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 “Guarda che differenza per l’aspetto della stanza, se le finestre hanno 

le proporzione giuste. Tu pensi che la filosofia sia assai difficile, ma 

io posso dirti che non è niente in confronto alla difficoltà di essere un 

buon architetto. Quando costruivo la casa di mia sorella a Vienna, ero 

totalmente esausto alla fine della giornata che tutto ciò che riuscivo a 

fare era andare al ‘cine’ ogni sera.” 

 

Ludwig Wittgenstein citado por Paul Wijdeveld, Ludwig Wittgenstein 

architetto (1993), Milano: Electa, 2000, p 177. 
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Racionalidade Exaltada e Teoria de Projecto 

A contribuição de Aldo Rossi na Teoria de Arquitectura da segunda metade do século XX 

 

Daniela de Sá Pinto Marques 

 

Este estudo dedica-se à investigação do contributo de um dos arquitectos mais 

influentes e controversos da segunda metade do século XX, o arquitecto italiano Aldo 

Rossi (1931-1997). A análise do seu contributo desenvolve-se na compreensão e 

interpretação de duas formulações precisas – Racionalidade Exaltada e Teoria de 

Projecto. Para isso, este trabalho propõe-se descrevê-las e analisá-las sob a 

circunstância particular do início da segunda metade do século XX, isto é, enquanto 

quadro de crise disciplinar. O estudo de A. Rossi coloca-se, assim, tanto como uma 

contribuição para o entendimento das questões e sistemas ideológicos que alimentam 

esse quadro crítico, como em hipótese de registo e análise do processo de um 

arquitecto face ao contexto particular de ruptura da disciplina.   

Essencialmente, procura-se analisar como A. Rossi gere a afirmação do 

sentido colectivo, objectivo e transmissível de Projecto em convivência com a noção 

de Crise, exactamente quando a afirmatividade da disciplina não parece ser viável. 

Mais ainda, procura-se perceber sob que modo ao esforço de universalidade A. Rossi 

faz corresponder a noção de Teoria de Projecto como Autobiografia. 

Para isto, tomam-se o levantamento, intriga e especulação como instrumentos 

experimentais, associando às referências internas outras, declaradas ou suspeitas, que 

auxiliem à definição das formulações de A. Rossi. Dividido em quatro partes, este 

trabalho faz uso de diferentes registos na proposta de descrição das posições de A. 

Rossi que conformam uma construção epistemológica de Projecto. No capítulo 

introdutório – Contradição e Legitimidade – é proposta uma referenciação dos 

principais problemas afectos à ideia de Teoria de Projecto e em como esta é avaliada 

em situação de crise na segunda metade do século XX. O segundo capítulo pretende 

estabelecer-se em cartografia desse processo crítico sob o foco de quatro eixos 

problemáticos animadores de controvérsia. O terceiro conforma o exercício de 

reconhecimento, descrição e elencagem do que constitui a formulação particular de 

Teoria de Projecto em A. Rossi, à qual, no quarto e último capítulo, é colocada à 

reacção, em discurso paralelo, a confrontação com três obras – Teatro del Mondo, 

Cimitero di San Cataldo, e Teatrino Scientifico – não no sentido de procurar 

verificabilidade, mas, antes, de adensamento das questões e paradoxos, de afirmação 

do sentido de Projecto. 
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Exalted Rationality and Theory of Project 

The contribution of Aldo Rossi in the Theory of Architecture of the second half of the 

twentieth century 

 

Daniela de Sá Pinto Marques 

 

The main goal of this study is to investigate the contribution of the Italian architect 

Aldo Rossi (1931-1997), one of the most influential and controversial architects in the 

second half of the twentieth century. The analysis of his theoretical constructions is 

taken under the comprehension and interpretation of two precise formulations – 

Exalted Rationalism and Theory of Project. This study proposes to describe and 

analyse them under the particular circumstance of the beginning of the second half of 

the twentieth century, as part of a disciplinary crisis. Therefore, investigating Aldo 

Rossi means not only a contribution to the understanding of the issues and ideological 

systems that support this critical framework, but also a hypothesis of examining the 

performance of an architect dealing with the collapse of discipline. 

Essentially, it attempts to analyse how A. Rossi deals with the collective, 

objective and transmissible idea of Project in coexistence with the notion of Crisis, 

precisely when the discipline affirmativiness does not seem feasible. Moreover, it 

seeks to understand in what way the effort of universality in A. Rossi matches the 

concept of Theory of Project as Autobiography. 

In order to do that, we take mapping, intrigue and speculation as experimental 

tools involving internal references to other ones, wither declared or suspected, that 

help define the formulations of A. Rossi. Divided into four parts, this work makes use 

of different registers to describe the positions of A. Rossi as an epistemological 

construction of Project. In the introductory chapter – Contradiction and Legitimacy – 

it is proposed a set-up of the main problems related to the idea of Theory of Project 

and to how it is evaluated in the crisis situation of the second half of the twentieth 

century. The second chapter aims to establish itself as a critical mapping over four 

problematical axes concerning controversy. The third one takes form on the exercise 

of recognition, description and composition of what constitutes the particular 

formulation of Theory of Project in A. Rossi. Finally, as a parallel speech, the last one 

establishes a confrontation with three works – Teatro del Mondo, Cimitero di San 

Cataldo, and Teatrino Scientifico – not to seek verifiability, but rather deepening 

issues and paradoxes, as an affirmation of an idea of Project. 
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“‘Poco mérito tiene el maestro que es su propio discípulo.’”
1
 

 

A hipótese de trabalho aqui proposta tem por estímulo a exploração do quadro de 

Crise disciplinar – controvérsias, dissonâncias e contradições – entendendo-o como 

oportunidade de investigação da identidade e vocação do ofício, enquanto disciplina, 

como do próprio estatuto do saber. Nela coloca-se como campo de estudo a 

circunstância crítica da Teoria de Arquitectura da segunda metade do século XX, 

sobretudo, quanto às consequências particulares na formulação de uma ideia de 

Projecto. Dentro deste, toma-se como objectivo a localização do contributo do 

arquitecto italiano Aldo Rossi (1931-1997), não só enquanto hipótese de referenciação 

das principais questões e sistemas ideológicos que alimentam um contexto particular 

de Crise, mas, sobretudo, ele é aqui colocado enquanto oportunidade de investigação 

de uma precisa construção epistemológica de onde se sublinha e testa a convivência da 

elaboração em Crise com a afirmatividade de Projecto e disciplinaridade em 

Arquitectura. Assim, este estudo propõe-se sob a eleição de duas formulações teóricas 

de A. Rossi como coordenadas à investigação – Racionalidade Exaltada e Teoria de 

Projecto – sobre as quais se compõe a impossibilidade de um quadro de Certeza e o 

imperativo em que esta se estabelece pelo Desenho. 

Para isso, procede-se ao levantamento dos indícios que configurem este 

sentido nos vários registos disciplinares (desenhado, escrito, edificado e audiovisual). 

Longe de se pretender um quadro expositivo do exercício disciplinar de A. Rossi 

privilegia-se, antes, a intriga e especulação como condições investigativas. Para isso, 

entende-se, também, a exploração das referências de confronto à disciplina, 

predominantemente as literárias e filosóficas, por descrição ou sugestão deste 

arquitecto, ou por contingência do percurso investigativo. Entre direcção e errância 

procura-se encontrar coincidências (e dissidências porque tomadas, também elas, 

como coincidentes no campo de trabalho) com autores que defrontem o mesmo 

                                                 
1 Aforismo de F. W. Nietzsche citado por Ernesto Nathan Rogers, “La Evolución de la Arquitectura  
Respuesta al Guardián de los Frigoríficos” (1958) in Textos de Arquitectura de la Modernidad (1994), 
org. e intro. P. Hereu, J. Montaner, J. Oliveras, Madrid: Nerea, 1999, p 316. 
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problema – o de repensar, operativamente, a construção de um exercício quando o que 

está em causa são as próprias regras do jogo. 

Neste sentido, esta investigação parte da ideia de Crise como essencial ao 

desenvolvimento de um determinado saber e não como percalço ou obstáculo a evitar, 

pelo embaraço para com a ideia de fracasso. Não se tratando apenas de medir e 

relacionar resultados, a elaboração disciplinar é aqui proposta como procura de 

estratégias de sobrevivência2 que permitam fazer face a um determinado problema 

que se coloca. Mas, se, por um lado, o exercício disciplinar se constitui na tentativa de 

resposta a um obstáculo, logo proveitoso, por outro é inegável o seu poder 

deformador, exactamente por se assumir como anulação de conflito. M. Foucault 

expressa-o com clareza na ideia de estar como “‘peixe na água, o que significa que em 

qualquer outro lado ele deixa de respirar.’”3
 O que se coloca é, então, a dupla condição 

de possibilidade (libertação) e de prisão mental4. 

É, precisamente, no trabalho contra a possessão das ideias5 que se coloca aqui 

o quadro de crise disciplinar, ou seja, a provocação da ideia única com a presença de 

múltiplas teorias para um mesmo problema – a Controvérsia.6 Ela contrapõe à 

estabilidade e certeza da hipótese única a dúvida perante a multiplicidade de opções. 

Interessa perceber como nesta situação de Crise, como diaphonia7 – um outro nome 

para a Controvérsia – está associada uma certa impureza8 pela transgressão dos modos 

                                                 
2 “[…] inventário de materiais, de formas, de estratégias, para permitir a sobrevivência da disciplina da 
Arquitectura. Porque o que se discute hoje é a sobrevivência da disciplina da Arquitectura.” Eduardo 
Souto Moura entrevistado por Luiz Trigueiros, Eduardo Souto Moura, Lisboa: Blau, 1994. p 29.  
3 Michel Foucault, As Palavras e as Coisas (1966) citado por Vergílio Ferreira, “Questionamento a 
Foucault e a algum Existencialismo” in As Palavras e as Coisas, p 28. Mais do que este efeito limitador, 
preocupa o deformador.  
“Foi durante as grandes e acaloradas discussões, após a Primeira Guerra Mundial, que descobri como era 
difícil chegar onde quer que fosse com pessoas a viverem num contexto fechado – quero dizer, pessoas 
como os marxistas, os freudianos e os adlerianos. Nenhum deles poderia jamais ser abalado na visão que 
adoptaram do mundo. Qualquer argumento contra o seu contexto era por eles interpretado de modo a nele 
se encaixar. E se tal se tornasse difícil, havia sempre a possibilidade de verem o opositor à luz da 
psicanálise ou da sociologia: a crítica das ideias marxistas era consequência do preconceito de classe, a 
crítica às ideias freudianas devia-se à repressão a crítica às ideias de Adler devia-se à necessidade 
premente de provar a superioridade […].” Karl Popper, O Mito do Contexto – Em defesa da ciência e da 
racionalidade (1994), Biblioteca de Filosofia Contemporânea, Lisboa: Edições 70, 1999, p 77. 
4 “[…] nunca podemos ser absolutamente livres. Mas podemos tornar mais ampla a nossa prisão […].” 
Karl Popper, op. cit., p 78. 
5 “[…] as ideias  não passam de utensílios intelectuais, que são também entidades possessivas. Como com 
um deus, nós somos servidores da ideia que nos serve.” Edgar Morin, Os Meus Demónios, Mem Martins: 
Publicações Europa-América, 1995, p 78. 
6 “A necessidade de uma passagem pela controvérsia foi, de resto, sublinhada em várias filosofias. 
Aristóteles, no De Caelo, via-a «quase como um tributo obrigatório para se atingir a verdade»”. Fernando 
Gil, Provas (1986) citado por Paulo Tunhas, “Fernando Gil e a Controvérsia”, Revista Portuguesa da 
História do Livro. nº. 19, 2007, p 289. 
7  Contrário a symphonia (união de sons), o sentido dissonante da multiplicidade opõe-se ao harmónico 
do consenso. 
8 Esta é conferida pela sua forma não-ideal (P. Tunhas) de discurso científico. Se, por um lado, a 
existência de uma teoria concorrente, por si só já pode induzir a noção de fraqueza e falibilidade, por 
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convencionais (da ciência normal) de manipulação do conhecimento. Nela pressupõe-

se o envolvimento simultâneo do saber objectivo e a complexidade do plano do agente 

humano empenhado em convencer o adversário. É nesse momento, isto é, em valor de 

conhecimento em construção9 que a exploração do quadro de Crise permite uma 

indagação intensa e complexa de fundamentos disciplinares, permitindo uma visão 

diferente da ideia de sobreposição, como na geologia, que esquece o mais interessante 

que é o estudo da passagem de uma camada a outra.10  

 

Este é o principal fio condutor para o entendimento do contributo de A. Rossi 

para a Teoria da Arquitectura da segunda metade do século XX. Ele integra o campo 

de Crise sob vários pontos de vista. Se, por um lado, ele participa activamente do 

contexto crítico que caracteriza as décadas de sessenta a oitenta é, contudo, o modo 

particularmente intenso e controverso como participa nele que aqui é sublinhado. A 

rejeição do dogma (como doutrina livre de discussão) é visível desde o percurso de 

formação, pouco ortodoxo, feito sobre a observação insistente e directa do real11, e 

especulação em campos anexos à arquitectura, como o literário, cinematográfico e 

dramático12. A integração da Controvérsia não se transpõe em A. Rossi como 

afirmação da dissolução da academização do ensino da arquitectura, muito pelo 

contrário. O estabelecimento de princípios de transmissão da Arquitectura, isto é, o 

teste à transmissibilidade de Projecto é exercício persistente em A. Rossi e, defende-

se, o campo próprio da Controvérsia. 

Outra característica que se torna fundamental é a da acção disciplinar através 

do esforço da escrita13 como via de consideração arquitectónica que a torna acessível a 

outras formas de pensamento.14 O ano de 1966 é simultâneo a três publicações 

                                                                                                                                 
outro, os modos de elaboração desta não são os convencionais do discurso do consenso. “Busca-se a 
verdade, mas essa busca é obra de actores apaixonados que visam decisivamente influenciar os outros e 
conquistar a adesão destes.” Paulo Tunhas, op. cit., p 288. 
9 Idem, ibidem. 
10 Michel Foucault, As Palavras e as Coisas (1966), Colecção Signos 47, Lisboa: Edições 70, p 22. 
11 “When I applied to study architecture, Giuseppe De Finetti told Stefano Mattioli that if I wanted to 
become a good architect I would have to travel and look at cities and to attend college as little as possible. 
I always followed the advice of this architect […].” Rossi AN: 24. 
12 “My education was basically a literary one and I therefore regarded writing as an essential path 
towards liberation from the catastrophic state of architecture in the Sixties, when I completed my studies 
at the polytechnic.” Rossi C: 15. 
13 Do qual destacamos L’ Architecttura della Città (1971), Para una arquitectura de Tendencia – 
Escritos: 1956-1972 (1975) e Scientific Autobiography (1981) de entre inúmeros textos e pequenos 
artigos publicados. 
14 “O passo essencial é a formulação linguística das nossas crenças. Isso objectiva-as, possibilitando que 
se tornem alvo de críticas. Deste modo, as nossas crenças são substituídas por teorias concorrentes, por 
conjecturas concorrentes. E através da discussão crítica destas teorias podemos progredir. Assim, 
devemos exigir de uma teoria melhor, […] que possa ser comparada com esta última. Por outras palavras, 
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particularmente decisivas em toda a segunda metade do século XX até à actualidade. 

Entre Complexity and Contradicton in Architecture, de R. Venturi, Il territorio 

dell’architettura, de V. Gregotti, figura a L’ Architecttura della Città de A. Rossi 

como manifestação ordenada de um conjunto de pressupostos que, repensando a 

relação entre arquitectura e cidade, contexto e singularidade, objecto e significação, 

dão forma a uma particular ideia de Projecto. Embora diferentes, estas publicações 

coincidem em dois pontos fundamentais: a percepção de uma mudança nas regras do 

jogo (embora avaliando-a de modos e contextos diferentes) e a singularidade que, em 

si, constituem já que “there is little doubt that by the mid-sixties, we were increasingly 

bereft of a realistic theoretical basis on which to work.”15 

 

“Pero todos podemos comprobar que no existen o son muy raras las teorías de la proyección, o, en otros 

términos, las explicaciones racionales sobre cómo se ha de proceder al hacer arquitectura. Cabe decir que 

se leen algunas cosas sobre esto, en los más grandes ingenuos o en los más grandes […]. Me arriesgo a 

ser incluido entre los más ingenuos […].”
16

 

 

O próprio estudo de A. Rossi constitui, em si, outra assinalável dimensão de 

Controvérsia. O seu entendimento e sentido raramente reúne consensos. Largamente 

dificultado pelo aparente desinteresse a que parece votado, o maior obstáculo à leitura 

da contribuição de A. Rossi encontra-se, precisamente, na enorme repercussão das 

suas formas (mais do que as suas ideias) que influenciaram decisivamente a geração 

de arquitectos dos anos setenta a oitenta. Para C. M. Arís, “Esta influencia se ha 

convertido luego en «popularidad», tanto más peligrosa cuanto menos fundada en un 

conocimiento preciso de la teoría y la enseñaza de A. Rossi.”17 É neste sentido que L. 

Snozzi coloca a ideia de rossianismo18, isto é, como interpretação formalista de A. 

                                                                                                                                 
que duas teoria não sejam ‘incomensuráveis’, para usar um termo muito em voga, introduzido neste 
sentido por Thomas Kuhn.” Karl Popper. op. cit., p 78.  
“‘Uma das funções da controvérsia está em […] tornar comensurável o incomensurável’”. Fernando Gil, 
Provas (1986) citado por Paulo Tunhas, op. cit., p 290. 
15 Keneth Frampton citado por Kate Nesbitt (ed.), Theorizing a new agenda for architecture: an 
anthology of architectural theory 1965-1995, 1996, p 22. 
16 Rossi AM: 201. 
17 Carles Martí Arís, “Prólogo a la edición castellana” in  Para una arquitectura de Tendencia – 
Escritos: 1956-1972 (1975), trad. C. Martí Arís, Barcelona: GG, 1977, p IX.  
18 “Mas nós interpretamos o pensamento deles [grupo veneziano – A. Rossi e G. Grassi] de maneira 
diferente. E os melhores discípulos de Rossi não estão na Itália, e sim na Suíça, pois os suíços não 
copiaram as obras de Rossi, eles a interpretaram. Os italianos copiaram Rossi, criando a chamada corrente 
rossiana. Podemos citar também o pós-modernismo como uma interpretação equivocada do pensamento 
de A. Rossi.” Luigi Snozzi entrevistado por A. Urbinati, Éride Moura e Fernando Serapião, Projecto 
Design, nº. 252, Fevereiro 2001. 
“Rétrospectivement, on constate que les ‘élèves suisses’ d’Aldo Rossi n’ont pas cherché à imiter le 
langage pictural et plastique du maître ais ont subi des décharges utiles à découvrir leur propre 
expression.” Jacques Lucan, “Le jeu de l’autobiographie” in Cahiers de théorie 1: Aldo Rossi – 
Autobiographies partagées, 2000, p 9.  
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Rossi que contribui para um desvio do entendimento do sentido dos seus 

ensinamentos; e, não será injusto dizer, que a grande parte dessa ampla produção 

formalista conduziu a um decréscimo da qualidade da arquitectura dos finais do 

século. Esse facto contribuiu para uma crescente depreciação da figura de A. Rossi 

aliado, também, à particular complexidade das suas elaborações teóricas e práticas que 

não se disponibilizam a transposições imediatas e acríticas exactamente porque tão 

afirmativas quanto controversas.19 Assim, o estudo da contribuição de A. Rossi não 

está, no início do século XXI, no topo do foco investigativo em arquitectura. 

O quadro de Crise que se coloca nas décadas de sessenta a oitenta é, aqui, 

situado no processo modernidade/pós-modernidade, particularmente quanto às 

consequências na formulação de Teoria de Projecto. Para as entender, este conflito é 

entendido enquanto revisão do estatuto do saber20 que ocorre transversalmente na 

cultura ocidental. Esta, como defende  J.-F. Lyotard, reflecte a acção das “[…] 

transformações que afectaram as regras dos jogos da ciência, literatura e das artes a 

partir do final do século XIX.”21  

A irrupção da Incerteza será ponto fundamental característico desta 

reestruturação. A angústia, a desmoralização22 testemunham a falência dos antigos 

sistemas presentes na ideia de Grands Récits (Metanarrativa): discursos unos, 

totalizadores e coerentes. A crise da ciência, como a do saber, expõe a fragilidade da 

razão racionalizadora instrumentalizada num uso opressor e exclusivo do saber, mais 

do que na procura de verdade23. Parecendo desembocar no contrário daquilo que 

promete24, a razão totalizadora rapidamente se evidencia como fabulação, ou, então, 

como mero enunciar de regularidades de baixo poder operativo.  

Consequência da instalação da Incerteza na identidade do saber os discursos 

que sustentam a acção – a Legitimação –, entram em crise expressada com clareza por 

                                                 
19 “L’imitation formelle est toujours négative. L’approfondissement et le développent des principes 
théoriques sont  plus importants. […] Si j’ai  un mérite, c’est d’avoir formulé des principes généraux (par 
exemple, la clarté des choix typologiques) qui sont surtout été compris et développés par les jeunes. Ma 
poétique, ou mon histoire personnelle, c’est tout autre chose et il serait sot de les imiter. ” Rossi EAR : 
41. 
20 Jean-François Lyotard, A Condição Pós-Moderna (1979), Rio de Janeiro: Edições José Olympio, 
2006, p XV. 
21 Idem, ibidem. 
22 “None of the early utopian ideals of the twentieth century has materialized; none of its social aims has 
succeeded. Blurred by reality, the ideals have turned into redevelopment nightmares and the aims into 
bureaucratic policies.” Bernard Tschumi, “The Architectural Paradox”, Studio International, (Setembro-
Outubro 1975) in Architecture theory since 1968, ed. M. Hays, New York: The MIT Press, 2000, p 214. 
23 Para esta percepção em muito contribuiu a situação de proximidade, muitas vezes directa e pessoal, 
com as idiossincrasias éticas, políticas e morais da sociedade do período pós-guerra. 
24 Sublinha-se que à formação iluminista do espírito racionalista – D. Diderot, G. E. Lessing, J.-N.-L. 
Durand, C. Lodoli, É.-L. Boullèe para referir alguns nomes – correspondem, também, as ambiciosas e 
redentoras promessas de libertação humana presentes na Revolução Francesa ou na redacção dos Direitos 
Humanos. 



 
 
 
 
 
 

 

 

24    RACIONALIDADE EXALTADA E TEORIA DE PROJECTO 

F. Dostoievsky com se Deus morreu tudo é permitido.25 Discurso moderno e pós-

moderno surgem, assim, em contraposição. Como confirma J.-F. Lyotard, 

simplificando ao extremo, o moderno faz uso da metanarrativa produzindo uma visão 

dos factos total, centralizadora e por isso exclusivista, onde a unidade é, ela própria, 

factor de legitimação.26 Seguindo o projecto iluminista, trabalha para o encontro da 

unanimidade de opinião (J. Habermas), definindo assim o Bom, o Justo e o 

Verdadeiro. Racionalismo, Funcionalismo e Humanismo decorrem directamente deste 

sentido de coerência, unidade e finalidade. 

Na aspiração moderna à totalidade, pode ensaiar-se uma aproximação entre 

Modernidade e Classicidade, esta última entendida como consonância entre início e 

fim do discurso. Para tal exercício, justapomos duas construções: a primeira de J.-F. 

Lyotard (O inumano: considerações sobre o tempo, 1990) e a segunda de A. Rossi 

(Autobiografia Científica, 1981). 

 

 

“[a idade clássica comporta um estado de tempo 

onde] […] o futuro e o passado são tratados 

como se, em conjunto, englobassem a totalidade 

da vida numa mesma unidade de sentido. Essa 

seria, por exemplo, a maneira pela qual o mito 

organiza e distribui o tempo: ritmando, até os 

fazer rimar, o princípio e o fim da história por 

ele contada.” 
27

 

 

“[Importa] […] descubrir el valor que el 

principio y el fin, independientemente de los 

momentos intermedios, tienen. Creo, sin 

embargo, que son demasiados los que se 

detienen en esos momentos intermedios. Me he 

ido alejando de mi primer interés por el catalogo, 

la colección, el herbario, porque en ellos tiene 

mucha importancia ese momento intermedio 

[entendido como fim] que, con frecuencia, me 

resulta insoportable. Me gustan el principio y el 

fin de las cosas: pero sobre todo de las que se 

rompen y se recomponen, de las operaciones 

arqueológicas y quirúrgicas.” 
28

 

 

                                                 
25 Fiódor Dostoievsky (Irmãos Karamázov) citado por Gérard Legrand, Dicionário de Filosofia (1983), 
trad. A. J. Rodrigues, J. Gama, Lisboa: Edições 70, 2002, p 282 (Niilismo). 
26 Jean-François Lyotard, op. cit., p XVI. 
27 Jean-François Lyotard, O inumano: considerações sobre o tempo (1987), Lisboa: Editorial Estampa, 
1990, p 34. Curiosamente, neste texto, J.-F.Lyotard opõe, precisamente, a noção de Clássico à de 
Moderno. Explica que a primeira se caracteriza pela intemporalidade (fusão do início e fim num todo) e a 
segunda pela temporalidade através do princípio de revolução que cria rupturas (vanguardismos, tabula 
rasa, Zeitgeist). Porém, a ideia de modernidade que aqui se defende como clássica, não é a do princípio 
de revolução e vanguardismo. Apesar de É-L. Boullèe, A. Loos ou Le Corbusier terem recorrido a estes 
argumentos, entende-se que o fizeram em momentos estratégicos na luta ao eclectismo Beaux-Arts como 
repetição formalista, académica de uma ideia de passado e não como base epistemológica de uma ideia de 
Projecto, como de Arquitectura. 
28 Rossi ABC: 97. (itálico acrescentado) 
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Interessa atentar na última parte da colocação de A. Rossi. Se enquadrada em 

moderna, porque na defesa do sentido teleológico como consonância entre princípio e 

fim (unidade e finalidade), nela é possível avaliar o afastamento em relação à 

metanarrativa deformadora na ideia de Transgressão – o processo contínuo de ruptura 

e recomposição – a rectificação constante do saber29. A deformação metanarrativa 

reside na consideração de que a sua sobrevivência, como coerência e aplicabilidade, 

vê, em cada facto não enquadrável, por contraditório, uma ameaça (negando-o pela 

indiferença ou desvalorização), excluindo-o, então, do sistema. Contrariamente, na 

proposta de A. Rossi, o elemento transgressivo constitui-se na possibilidade efectiva 

do seu desenvolvimento, pois rompe os limites do sistema, permitindo uma 

reorganização.30 Nela coloca-se a importância fulcral da Contradição, como ruptura 

preventiva da prisão mental. 

À metanarrativa da Verdade, fixa e absolutista, A. Rossi propõe, pela 

Transgressão, a (meta)narrativa da Autenticidade, mas à qual não atribui a 

obrigatoriedade de renúncia ao saber global e universal (Relativismo). Pelo contrário, 

a proposta, implicante e afirmativa, disponibiliza o discurso à operação crítica. Ao 

Redesenho pressupõe-se que o Desenho o anteceda. De facto, os textos basilares de A. 

Rossi (AC, ABC, AM, IB) integram, claramente, a noção de metanarrativa pela 

aspiração, ambiciosa31, a uma refundação da Teoria de Projecto. A Autenticidade 

substitui a perenidade a priori da Verdade pela instabilidade e refutabilidade do 

conhecimento, acompanhando o seu movimento.32  

O discurso pós-moderno, por oposição, assume-se como profunda descrença 

nas metanarrativas, nos grandes heróis, périplos e objectivos, subjacentes aos 

escândalos da modernidade (a-historicismo, utopismo, abstraccionismo, 

vanguardismo, funcionalismo, mecanicismo, para nomear alguns eixos). Como alerta 

J.-F. Lyotard33, tal facto, a um primeiro momento, seria até indício claro de um 

progresso científico pela recusa do dogmatismo e do que A. Rossi assinala como 

funcionalismo de raison d’être que pretende explicar os factos pelo fim a que são 

                                                 
29 Kostas Axelos formula-o como pensamento interrogativo em Edgar Morin, op. cit., p 168. 
30 “De la misma manera, al dibujar un triangulo me venía a la mente la dificultad de cerrar una 
triangulización, pero, también, la riqueza implícita en el error.” Rossi ABC: 97. 
31 “La tarea que se impone Rossi a comienzos de los años sesenta puede ser calificada, sin medo de 
exagerar, como de enormemente ambiciosa.” Rafael Moneo, Inquietud teórica y estrategia proyectual: en 
la obra de ocho arquitectos contemporáneos. Barcelona: Actar, 2004, p 102. 
32  A diferença entre o discurso de Verdade e Autenticidade é abordada, de um modo particular, por 
Enrique de Heriz, Mentira, Barcelona: Edhasa, 2004. 
33 Jean-François Lyotard, A Condição Pós-Moderna, 1979, p XVI. 
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destinados34. Contudo, esse esforço de conhecer sob que espaço de ordem se constitui 

o saber – que aqui é entendido por Racionalismo35 (e que colocaria É.-L. Boullèe, A. 

Loos, Le Corbusier ou A. Rossi como pós-modernos) – é substituído pela negação 

total da relação, inteligível, entre princípio e fim da acção – o Irracionalismo. Para 

este, o objecto escapa ao campo da razão, do cognoscível, o que faz com que o seu 

entendimento ou não seja concebível dentro do inteligível (o que o excluiria 

definitivamente da Teoria, como de qualquer discurso) ou, então, seja dado ou 

revelado.36 A tal, a noção de Controvérsia contrapõe a ideia de que em Projecto, como 

para qualquer outro sistema lógico, a ausência de inquietude não é um dado, mas um 

fim. Em A. Rossi, o apelo do irracional é, por outras palavras, o apelo do 

desconhecido, a curiosidade pelo estranho que anima o percurso de investigação e não 

o conformismo confortável da inevitabilidade da desordem.37 

 

“El paso mecánico de una cuestión a otra, como en el funcionalismo, o una interpretación exclusivamente 

autobiográfica de los hechos, son limites verdaderos. Buscar los fines lógicos de la arquitectura no 

significa precisamente simplificar sino, al contrario, liberarse del buen sentido y de las explicaciones 

escolásticas, para no retirarse ante la complejidad de los problemas.”
38

 

 

A crítica da ciência colocando-se em negação da ciência39, isto é, na recusa do 

sentido teleológico da acção (afinidade princípio/fim) opõe-se, não só à Modernidade, 

como à Classicidade, e, especula-se, ao sentido mesmo de Projecto.  

Na desconfiança da Teoria, como da Racionalidade, subsistem exercícios de 

crítica residuais, fragmentados e agnósticos (não ateus), esmagados pelo estigma do 

                                                 
34 “[…] esta explicación mediante la función de todos los hechos urbanos […] en vez de ser ilustrativa es 
regresiva porque impide estudiar las formas y conocer el mundo de la arquitectura según sus verdaderas 
leyes. […] la función de una cuidad se convierte en su raison d’être y en esa forma se revela.” Rossi AC: 
82. 
35 Aqui, Racionalismo é tomado como posição epistemológica que defende que todas as coisas têm uma 
razão de ser; contudo, radicalmente diferente da do Funcionalismo Ingénuo que surge como a priori e 
reduz o objecto à sua raison d’etrê. (Rossi AC: 82) A colocação de Racionalismo em A. Rossi nega essa 
via de sujeição do objecto à ideia, contrapondo a noção de relação intrínseca entre eles. 
36 Exemplificando a rejeição (pós-moderna) do Racionalismo podem ser descritas duas vias dominantes, 
embora ideologicamente díspares. Dicotomizando o ser e o objecto, uma pressupõe o primeiro como 
dominante – o Subjectivismo – onde a ênfase é colocada no criador (demiurgo) e à falta de critério de 
legitimidade exterior remete ao ininteligível (a essência precede a existência); a outra coloca a dominante 
no objecto autonomizando-o radicalmente do sujeito (a existência precede a essência) – o programa do 
Desconstrutivismo. Este último caracteriza grande parte da pós-modernidade em Arquitectura e tem como 
um dos textos basilares o de Peter Eisenman, “The End of the Classical: The End of the Beginning, the 
End of the End” (1984) Architecture theory since 1968, ed. M. Hays, New York: The MIT Press, 2000, 
522-540. 
37 “Rossi, ve, pues, lo irracional desde el lado de la razón, ya que su convicción es que, de lo contrario, 
toda observación se convierte tan sólo en desorden.” Carles Martí Arís, op. cit., p XII. 
38 Rossi DP: 274. 
39 Toma-se o paralelismo com o título de Jorge Dias Deus, Da Crítica da Ciência à Negação da Ciência, 
Lisboa: Gradiva, 2003. 
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totalitário e reducionista, em múltiplas e dispersas micronarrativas. “A confusão 

contemporânea e o descrédito da crítica têm conduzido a uma arriscada redução da 

teoria arquitectônica à mera prática profissional. Isso vem resultando num 

deslocamento do peso das teorias mais influentes para os textos que os próprios 

arquitetos geram a partir de seus projetos.”40 O risco de que fala J. M. Montaner é o da 

redução à quase exclusiva produção auto-justificativa podendo, com isso, adquirir os 

mais baixos valores de problematicidade.41 A desconstrução do dogmatismo do Total 

parece ter caminhado no sentido contrário ao da Controvérsia e apropriação 

disciplinar, para um outro dogmatismo: o do Nada – a absolutização do Relativismo. 

Este, se numa primeira acepção, defende a não-existência de valores absolutos – o 

Niilismo de A. Comte42 –, num segundo momento, conduz à desvalorização e morte 

do Sentido, como ausência de finalidade para a acção, o cepticismo niilista.43 A luta 

contra um moralismo modernista (não confundível com moderno) obscuro e 

justificativo da Metanarrativa tem, também ele, duas vias de resposta: a problemática, 

que se entende no conceito de Auto-Ética44; e a niilista da Anti-Ética. 

À crise da Legitimação, sucede o discurso da Deslegitimação.45 Deste decorre 

um dos principais obstáculos à elaboração da Teoria de Projecto – a oposição entre 

Teoria e Prática. Como corrobora J.-F. Lyotard, “Aqui, o resultado desta divisão da 

razão em cognitiva e teorética, de um lado, e prática, do outro, tem por efeito atacar a 

legitimidade do discurso de ciência […].”46 A elaboração teórica é entendida como 

deturpadora do sentido próprio da obra de arte, envenenada e reduzida na sua 

complexidade pelos interpretadores (S. Sontag) ou sindicato dos entendedores (R. 

Gaya)47. A arte, nos anos sessenta, tenta, então, um caminho à fusão com a vida48 

(Living Theater, Pop-Art, Internacional Situacionista, Fluxus) que culminaria com o 

                                                 
40 Josep M. Montaner, Arquitectura e Critica, Barcelona: GG, 2007, p 130. 
41 Embora, por vezes, fazendo uso de meios expressivos formalmente polémicos ainda que nem sempre 
problematizadores. 
42 Só há uma máxima absoluta, não há nada de absoluto. Gérard Legrand, op. cit., p 282 (Niilismo). 
43 G. Legrand coloca a ideia de Niilismo sob duas variantes formuladas por F. Nietszche: o niilismo 
activo, força violenta de destruição; e o niilismo passivo que já não ataca nada, mas nem por isso deixa de 
ser altamente destrutivo e dominador da consciência ocidental, levando à desmoralização, passividade, e à 
renuncia da interrogação. Idem, ibidem (Niilismo). 
44 Edgar Morin, op. cit., p 70 e ss. 
45 “[…] heterodoxy, pluralism, eclectism, randomness, revolt, deformation. The latter alone subsumes a 
dozen current terms of unmaking: decreation, disintegration, deconstruction, decenterment, displacement, 
difference, discontinuity, disjunction, disappearance, decomposition, de-definition, demystification, 
detotalization, delegitimation.” Ihab Hassan, “Desire and Dissent in the Postmodern Age”, The Kenyon 
Review, vol. 5, nº. 1, 1983, p 9. 
46 Jean-François Lyotard, op.cit., p 72. 
47 Josep M. Montaner, op.cit., p 22. 
48 Nesta proposta, pode ler-se, com claridade, a fractura à anterior ideia de vanguarda, considerada por 
estes como exercício de arte em (e para) elite. É interessante notar a conotação de paridade desta 
concepção de Vanguarda (como paradigma do movimento moderno) à de Abstracção, entendida nos anos 
sessenta como fuga à realidade.  
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descarte da intelectualização como hermenêutica, isto é, de descodificação de sentidos 

e intenções, a favor de uma erótica da arte, como propõe S. Sontag em Against 

interpretation and other essays (1964). O papel do intelectual, como de toda a 

elaboração teórica, é colocado, assim, sob fortes suspeitas, potenciadas também pelas 

transformações transversais da sociedade das quais se destacam a obsolescência e 

expertização. 

 

“Del aparato tecnológico industrial, que ha sustituido al de la artesanía, desaparece el ingrediente crítico. 

No se pide un juicio acerca de un producto considerado a priori óptimo; si acaso, será el técnico quien 

reconozca que se puede hacer mejor.”
 49

 

 

O problema da dissociação Teoria/Prática é o entendimento de Projecto como 

constituído por duas instâncias autónomas, ou mesmo por apenas uma delas, dada a 

crença da sua auto-suficiência.50 A suposição de separação entre Legitimação e Acção 

é uma estratégia, ela própria, de legitimação – imediata e incontestável – que remete a 

obra ao campo do insondável. Ora, “uma ciência que não encontrou sua legitimidade 

não é uma ciência verdadeira; ela cai no nível mais baixo, o de ideologia ou de 

instrumento de poder, se o discurso que devia legitimá-la aparece ele mesmo como 

dependente de um saber pré-científico, da mesma categoria que um relato «vulgar».”51 

Independentemente da natureza narrativa adoptada, parte importante da 

desconfiança em relação aos mecanismos discursivos de legitimação assenta sobre 

uma notável mudança quanto ao entendimento da própria Linguagem.52 A sua 

preponderância como questão disciplinar para Projecto, em Arquitectura, é verificável, 

por exemplo, em Complexity and Contradiction, onde R. Venturi faz dela umas das 

principais linhas de construção. A ideia da ambiguidade e multiplicidade de sentidos 

de uma mesma palavra/signo leva à noção de que as propriedades da Linguagem não 

são, necessariamente, estáveis, unívocas ou mesmo demonstráveis. Aí coloca-se uma 

questão essencial – Como, então, esperar do discurso qualidades deterministas e 

unívocas, conferentes de Legitimidade, se o meio pelo qual opera não é já, em si, 

passível dessa univocidade? Nisso, a dissociação Teoria/Prática conduz à expectativa 

                                                 
49 Giulio Carlo Argan, “Proyecto y Destino” (1965) in Textos de Arquitectura de la Modernidad (1994), 
org. e intro. P. Hereu, J. Montaner, J. Oliveras, Madrid: Nerea, 1999, p 341. 
50 O discurso dissociativo é de resto útil não só à Deslegitimação: como supremacia da Prática, pelo valor 
de utilidade/operatividade; como à Justificatória: como supremacia da Teoria, pelo valor (platónico) de 
pureza/ascese. 
51 Jean-François Lyotard, op. cit., p 70. 
52 A década de sessenta, de resto, tomou esta questão como um dos seus focos investigativos mais 
importantes comprovada pela diversidade de estudos em torno da Linguagem: semântica, semiologia, 
linguística, hermenêutica, fonologia, cibernética, teoria dos sistemas entre outros, ao que o campo 
arquitectónico não foi alheio. 
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de que à Teoria deva caber o que não é atribuído como natureza da Prática, isto é, a 

estabilidade e o determinismo; não podendo cumprir esses requisitos ela surge como 

falácia ou como acto obsoleto. Ora, seguindo H.-G. Gadamer, “O elogio da teoria 

torna-se uma réplica contra o antónimo de prática.”53; isto é, coloca-se como hipótese 

encontrar na construção epistemológica de Teoria de Projecto de A. Rossi uma 

concepção de Teoria à qual a noção de Legitimidade não esteja vínculada por 

oposição à Prática, mas antes em relação intrínseca com esta, encontrando aí 

operatividade.54 “Esta aspiración [à pureza, como ausência de elementos 

perturbadores] deriva de la tendencia fundamental de la crítica romântica, la tendencia 

a un arte autónoma. De esta presunta autonomía del arte, y del hombre, se llega en 

seguida a la negación del arte y a la incapacidad expresiva más completa.”55 

Ao mesmo tempo que A. Rossi supõe a identificação entre palavra e coisa, 

forma e acontecimento56 (relação lógica, unívoca e imediata), testa os limites desta 

mesma correspondência exasperando a relação entre esses dois termos (relação 

analógica, equívoca e mediata). Para apropriar esta condição coloca-se a noção de 

jogo de linguagem, na sequência das investigações de L. Wittgenstein, transportadas 

por J.-F. Lyotard, e, de um modo particular, exploradas por R. Roussel57 (referência 

frequente em A. Rossi). Assim, a noção de um mesmo signo comportar vários 

significados, mas sobretudo, o estudo das regras desse processo de translação é 

dominante no pensamento de A. Rossi.58  

                                                 
53 Hans-Georg Gadamer, O Elogio da Teoria (1983), Biblioteca de Filosofia Contemporânea, Lisboa: 
Edições 70, 2001, p 24. 
54 “A própria nostalgia do relato perdido desapareceu para a maioria das pessoas. De forma alguma 
segue-se a isto que elas estejam destinadas à barbárie. O que as impede disso é que elas sabem que a 
legitimação não pode vir de outro lugar senão de sua prática de linguagem e de sua interacção 
comunicacional.” Jean-François Lyotard, op. cit., p 74. 
55 Rossi UCR: 32. A controvérsia entre A. Rossi e Hans Sedlemayr em Una critica che respingiamo 
(1958) é demonstrativa de uma precisa ideia de Teoria, como de Práctica. 
56 Ao alerta de L. Wittgenstein: “O que nos confunde nas palavras é a sua aparente identidade quanto à 
forma […]” (Ludwig Wittgenstein, Investigações Filosóficas (1953), trad. e pref. M. S. Lourenço, 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1987, §11), A. Rossi afirma: “Debo reconocer que, en mi interés 
por los objetos, siempre he confundido la cosa con la palabra: debido a una especie de ignorancia o 
prejuicio, o tal vez por la incertidumbre que ello introduce en una afirmación o un dibujo. […] Ese libro 
[Apparecchio alla morte, de Alfonso dei Liguori] […] me daba la sensación, tal vez por su formato más 
bien pequeño y muy ancho, de ser él mismo un aparato; creía, incluso, que no era necesario leerlo, que 
bastaba con poseerlo, como si se tratara de una herramienta. […] Desde entonces he visto en la 
arquitectura el instrumento que permite el acontecer de un hecho. He de decir que esa conciencia ha 
servido para aumentar, con los años, mi interés por el oficio, hasta el punto de que, en mis últimos 
proyectos, solo intento diseñar construcciones que, por decirlo así, preparen un acontecimiento.” Rossi 
ABC: 14. Ver também Rossi EOC: 7. 
57 Respectivamente,  Ludwig Wittgenstein, Investigações Filosóficas (1953), §3, §7, §23; Jean-François 
Lyotard, op. cit., p XVI; Raymond Roussel, Comment j’ai fait certains de mes livres? (1935). 
58 “[…] sempre me interessou a mudança artística duma palavra ou duma frase, partindo do significado 
do próprio para um outro, operação que os gregos chamavam de metáfora e que Quintiliano apontou 
como o primeiro e o mais belo dos tropos.” Rossi I: 6. “E entre os arquitectos, o sublime Palladio usou 
com extrema consciência este transladar de significado, transportando os elementos da arquitectura com 
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O trabalho na correspondance, contaminatio e analogia é, sobretudo, o 

esforço de libertação da Forma de uma única e determinada Significação/Função – o 

pressuposto do Funcionalismo Ingénuo –, na possibilidade de compreender várias 

significações.59 “Por esa razón es muy importante el dimensionamiento de una mesa o 

de una casa, pero no para resolver así una función determinada, como creían los 

funcionalistas, sino para admitir muchas. Es decir, para permitir todo lo que de 

imprevisible hay en la vida.”60  

 Em A. Rossi, o jogo de linguagem, como pensamento analógico, constitui 

mesmo uma forma mentis61, porque o que está em questão com a linguagem é o plano 

de formação mesma das ideias62. A reflexão sobre os limites e instrumentos sob o qual 

o saber se organiza e se transmite desencadeou uma forte experimentação e, com ela, a 

angústia de perda de disciplinaridade. As acções do ofício arquitectónico fragmentam-

-se sob vários meios, buscando, também elas, analogias e jogos de linguagem com 

outros campos e técnicas. À promessa de novas possibilidades formais corresponderá, 

proporcionalmente, a procura de um discurso de legitimação – o que dizer quando, 

aparentemente, se pode dizer tudo. 63 

 

 “Admitía que el desorden de las cosas, si bien limitado y en cierto modo honesto, correspondiese mejor a 

nuestro estado de ánimo. Pero detestaba el apresurado desorden que se revela como indiferencia al orden, 

una especie de obtusidad moral, de bienestar satisfecho, de olvido. ¿A qué podría aspirar en mi oficio? En 

verdad a pocas cosas, porque los grandes hechos han prescrito históricamente.”
64

 

 

É na formulação de Racionalidade Exaltada que a construção do discurso de 

Projecto de A. Rossi se estabelece como alternativa quer ao consenso reducionista das 

metanarrativas justificativas, quer ao dissentimento irracionalista do elogio da 

                                                                                                                                 
uma função a outra e acrescentando e mudando com simples transferências as partes elementares do 
edifício, modificando-lhe o significado próprio num outro.” Rossi I: 6. 
59 A oposição de Rossi à submissão da Forma a uma determinada Função/Sentido é, contudo, 
radicalmente diferente de uma outra via crítica ao funcionalismo – o Desconstrutivismo (Derridá, 
Eisenman). Ambos coincidem na contestação à redução da Forma a simples meio ao serviço do Sentido, 
mas enquanto Rossi propõe o elogio da Forma pela compreensão de várias funções (significados) 
relacionando-se mutuamente, Eisenman propõe a independentização da Forma (objecthood), ou seja, a 
prevalência da escrita sobre o discurso. Ver Peter Eisenman, “Post-Functionalism” (1976) in Architecture 
theory since 1968, ed. M. Hays, New York: The MIT Press, 2000, 234-240. 
60 Rossi ABC: 14. 
61 Carles Martí Arís, op. cit., p XII. 
62 “[a Gramática] regulamenta o discurso em que todo o saber se exprime: como é na linguagem que o 
pensamento pensa – diz-se algures –, a linguagem é uma ‘positividade que vale como o fundamental’. 
Ora justamente a grande novidade do saber do nosso tempo é a radical reflexão da língua sobre si própria. 
[…] pela primeira vez o ser do homem e da linguagem tenderão a reunir-se num só todo – o que jamais 
aconteceu.” Michel Foucault, op. cit., p 33. 
63 Segue-se um outro problema: a legitimação necessitará, ela própria, de ser legitimada: “[…] quem 
decide o que é o saber, e quem sabe o que convém decidir? ” Jean-François Lyotard, op. cit., p 14. 
64 Rossi ABC: 7. 
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desordem. Esta, como estabelecimento de uma ordem de Racionalidade em 

Arquitectura, associa, no recurso ao paradoxo, Legitimidade e Contradição. Assim, à 

Contradição, no sentido de associação de entidades opostas, ambas verdadeiras, e cuja 

adesão depende do contexto particular em que se insere, A. Rossi coloca como 

indissociável a procura de um desenho provisório de Verdade (Legitimidade), como 

estabilidade cognitiva65 que, em última instância, dilui o contraditório.  

Para compreender as dificuldades deste quadro, projecta-se uma hipótese de 

elencagem de conceitos-problema que defina Teoria de Projecto, ou seja, o trabalho 

problemático da passagem da Aporia (enquanto persistência da dúvida, consequência 

inevitável da Contradição) à Euporia66 (como certeza provisória) da acção. Noutros 

termos, o que se estuda em A. Rossi é o esforço de resposta disciplinar à pergunta de 

R. Roussel – Comment j’ai écrit certains de mes livres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Paulo Tunhas, op. cit., p 290. 
66 Fernando Gil, Provas (1986) citado por Paulo Tunhas, op. cit., p 302. 
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 “Os deuses tinham condenando Sísifo a empurrar sem descanso um 

rochedo até ao cume de uma montanha, de onde a pedra caía de novo, 

em consequência do seu peso. Tinham pensado, com alguma razão, 

que não há castigo mais terrível do que o trabalho inútil e sem 

esperança. […] No termo deste longo esforço, medido pelo espaço 

sem céu e pelo tempo sem profundidade, a finalidade está atingida. 

Sísifo vê então a pedra a resvalar em poucos instantes para esse 

mundo inferior, de onde será preciso trazê-la de novo para os cimos. E 

desce outra vez à planície. É durante este regresso, esta pausa, que 

Sísifo me interessa. […] Esse universo enfim, sem dono, não lhe 

parece estéril nem fútil. Cada grão dessa pedra, cada estilhaço mineral 

dessa montanha cheia de noite, forma por si só um mundo. A própria 

luta para atingir os píncaros basta para encher um coração de homem. 

É preciso imaginar Sísifo feliz.” 

 

Albert Camus, O Mito de Sísifo, 1948, pp 109-112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F01  D. Vièrge, The destruction of the 
Vendôme Column on 16 May 1871 by 
the communards in Paris. 

F02  A. Rossi, Cedimenti terrestri, 
detalhe, 1978 
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2.  Quadros Críticos  

Aldo Rossi e a Crise Disciplinar da segunda metade do século XX 
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“Mi  ricordo che Ernesto Rogers girava per le università italiana con una conferenza e un titolo che era 

sempre lo stesso, un titolo terrificante per noi: ‘Chi siamo noi, che siete voi?’; eravamo sbalorditi nel 

vedere questo distacco che esisteva fra ‘noi e voi’, e notavamo questa differenza. Dovevamo scegliere i 

genitori, proprio così.”67  

 

Este capítulo toma forma sob o exercício de procura de estruturas de posição que 

auxiliem na cartografia do quadro de crise disciplinar em torno do fim dos anos 

cinquenta até aos anos oitenta do século XX e, dentro dela, da contribuição do 

arquitecto italiano Aldo Rossi. Não se supõe uma descrição histórica, no sentido 

compreensivo do termo, mas antes, uma aproximação crítica e pontual que serve como 

base de projecto a algumas das linhas fundamentais presentes no capítulo seguinte. 

Para isso são justapostas, em sucessão convergente e divergente, construções 

argumentativas de autores contemporâneos que se consideram referenciais no 

reconhecimento do quadro de crise. Sob o estímulo de quatro eixos problemáticos, a 

sua leitura serve-se do confronto enquanto instrumento de Controvérsia proposto no 

desenho em sistema e não em linearidade narrativa, privilegiando relações e sentidos 

insuspeitos. 

 

 

A. Narrativa e Utopia 

B. Forma, Ideologia e Moralismo 

C. Tabula Rasa 

D. La Machine à Habiter 

 

 

 

 

                                                 
67 Gianugo Polesello, “Ab Inicio, Indagatio Initirum. Ricordi e Confessioni” in Scritti su Aldo Rossi 
«Care Architetture», ed. P. Posocco, G. Radicchio e G. Rakowitz, Torino: Umberto Allemandi & C., 
2002, p 19 e 20. 



“[…] los hombres que deben habitarlas están 
diseñados en gran parte al mismo tiempo que 
sus proyectos.” E. N. Rogers, La Arquitec-
tura Moderna Después de la Generación de 
los Maestros, 1959, p 323.

A. Narrativa e Utopia

“Mas regressemos ao mito do contexto. Há 
muitas correntes que podem contribuir para 
o facto de este mito se poder olhar como uma 
verdade quase auto-evidente. […] Resulta de 
um super-optimismo gorado no tocante aos 
poderes da razão – ou seja, de uma expec-
tativa excessivamente optimista quanto ao 
resultado de uma discussão. Refi ro-me à 
expectativa de que uma discussão conduza 
a uma decisiva e merecida vitória intelectual 
da verdade, representada por uma das par-
tes, sobre a falsidade, representada ela outra. 
Quando se chega à conclusão de que não é 
este o resultado fi nal de uma discussão, a 
desilusão transforma uma expectativa super-
optimista num pessimismo generalizado no 
que respeita à fecundidade das discussões.” 
K. Popper, “O Mito do Contexto”, (1965) 
in O Mito do Contexto, 1990, p 68.

“The problem is now of choosing between 
an anachronistic continuance of hope and 
an acceptance of the bare conditions of sur-
vival. And when the hero can be only a survi-
vor, there is no choice. The condition of man 
which formerly contained this alternative 
has ended, and the continuous ‘narrative’ of 
the progress of Western civilization has been 
broken.” P. Eisenman, “The House of the 
Dead as the City of Survival” in Aldo Rossi 
in America, 1976-1979, 1979, p 4.

“This desire was manifest in the modern 
idea of utopia, a time beyond history. It was 
thought that objects imbued with value be-
cause of their relationship to a self evidently 
meaningful origin could somehow transcend 
the present in moving toward a timeless 
future, a utopia. This idea of progress gave 
false value to the present; utopia, a form 
of fantasizing about an ‘open’ and limitless 
end, forestalled the notion of closure. […] 
Such crises (or ruptures) […] arise not so 
much out of a change in our idea of origins 
or ends than out of the failure of the present 
(and its objects) to sustain our expectations 
of the future.” P. Eisenman, “The End of the 
Classical: The End of the Beginning, the End 
of the End”, 1984, p 532.

“É assim, por exemplo, que a regra do con-
senso entre o valor de verdade será tida 
como aceitável, se ela se inscreve na per-
spectiva de uma unanimidade possível de 
mentalidades racionais: foi este o relato das 
Luzes, onde o herói do saber trabalha por 
um bom fi m ético-político, a paz universal.” 
J.-F. Lyotard, A Condição Pós-Moderna, 
1979, p XV.

“O trabalho em série exige pesquisa de pa-
drões. O padrão conduz à perfeição.
Quando se decide a construção de 100.000 
objectos, estudamos esse objecto muito cui-
dadosamente. Ele deve responder a 100.000 
necessidades, que são as necessidades de 
100.000 pessoas, poderemos afi rmar que as 
constantes humanas foram satisfeitas, que 
criamos algo que é como fi lho das pessoas. A 
arte não pode ter outro fundamento senão a 
satisfação profunda das necessidades huma-
nas. [...] Quando 100.000 pessoas formulam 
seu julgamento sobre uma mesma questão, 
uma escolha foi feita e um julgamento se-
guro foi expresso: a perfeição está ali.” Le 
Corbusier, Construire en serie, 1924, citado 
por Anatole Kopp, Quando o moderno não 
era um estilo e sim uma causa, 1990, p 127.



“Así como en la política, en arquitectura nos 
encontramos hoy con grandes difi cultades, 
porque rechazamos las doctrinas apriorísti-
cas, las dictaduras, y por otra parte sentimos 
que la libertad indiscriminada amenaza con 
disolver-se en desorden y en injusticias. 
Dado el común punto de partida, ¿cómo 
garantizar el concorde, democráctica evolu-
ción del proceso creador y el proceso social? 
¿Quién es capaz de establecer sus cánones? 
Hasta la elección de un canon sería un acto 
intelectualista y no nascido del interior de 
cada individuo.” E. N. Rogers, El Ofi cio del 
Arquitecto, 1958, p 336.

“Admitía que el desorden de las cosas, si 
bien limitado y en cierto modo honesto, 
correspondiese mejor a nuestro estado de 
ánimo. Pero detestaba el apresurado des-
orden que se revela como indiferencia al 
orden, una especie de obtusidad moral, 
de bienestar satisfecho, de olvido. ¿A qué 
podría aspirar en mi ofi cio? En verdad a 
pocas cosas, porque los grandes hechos 
han prescrito históricamente. Rossi ABC: 
7 (1981).

“Nuestra actividad artística, si no podía dar-
se por satisfecha con proyectar vestimentas 
ideales para una humanidad idealmente so-
ñada, no podía tampoco limitarse a revestir 
elegantemente el giboso, cojo y vacilante 
cuerpo social: por el contrario, debía contin-
uar precisamente con le saneamiento de este 
cuerpo contribuyendo a su desarrollo.” E. N. 
Rogers, La Arquitectura Moderna Después 
de la Generación de los Maestros, 1959, 
p 323.

“How can something be arbitrary and non-
goal oriented but still be internally moti-
vated? Every state, it can be argued, has a 
motivation toward its own being – a motion 
rather than a direction. […] In all process 
there must necessarily be some beginning 
point; but the value in an arbitrary or inten-
tionally fi ctive architecture is found in the 
intrinsic nature of its action rather than in the 
direction of its course.” P. Eisenman, “The 
End of the Classical: The End of the Begin-
ning, the End of the End”, 1984, p 532.
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“Si se hace una simple ventana cuadrada, 
un cerramiento en cruz – por razones 
económicas – o una pilastra, se hace Ar-
quitectura, y no le debemos atribuir un 
signifi cado de redención histórica, psi-
cológica o social como pretendía el Mov-
imiento Moderno. Era muy cómodo decir: 
“yo soy un arquitecto moderno y por tanto 
antifascista, progresista”… todo aquello 
que se quería.” Rossi CE: 9 (1983).

B. Forma, Ideologia e Moralismo

“[…] nos preocupaban poco las ventanas 
panorámicas, el cemento armado o el te-
cho plano, aun cuando los utilizábamos en 
nuestros proyectos. Claro que se trataba de 
establecer un lenguaje, pero el verdadero 
problema residía en saber decir la verdad 
con los medios más diversos. […] la esen-
cia de la arquitectura moderna no consiste 
en algunas formas particulares. Sino en la 
manera de enfrentar los problemas de acu-
erdo con un principio e claridad consciente.” 
E. N. Rogers, El Ofi cio del Arquitecto, 1958, 
p 329,330.

“[…] las posturas que yo llamo moralistas, 
o del socialismo romántico, identifi can la 
belleza o la función con la moral, no acier-
tan en nada. Según ellos, el que bebe café 
con leche en una bella taza es un progre-
sista. […] no es la arquitectura la que hace 
la revolución, la que crea los sentimientos. 
Se puede ser feliz y amarse en una fea casa 
especulativa y se puede ser infeliz y estar 
solo y triste en una bella casa de Le Cor-
busier.” Rossi CAR: 9 (1972).

“When I say that I am not a modern I am 
declaring my rejection of moralising that 
rages like this in no other artistic disci-
pline. One should not, at this point, start 
debating academic or philosophical is-
sues. If one fi nds a Doric column beautiful 
or ugly, if one likes it or not, that is a deci-
sion that has nothing to do with morals.” 
Rossi C: 26 (1994).

“Esto me diferencia profundamente de la 
visón “post-modern” de la arquitectura 
moderna que es “sucia” en cuanto usa 
un cierto estilo, aunque podemos utilizar 
la que ha producido las mejores obras. 
Lo importante es no usar su mentalidad, 
como en el “existenz-minimum”, o en la 
famosa cocina de Frankfurt. Se imponía, 
se explicaba a las personas como vivir. […] 
una cocina enorme que era considerada 
“sucia” e fea (hoy bellísima, victoriana) 
[…] mientras que en la cocina moderna se 
pasaba el plato a través de la pared por 
una portezuela, diciendo-se que eso era 
el progreso porque el ama de casa no se 
“cansaba”… en realidad hoy sabemos que 
se “cansa” […]. Puede existir una persona 
a la que le guste pasar el plato por la port-
ezuela, o otra que prefi era transporta-lo. 
Esto no son cuestiones progresistas, son 
elementos que hacen el juego a la especu-
lación, pues al empresario le es útil desde 
el punto de vista de un terreno, una cocina 
más pequeña y convencer a la señora que 
se tarda menos transportando el plato a 
través de la pared.” Rossi CE: 10 (1983).



“Vamos al meollo del asunto: la Pirámide del 
Mundaneum, ¿no es eso? Ahí esta su grave 
desacuerdo. Además, el trazado en ‘sección 
àurea’, otro crimen de lesa Sachlichkeit. […] 
Henos ahora aquí en el academismo de las 
formas; la piramide. Nadie tacha de aca-
démica la forma cúbica: más bien se la ad-
mite como expresión arquitectonica contem-
poranea. […] ¿me prohibiré la consecuencia 
arquitectónica de tal función porque sólo el 
cubo es ‘contemporáneo’?” Le Corbusier, 
El espíritu nuevo en arquitectura: en defensa 
de la arquitectura, 1933, p 61-63.

“[…] la tarea del arquitecto no era la de un 
elegante elaborador de formas de más o me-
nos buen gusto, sino, en grado mucho mayor, 
la de un moralista que debía profundizar los 
contenidos de la vida y tomar de ellos los 
símbolos convenientes para construir su 
personalidad creadora.”  E. N. Rogers, La 
Arquitectura Moderna Después de la Gener-
ación de los Maestros, 1959, p 323.

“Mas, por outro lado, reduzir a arquitectura 
a ‘objecto ambíguo’, no seio desse ‘Merz’ 
total que é a cidade contemporânea, signifi ca 
aceitar integralmente o papel marginal e su-
perestrutural que a actual utilização capital-
ista do território atribui a um fenómeno pura-
mente ideológico como é o caso da própria 
arquitectura. E não é motivo para nos escan-
dalizarmos moralmente com isto. Motivo de 
admiração é, antes, o facto de a autocrítica da 
arquitectura não ir até ao fundo, e que tenha 
necessidade de mascarar-se por detrás dos 
novos esquemas ideológicos que lhe foram 
facultados pela abordagem semiológica. […] 
uma arquitectura que tenha aceite a redução 
dos seus próprios elementos a signo puro e 
a construção da sua própria estrutura como 
conjunto de relações tautológicas […] não 
pode dedicar-se a reconstruir signifi cados 
‘outros’ através de técnicas de análise que 
partem precisamente da aplicação de teorias 
neopositivistas.” M. Tafuri, Projecto e Uto-
pia, 1973, p 109.

“[…] un arte desligado del hombre, y 
degradado a la condición de elemento de 
consumo, en su sentido mas comercial. 
De ahí viene la incapacidad y la falta de 
convicción para expresar un sentimiento 
real, tal como se pone de manifi esto en el 
producto de este arte y que, dejando apar-
te las intenciones políticas o personales, 
pone al mismo nivel artístico el monu-
mento soviético o la villa capitalista made 
in U.S.A. […] el monumento ecléctico ha 
cedido el puesto a la máquina inútil, la nu-
lidad vacía de ésta no resulta menos sini-
estra que el énfasis retórico del primero.” 
Rossi UCR: 36 (1977).

“¡El Palacio de los Soviets, elegido entre 300 
proyectos propuestos, estará construido en 
Renacimiento italiano! […] Roma y Atenas 
proporcionarán a partir de ahora los mode-
los, no un espirito (sino al pie de la letra: co-
lumnas, capiteles y frontones esculpidos). El 
pueblo ruso reclama frontones. […] ¡Tam-
bién allí! […] ¡el pueblo lo exige! ¡Panem et 
circenses! Llega Hitler. ¡[…] toda arquitec-
tura moderna queda proscrita, considerada 
como manifestación comunista!”  Le Cor-
busier, El espíritu nuevo en arquitectura: en 
defensa de la arquitectura, 1933, p 44.

“[Os] laços entre a ciência e a ideologia – laços que existem, mas que levaram certas pessoas a combinar ciência com ideologia e a confundir 
a diferença entre revoluções científi cas e ideológicas. […] A revolução ideológica pode estar ao serviço da racionalidade ou pode miná-la. […] 
Mesmo quando ligada a uma revolução científi ca, pode ter um carácter fortemente irracional e cortar conscientemente com a tradição. Mas uma 
revolução científi ca, não obstante a sua radicalidade, não pode realmente cortar com a tradição, pois deve preservar o êxito das suas anteces-
soras. É por esta razão que as revoluções científi cas são racionais. Com isto não quero dizer, evidentemente, que os grandes cientistas que fazem 
a revolução sejam, ou devam ser, seres de todo racionais. Pelo contrário: embora tenha estado aqui a argumentar a favor da racionalidade das 
revoluções científi cas, penso que se alguma vez os cientistas individuais se tornarem ‘objectivos e racionais’, no sentido de ‘imparciais e frios’, 
o progresso da ciência deparará então com um obstáculo intransponível.” K. Popper, “A Racionalidade das Revoluções científi cas” (1973) in 
O Mito do Contexto, 1994, p 36, 42.

      39  



“El grito nihilista «Il faut recommencer 
à zéro» - según la trágica profecía de Le 
Corbusier – a menudo se ha resuelto en la 
búsqueda de lo espontáneo o del folklor-
ismo.” Rossi UCR: 37 (1977).

C. Tabula Rasa
“‘Practicamente, ya no es posible habitar… 
las viviendas modernas, que has hecho ta-
bula rasa de todo, y son estuches prepara-
dos por expertos para “trivi-usos” o plantas 
de fabrica caídas como por casualidad en la 
esfera del consumo, sin la menor relación 
con los habitantes […] la diferencia entre 
Wiener Werkstätte y Bauhaus no es tan con-
siderable. Entre tanto, las curvas de la forma 
puramente funcional se han independizado 
de su función y caen en lo decorativo, como 
“las formas elementares del cubismo’.” Th. 
W. Adorno, Mínima Moralia (1974) citado 
por Rossi UCR: 37, 1977.

“La oposición al kitsch, que se comprende 
sólo en nombre de una belleza formal 
vacía, ha terminado en la búsqueda de la 
pieza única, para acabar en las falsas pie-
zas de anticuario.” Rossi UCR: 37 (1977).

“De esta manera, la tradición, reducida a un 
frágil envoltorio de formas, va naufragando 
hacia una contaminación estilística patética 
que, después de la primera guerra mundial, 
la burguesía, obligada a reconocer la reali-
dad en sus datos existenciales, acabará por 
rechazar en bloque.” Rossi CT: 14 (1956).

“‘Je sais ce qu’il conte d’établir une nou-
velle religion.’” N. Ledoux citado por Ros-
si UCR: 32 (1977).



“O esquecimento do passado garantia a 
destruição da aura, a tão desejada não sa-
cralidade da obra de arte e, assim, da arqui-
tectura.” R. Moneo, La ricerca come lascito, 
1995, p 132.

“Pero si nos remontábamos a cero no era, 
desde luego, con el objetivo de permanecer 
en él, sino solamente de volver a tomar a 
pie.” Le Corbusier,  El espíritu nuevo en 
arquitectura: en defensa de la arquitectura, 
1933, p 46.

“[…] un artista […] con sinceridad y sin 
prejuicios, no puede dejar de sentir la contra-
dictoria tensión de las fuerzas que componen 
su existencia: por una parte debe encontrar 
en sí mismo la energía genuina de su per-
sonalidad esencial, como si fuera un nuevo 
Adán sin  historia de pecados y de experi-
encias; por la otra deberá reconocer que la 
sangre que afl uye […] es el producto de mil 
arroyuelos […]” E. N. Rogers, La Arquitec-
tura Moderna Después de la Generación de 
los Maestros, 1959, p 323.

“[…] observa-se que a periodização da 
história está de certa forma ligada a uma ob-
sessão que é característica da modernidade. 
A periodização é uma maneira de colocar 
os acontecimentos numa diacronia, e esta é 
comandada pelo princípio da revolução. Da 
mesma forma que a modernidade contém a 
promessa da sua ultrapassagem, está da mes-
ma forma indigitada a marcar, a datar o fi m 
de um período e o início do seguinte. Logo 
que uma nova era é inaugurada e reputada 
como inteiramente nova, é conveniente aju-
star o relógio à nova hora, de a fazer começar 
do zero. […] Reescrever pode consistir neste 
gesto […] que anula o passado, o gesto que 
a dada altura inaugura o início da nova era e 
da nova periodização. Esta utilização do ‘re-’ 
no sentido de um retorno ao ponto de par-
tida, a um começo supostamente isento de 
quaisquer pressupostos pois sempre imag-
inamos que os pressupostos resultem unica-
mente do armazenamento e da tradição das 
suposições que anteriormente acreditámos 
serem verdadeiras sem as termos no entanto 
re-considerado.” J.-F. Lyotard, O inumano: 
considerações sobre o tempo, 1990, p 35.

     41





“No conozco una defi nición mas perti-
nente, escueta y culta de la función de la 
casa  en la arquitectura moderna que la 
él dio: la casa es une machine à habiter. 
Esta defi nición es tan precisa que todavía 
suscita el desprecio de muchos críticos; y 
obsérvese que es mucho más que un slo-
gan: Es la defi nición más revolucionaria 
de la arquitectura moderna.” Rossi CLT: 
85 (1960).

D. La Machine à Habiter

“La “machine à habiter” fue el término lapi-
dario con el que, en 1921, apostrofé a las 
academias. […] inmediatamente planteo la 
cuestión: « ¿Para vivir cómo?» Y sólo plan-
teo aquí la cuestión de calidad.” Le Cor-
busier, El espíritu nuevo en arquitectura: en 
defensa de la arquitectura, 1933, p 50.

“Na verdade, um poema é uma espécie 
de máquina de produzir o estado poético 
através de palavras. O efeito dessa máquina 
é incerto, já que nada é seguro em matéria de 
acção nos espíritos. Mas, qualquer que seja 
o resultado e a sua incerteza, a construção 
da máquina exige a solução de uma quanti-
dade de problemas. Se o termo máquina vos 
choca, se a minha comparação mecânica vos 
parece grosseira, queiram observar que a du-
ração de composição de um poema mesmo 
muito curto, podendo durar anos, a sua acção 
no leitor completar-se-á em alguns minutos.” 
P. Valéry, Discurso sobre a estética – Poesia 
e pensamento abstracto, 1937, p 88.
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3. Teoria de Projecto ou Comment j’ai fait certains de mes livres? 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

    

 

 

       47

 
 

 

 

Quatro preocupações informam este capítulo. A primeira é uma descrição sumária das 

principais ideias sobre as quais se estabelece a Teoria de Projecto de A. Rossi. A 

segunda é a procura de um esquema de elencagem que as relacione em sistema lógico 

e, nesse exercício, se declarem coincidências e antagonismos. A terceira constitui-se 

no uso da intriga e especulação como instrumentos experimentais. A quarta é a 

possibilidade de, na delineação do que constitui a Teoria de Projecto, aceder à 

Racionalidade Exaltada afirmada por A. Rossi, donde se toma que a aproximação 

rigorosa não pressupõe ausência como condição de objectividade à investigação, mas 

antes implicação – como tendência –, não no sentido de apologia, mas de participação 

na construção, adensando paradoxos e contradições como linhas de continuidade do 

exercício.  

Essencialmente, o estudo da formulação de Teoria de Projecto em A. Rossi 

tem um sentido iminentemente projectual, ou seja, parte da proposição de um 

problema colocado como Comment j’ai fait certains de mes livres?68 

 

“Acima do sujeito, para além do objecto imediato, a ciência moderna baseia-se no projecto. No 

pensamento científico, a meditação do objecto por parte do sujeito assume sempre a forma do projecto.”69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Raymond Roussel, Comment j’ai fait certains de mes livres? (1935), trad. e ed. T. Winkfield, 
Cambridge: Exact Change, 1995. 
69 Gaston Bachelard, O Novo Espírito Científico (1934), Textos Filosóficos, Lisboa: Edições 70, 2008, p 
17. 
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3.1 
 

Arquitectura, Problema e Projecto 
 

 “‘Avete pienamente ragione, ma a me non interessa. Ciò che mi interessa è che voi riusciate a spiegare le 

vostre ragioni. L'unica cosa che importa in architettura è provare di avere ragione. Io vi do ragione, ma 

voi dovete dimostrare di averla.’”
70

  

 

Em primeiro lugar, propõe-se a ideia de Arquitectura como resposta voluntária a um 

Problema, donde se conclui que “[…] no podría haber arquitectura si el problema no 

se plantea; pero hay arquitectura de el mismo instante en que actúa una voluntad 

humana que persigue un objetivo creativo.”71 É nessa perseguição que é colocada a 

ideia de Projecto, como processo lógico que tende a uma relação de correspondência 

entre Ideal e Facto – a anulação do Problema. Importa considerar que a natureza desta 

relação não é de todo causal, ou seja, se é certo que a acção/realização pressupõe uma 

noção de Ideal como objectivo prévio, é, também certo, que esta é definida, também, a 

par da realização.72 Esta ideia é capital. Por conseguinte, é, fundamentalmente, na 

definição do Ideal que a noção de Projecto se encontra como Problema.  

Se aceite esta tese, isto é, se entendido o Ideal, em si, um problema de 

Projecto então decorre como consequência que a Teoria de Projecto não possa ser um 

instrumento academicista e redutor tanto da complexidade projectual, como da 

expressão formal do resultado (já que faz decorrer a realização arquitectónica de 

determinados princípios orientadores). À Teoria de Projecto de A. Rossi não interessa 

partir da recolha e análise de um conjunto de dados, leis e princípios, estabelecendo 

um código de prática73, simplesmente porque este não reconhece a evidência da acção 

                                                 
70 Aldo Rossi durante a Conferência de Santiago de Compostela citado por Eduardo Souto Moura, “Su 
Aldo Rossi”, Dopo Aldo Rossi -D’Architectura, entrevista com A. Esposito nº. 23, abril 2004, p 190. 
71 Le Corbusier, El espíritu nuevo en arquitectura: en defensa de la arquitectura (1933), Murcia: Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1983, p 52. 
72  Interessa tornar claro que a concepção de Ideal aqui utilizada não é tida como oposta à experiência – o 
Idealismo –, mas coincidente com esta porque se inscreve no mesmo campo da acção projectual. 
73 “O trabalho do cientista não começa com a recolha de dados, mas com a escolha apurada de um 
problema prometedor – um problema que seja significativo na actual situação problemática, que, por sua 
vez, se encontra inteiramente dominada pelas nossas teorias.” Karl Popper, op. cit., p 190.  
“Así, las investigaciones sobre el arte siempre son escasas, en tanto que se multiplican los estudios 
filológicos sobre tal o cual período histórico, las reconstrucciones de hechos, la búsqueda puntillosa de 
eventos; no niego que estas contribuciones sean importantes, pero no pueden ser decisivas para una teoría 
de la proyección.” Rossi IVP: 276. 
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projectual, não só porque a toma como problemática na correspondência entre visão 

teórica e realização arquitectónica74, mas também porque considera o Ideal, em si, 

como problema de definição. 

 

“No enseñamos a los estudiantes cómo se hace un proyecto bello, un proyecto brillante, gratificante, que 

pueda atraer juicios laudatorios. La verdad es que no nos sentimos capaces de hacerlo. Nos limitamos a 

hacer entender a los estudiantes cómo se debe hacer, según nosotros, un proyecto para que sea honesto 

(«el objeto de una obra honesta –dice, una vez más, Valéry – es simples y claro: hacer pensar.»)” 
75

 

 

Não se espera, porém, que a assunção da problematicidade essencial de 

Projecto signifique a negação ao esforço de o tornar mais eficaz porque “[…] a usted 

[K. Teige], poeta, y a mí, arquitecto, sólo interesa la manera que conduce hasta la 

calidad mas pura.”76
 Ainda que reconheçamos a noção de Verdade – como estado de 

correspondência destes dois termos – como Problema, ou seja, como falível porque 

relativa, a ideia de verdade absoluta é essencial na regulação do processo lógico, neste 

caso de Projecto. Como explica K. Popper, “[…] embora só ‘relativamente’ possamos 

julgar as teorias, no sentido de as compararmos umas com as outras (e não com a 

verdade, que não conhecemos), tal não significa que sejamos relativistas (no sentido 

da famosa frase de que ‘a verdade é relativa’). Pelo contrário, ao compará-las, 

tentamos encontrar aquela que julgamos mais se aproximar da (desconhecida) 

verdade. Portanto, a ideia de verdade (de uma verdade ‘absoluta’) desempenha um 

papel importantíssimo na nossa discussão. Constitui a nossa principal ideia 

reguladora.”77 

O interesse pela projectualidade é a afirmação da recusa do academicismo 

determinista como do seu outro extremo, a postura irracionalista, que remete o 

Projecto ao cerramento do insondável. A formulação de Teoria de Projecto pretende 

assumir um campo de questionamento radical da acção projectual permitindo que se o 

torne questionável, logo acessível à investigação do modo de fazer, no 

                                                 
74 “Não existe simplesmente nenhum conhecimento novo, sem uma qualquer espécie de conhecimento 
anterior, uma qualquer espécie de expectativa, em relação aos quais constitui uma modificação. E essas 
modificações ocorrem sobretudo quando o conhecimento anterior depara com dificuldades – por exemplo 
quando uma expectativa é frustrada […].” Karl Popper, op. cit., p 191, 193. 
75 Giorgio Grassi, “Una opinión sobre la Escuela y las condiciones de nuestro trabajo” in Arquitectura 
lengua muerta y otros escritos (1988) prol. C. Martí Arís, Barcelona: Serbal, 2003, p 119. 
76 Le Corbusier, op. cit., p 53.  
A noção de que à complexidade irredutível de Projecto se contrapõe o esforço de a dissolver pelo 
conhecimento é essencial na demarcação dos discursos apenas de elogio da problematicidade que, ao não 
pretender a anulação dessa condição, implicam o Projecto como ininteligível, donde resulta, a maior 
redução da sua problematicidade por perda desse conflito essencial. 
77 Karl Popper, op. cit., p 197. 
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reconhecimento de ser um acto não-arbitrário78, objectivo e colectivo79. “Pero la 

arquitectura solo puede alcanzar esta situación renunciando a toda actitud que no sea 

un estudio y una previsión. El problema del puente es que no se hunda.”80 

Para isso, e sabendo que “só se pode chegar à objectividade expondo, de uma 

maneira discursiva e pormenorizada, um método de objectivação”81, A. Rossi, integra 

a Falibilidade como condição prévia na construção epistemológica de uma Teoria de 

Projecto porque comporta a aspiração à totalidade com o conhecimento da sua 

incompletude82. “Che cosa assumere per cominciare?”83, “Como, portanto, poderá ele 

alguma vez começar com um problema? A minha resposta é que, na realidade, há 

apenas uma maneira de aprender a compreender um problema que ainda não 

compreendemos – e essa maneira é tentar resolvê-lo e falhar.”84  

 

                                                 
78 “Los estudiantes deben saber el porqué de las cosas que hacen, porque éste es el único camino posible 
para llegar a entender que lo que se aprende al final y a expensas propias, es que nuestro trabajo no 
admite ningún arbitrio.” Giorgio Grassi, op. cit., p 120. 
79 Rossi AM: 201. 
80 Rossi IAR: 16. 
81 Gaston Bachelard, op. cit., p 17. 
82 “Adorno queria dizer que a impossibilidade de apreender a totalidade fazia que a pretensão à totalidade 
fosse não-Verdade. Eu não abandonava a minha aspiração a um saber global, mas associava-lhe 
dialogicamente a consciência do carácter fragmentário e inacabado de qualquer conhecimento humano.” 
Edgar Morin, op. cit., p 167. 
“Pero todos podemos comprobar que no existen o son muy raras las teorías de la proyección, o, en otros 
términos, las explicaciones racionales sobre cómo se ha de proceder al hacer arquitectura. Cabe decir que 
se leen algunas cosas sobre esto, en los más grandes ingenuos o en los más grandes […]. Me arriesgo a 
ser incluido entre los más ingenuos […].” Rossi AM: 201. 
83 Gianugo Polesello, op. cit., p 19. 
84 Karl Popper, op. cit., p 193. 
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3.2 
 

Superação do Racionalismo Convencional 

 

“Pero yo creo que el problema auténtico en la arquitectura es la construcción de este sistema lógico, 

valido en si mismo, con independencia de la disidencia entre la concepción científica de la arquitectura y 

el arte; disidencia que es negada por el racionalismo convencional
85

 y es acentuada por el racionalismo 

exaltado. Este último, en sustancia, quiere aislar la razón científica – y en el intento de aislarla quizás 

ofrece sus contribuciones más rigurosas – proyectando, en definitiva, su incapacidad no sólo sentimental 

sino más bien racional, para construir un mundo que garantice y satisfaga las necesidades lógicas e 

intelectuales del hombre. Aunque esta arquitectura esté dentro del racionalismo y de las exigencias 

racionales, que quiere superar partiendo de la misma base lógica.”
86

  

 

O entendimento da noção de Racionalismo não é, particularmente no contexto 

arquitectónico, estático e consensual. Concorrente com esta ideia está o emprego deste 

conceito como definição de determinados períodos históricos com características 

diversas entre si.87 Ora, se o entendimento de Racionalismo não é de todo transversal 

é-o, contudo, como coordenada sobre a qual se organiza o sistema de argumentação de 

grande parte do discurso de Teoria de Projecto – o binómio Racionalismo/Empirismo. 

Este confronta Razão e Experiência, de acordo com o sentido comum que divide a 

actividade mental em científica, se depender da razão, e artística, se depender da 

intuição. Mais do que dois conceitos, são definidos como contrapostos dois modelos 

de concepção de conhecimento; neste caso, de Projecto como sistema lógico, opondo 

a priori e a posteriori, causalidade e evidência, absolutismo e relativismo, 

objectivismo e subjectivismo.  

Na construção lógica da arquitectura sobre a qual se estrutura a Teoria de 

Projecto, A. Rossi introduz um pressuposto radicalmente diferente da concepção da 

acção projectual como ciência ou arte, ou como compromisso de ponderação dos dois. 

                                                 
85 O termo convencional, embora relativo à convenção como regra – noção sobre a qual A. Rossi constrói 
a Legitimidade e Transmissibilidade de Projecto –, é aqui utilizado por este no sentido do que é admitido 
pelo uso, instituído pela repetição (hábito). Trata-se de uma situação similar à distância entre academismo 
e academicismo. Por isto mesmo, a expressão Racionalismo Convencional neste ensaio não reportará ao 
exercício da regra, mas antes à sua sujeição (acrítica). 
86 Rossi IB: 218. 
87 Sobre a variação da noção de Racionalidade em Arquitectura desde o Iluminismo à década de sessenta 
do século XX ver Alan Colquhoun, “Rationalism: a Philosophical Concept in Architecture” in Modernity 
and the Classical Tradition – Architectural Essays 1980-1987, London: The MIT Press, 1989, 57-87. 
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Ou seja, e segundo A. Colquhoun, a redefinição lógica formulada por A. Rossi não 

parte de uma determinada ideia de Racionalismo, de uma procura de posição 

esgrimida na controvérsia ciência/arte; mas antes, procura estabelecer-se na 

Disciplinaridade como discurso próprio e autónomo legitimado pelo exercício no 

tempo. Deste modo, a defesa da tradição disciplinar, como autónoma, é a recusa da 

consideração de Projecto (como processo de conhecimento) segundo modelos de 

interpretação previamente estabelecidos por quadros ideológicos pré-determinados, 

logo a ele alheios.88  

 

“En primer lugar, como he dicho, creo que todo ello debe ser objeto de un discurso autónomo; en otros 

términos, que la arquitectura ha de ser reducida a sí misma. Me refrío a todas aquellas cuestiones que 

quieren establecer si la arquitectura es arte o ciencia, y a otras cuestiones de este tipo; estas posiciones, 

son, en gran medida, un falso problema, y no tienen solución.”
89

  

 

A. Rossi propõe, assim, uma inversão na investigação epistemológica da 

Teoria de Projecto. Isto é, ao invés de prefigurar um sistema ideólogo, como ciência 

ou como arte, essas noções são elas mesmas um instrumento de especulação à 

investigação disciplinar.90  Se, por um lado, esta inversão é a afirmação da autonomia 

disciplinar na procura de uma aproximação à complexidade que lhe é própria é, 

igualmente, a afirmação da possibilidade de relacionamento com outros domínios do 

conhecimento. Desta forma, estabelece-se que a autonomia da Arquitectura, como a de 

Projecto, não pressupõe uma negação das relações e correspondências disciplinares 

(bastante exploradas por este arquitecto, sobretudo com a Literatura, o Teatro, e a 

Pintura), o que recusa é a indisciplina que reside na deformação de um sistema lógico 

sob outro. A autonomia é então entendida não como ruptura ou auto-suficiência, mas o 

meio efectivo de relacionamento disciplinar; a dimensão de indissociabilidade do 

conhecimento com a noção do seu carácter fragmentário. 

A necessidade de recolocar o discurso projectual na disciplinaridade 

estabelece-se, sobretudo, como crítica ao Racionalismo Convencional postulado no 

debate assente sobre o binómio ciência/arte. Se, por um lado, a consideração de apenas 

uma das noções (racionalismo cartesiano ou subjectivismo) conduz a sistemas lógicos 
                                                 
88 “In the mid 60’s, however, there was a powerful reaction in architecture discourse, which, instead of 
trying to reform architecture from within a specifically modernist interpretation of rationalism, sought 
rather to redefine rationalism in terms of autonomous tradition of architecture. This movement originated 
in the circle of young architects grouped around Ernesto Rogers, the editor of the magazine Casabella.” 
Alan Colquhoun, op. cit., p 84. 
89 Rossi AM: 205. 
90 Na ideia de que Aldo Rossi inverte o ponto de reflexão fundamenta-se o sentido de que este não se 
enquadra no Racionalismo, mas antes na Racionalidade, precisamente porque privilegia a investigação 
das razões de ser, sobre a prevalência e estabilidade de determinados modelos ideológicos. 
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lineares e reducionistas afastando, pelo isolamento, a dimensão problemática da acção 

projectual91, por outro, os esquemas de compromisso, buscando nichos de consenso, 

efectivam-se, também eles, na condição de anulação da contraditoriedade das 

noções.92 Ora, parte essencial do trabalho na disciplinaridade acontece no 

reconhecimento da sua dimensão problemática intrínseca. A. Rossi atribui ao 

Racionalismo Convencional a associação desses dois termos/modelos lógicos como 

instrumentos de neutralização de problematicidade – associação, no primeiro caso, por 

omissão do termo oposto; no segundo, por omissão dos aspectos inconciliáveis, 

porque contraditórios.93  

 

“[…] a racionalidade comporta, na minha perspectiva, não a recusa da contradição mas o afrontamento 

das contradições que surgem a partir do exame empírico-lógico dos problemas. Não nego a lógica 

clássica, ponho-a em dialógica com a transgressão lógica.”
94

  

 

Por conseguinte, a crítica ao Racionalismo Convencional não é ruína ou 

negação da Racionalidade95 – o Projecto como sistema lógico –, antes, integrando as 

suas bases lógicas, propõe-se superá-lo exasperando os limites clássicos, por não-

contraditórios, do inteligível.96  À proposta de exercício disciplinar na conciliação, 

anuladora do conflito, A. Rossi propõe a exaltação da dissidência – Racionalidade 

Exaltada. A afirmação desta é tanto o reconhecimento da insuficiência de cada um dos 

                                                 
91 “¿Pero, como se concilia esta aportación con aquellos principios racionales e transmisibles, en los que 
he insistido tanto, con la matriz de una arquitectura clásica e racional? No cabe duda de que seria de una 
manera mucho mas compleja de lo que se podría en aquellas teorías en las que la subjetividad constituye 
la única posibilidad de hacer, y en las que el carácter ambiguo del arte se eleva a la categoría de sistema.” 
Rossi AM: 209.   
92 “El positivismo racionalista y la tendencia hacia lo bello metafísico, es decir, hacia una concepción 
religiosa esteticista, son las posiciones ideológicamente más reaccionarias y adversas al espíritu clásico, a 
que se presta la deformación del pensamiento ilustrado. A pesar de sus distintos enunciados, son bastante 
parecidas; y tienen en común la misma tendencia a degradar y a vaciar la realidad de todo su contenido.” 
Rossi CT: 8. 
93 “La Modernidad se opone – como D. Quijote y Sancho lo hacen respectivamente – al Robot 
modernista, de las cuentas, parco, clasicista, numérico y de línea fina; y al Bufón modernista de los 
cuentos, romántico, exagerado, novelero y de trazo grueso; pero, todo ello sin ocupar el ambiguo odioso y 
relativista punto medio entre ambos (in media res).” Antonio Miranda, Ni Robot, Ni Bufón – Manual para 
la Crítica de Arquitectura, Madrid: Ediciones Cátedra, 1999, p 18. 
94 Edgar Morin, op. cit., p 57. 
95 “Assim, ao falar de uma epistemologia não-cartesiana, não é na condenação das teses da física 
cartesiana, ou mesmo na condenação do mecanismo cujo espírito se mantinha cartesiano que pretendemos 
insistir, mas sim numa condenação da doutrina das naturezas simples e absolutas.” Gaston Bachelard, op. 
cit., p 137. 
96 “Creo que una vez definido esto [projecto como mediação], puede ya aceptarse una posición 
racionalista dentro de la arquitectura, descartando siempre las pretensiones de derivación mecanicista, que 
como vosotros sabéis, conducen a deducir – directa e inmediatamente – tanto en urbanismo como en 
arquitectura, una solución de una serie de estudios. Se trata de descartar posiciones como ésta, así como 
cualquier visión irracionalista de la arquitectura como puro hecho artístico y, por el contrario, aceptar el 
método dialéctico en su sentido total.” Rossi CAR: 8. 
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termos em si (em conhecimento fragmentado)97 como a hipótese de, na dissidência, se 

estabelecer a condição efectiva para a indagação da sua própria identidade, partindo 

do seu contrário.98  

 

“De ahí viene la lucha y el desprecio de Boullèe por la arquitectura de fantasía, y su continua 

preocupación por las cuestiones técnicas, distributivas, prácticas, de sus proyectos. De esta manera, la 

arquitectura como Poema no presenta nada de arbitrario. Determinada la oposición interna de este sistema 

binario artes y arte, de teoría y de autobiografía, algunos artistas se inclinan por exasperarla, intentando 

romper los límites clásicos entre lo real y lo inteligible, entre lo racional y lo pasional. Y en este sentido 

hablaba de un racionalismo exaltado, emocional y metafórico.”
99

 

 

O sentido essencial da dissidência de que aqui se trata manifesta-se na 

afirmação de I. Stravinsky como “[…] the necessity of differentiating in order to unite 

[…]”. 100 É, então, através da procura dessa ulterior unidade, complexa, que se joga a 

dimensão da exaltação. Desta maneira, pela Racionalidade exaltada “[…] tenemos, 

por una parte, la máxima autonomía del sistema, la claridad de las proposiciones, y, 

por otra, la singularidad autobiográfica de la experiencia. Y desde luego, la relación es 

particularmente complexa en la arquitectura.”101  

  

 “Analizar cuáles puedan ser los nexos de unión entre la formación general y personal, y la técnica, que ha 

parecido siempre algo mecánico, tanto como descubrir nexos entre autobiografía o historia civil y 

creación, aunque sé que en algunos momentos ambas se superponen y confunden. Quizá, en lugar de todo 

ello, sea útil un tipo de descripción  paralela como la que he intentado en este libro.”
102

  

                                                 
97 “Le Corbusier siempre ha investido su obra de un significado muy amplio, siempre se ha negado a 
considerar los problemas separados unos de otros y toda la arquitectura ha sido siempre para él un 
momento de la más vasta batalla de las ideas.” CLT: 85. O acto de retirar a acção projectual do erro que 
constitui o seu próprio isolamento é uma das premissas na contestação do princípio cartesiano de dividir 
para compreender. (ver Edgar Morin, op. cit., p 164). 
98 “Pero en todo caso estoy cada vez más convencido, como escribí hace años en la introducción a 
Boullèe, de que para estudiar y observar lo irracional es preciso estar de alguna forma del lado de la 
razón. De otro modo la observación, incluso la participación, se convierte tan solo en desorden.” Rossi 
AA: 10. 
99 Rossi IB: 218. 
100 Igor Stravinsky, Poetics of Music in the Form of Six Lessons (1942), 3.ª ed., Londres: Harvard 
University Press, 1993, p 70. 
101 Rossi IB: 216. Este sentido de associação de opostos está patente na referência paradoxal de E. N. 
Rogers da aspiração do artista a ser ao mesmo tempo um Adão sem história e um homem histórico 
(Ernesto Nathan Rogers, “La Arquitectura Moderna Después de la Generación de los Maestros” (1959) 
in Textos de Arquitectura de la Modernidad (1994), org. e intro. P. Hereu, J. Montaner, J. Oliveras, 
Madrid: Nerea, 1999, p 323) enunciado com precisão, ainda que desfavoravelmente por J. M. Montaner a 
Corbusier: “Le Corbusier, contudo, cai na contradição de pretender ser a um só tempo um Messias como 
Moisés e um cientista como Isaac Newton.” Josep M. Montaner, op. cit., p 53. Neste sentido, A. Rossi 
contrapõe que “Así, Le Corbusier ha ofrecido las más rigurosas construcciones lógicas de la arquitectura, 
ha deducido los datos del problema en la teoría de la casa como máquina de habitar, y, además de todo 
esto, nos ha dado la más personal de las arquitecturas.” Rossi IB: 216. 
102 Rossi ABC: 100. (itálico acrescentado) 



 
 
 
 
 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

58    RACIONALIDADE EXALTADA E TEORIA DE PROJECTO 

 

 

 

 

 

 

“Un aneddoto: mi ricordo che quando stava costruendo il ‘Teatro del Mondo’ invitò Carlo Aymonino, 

Gianugo Polesello e me ad andare a vederne la costruzione. Arrivammo in motoscafo, in mezzo alle 

zanzare delle barene, a Marghera, un posto orribile. Questo teatro poggiava su una zattera che si chiamava 

‘Argentino’, un zatterone che stava un po’inclinato, per cui tutta la costruzione era un po’ sbilenca e io, 

che sono una persona poco eroica, gli dissi: ‘Mi par grave, hai visto che sta tutto storto?’ Rispose: 

‘Magnifico, no?!’ […] La costruzione stava in piedi con una struttura di tubi Innocenti. Era in corso il 

montaggio; anche il calcolo e il disegno della struttura in ferro erano un prodotto dell’impresa. Venne un 

operaio, o l’ingegnere – non mi ricordo –, a dirgli che una delle giunture in diagonale sarebbe capitata 

proprio al centro di un’apertura, una finestra prevista nel disegno del rivestimento in legno. Il che avrebbe 

resa inapribile. E un’altra volta Aldo disse: ‘Magnifico!’ Ma questo affrontare gli accidenti e riportarli a 

una dimensione positiva è avvenuto, io penso, in quasi tutte le occasioni della sua vita, occasioni anche di 

impegno culturale.”  

 

Luciano Semenari, “Alcune cose che dovete ancora sapere su Aldo Rossi” in Scritti su Aldo Rossi «Care 

Architetture», ed. P. Posocco e G. Radicchio, G. Rakowitz, Torino: Umberto Allemandi & C., 2002, p 58. 
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3.3 
 

Contradição e Erro 

 

Porque a formulação da Teoria de Projecto sobre a concepção de Racionalidade 

Exaltada incide na dissidência de elementos lógicos opostos, as elaborações seguintes 

pretendem descrever como são equacionados o valor e os limites da Contradição como 

condição e instrumento lógico essencial na proposta teórica de A. Rossi.103 A ideia de 

Cnotradição reconhece-se em dois níveis: enquanto condição dos factores de Projecto 

e no seu próprio processo, porque aspirando à unidade de um sistema lógico 

(transmissível e colectivo) ele é construído sobre a exaltação da dissidência dos 

elementos que o constituem.  

 Começa-se por situar a noção de Contradição como associação entre duas 

instâncias, onde a definição de cada uma das partes se determina na exclusão da outra, 

alternadamente (estabelecendo, também assim a sua indissociabilidade). O tema da 

Contradição104 é largamente abordado como evidenciação da falência dos processos de 

racionalidade reducionista entendida por estrutura lógica rígida, cujo imperativo de 

integridade se sobrepõe ao da aplicabilidade na análise do real. A Contradição é, 

então, uma das fundamentais explorações na investigação epistemológica, não só 

como instrumento de análise, mas, também, como exercício de ensaio da validez de 

um determinado processo lógico.105 Isto é, como integração de um elemento externo à 

formulação própria106, a Contradição estabelece-se como Transgressão, exercício de 

vigilância, de perturbação da fixação da crença e indagação dos limites da lógica sobre 

a qual esta se molda. Prosseguindo neste sentido, F. Gil refere que “[…] ‘para pensar 
                                                 
103 “Creemos que una línea de desarrollo progresiva pasa hoy a través de las contradicciones, con tal de 
que éstas sean usadas conscientemente.” Rossi IAR: 14.  
104 Como descreve E. Morin, a tradição filosófica da Contradição surge com Heraclito de Éfeso, 
prosseguindo com Nicolau de Cusa, B. Pascal, G. F. Hegel, K. Marx, T. Adorno, C. Jung e, 
cientificamente em N. Böhr, K. Gödel, ou S. Lupasco. 
105 “Para mim não se trata de uma contradição entre realismo e utopia, mas antes de uma contradição no 
interior do realismo, porque o realismo complexo não se fecha na realidade imediata e comporta em si o 
possível e o improvável.” Edgar Morin, op. cit., p 58. 
106 “Ciertamente, el racionalismo convencional pretende hacer derivar todo el proceso de la arquitectura 
de los principios, en tanto que este racionalismo exaltado, de Boullèe y de otros, presupone una confianza 
(o una fe) que ilumina el sistema pero se sitúa fuera de él.” Rossi IB: 216. Nesta expressão não se 
pretenderá uma interpretação fenomenológica da ideia platónica da alegoria da caverna, mas antes, aqui, 
evidencia-se a ideia de quebra do encerramento lógico nos princípios previamente estabelecidos que o 
constituem possibilitando, nessa brecha, a consideração do absurdo como transgressão à ordem 
estabelecida.   
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«sobre», é porventura útil pensar «contra»’”107; como E. Morin: “Sei agora que é 

preciso pensar com e contra a contradição.”108  

Por conseguinte, o processo lógico expresso por A. Rossi como “[…] la 

representación de un sistema, de un edificio, de un cuerpo depositado, [que] supone su 

aceptación, pero, al mismo tiempo, el deseo de romper su red de relaciones para 

transformar su significado, que en su inverosimilitud se hace, ciertamente, más 

inquietante.”109, toma uma identificação com a proposta de F. Gil de Controvérsia. 

Para este, existe uma Controvérsia “quando se verifica ‘um confronto entre teorias que 

se apresentam como soluções alternativas para os mesmos problemas. Quer dizer que 

as controvérsias supõem a posição comum de um problema’, mas implicam, 

igualmente, a existência de diversos enfoques desse problema partilhado.”110  

Neste sentido, interessa perceber sob que especificidade de carácter 

discursivo, na Controvérsia, se joga a elaboração teórica como processo de 

Legitimação, e, fundamentalmente, em quê esta se propõe como superação da 

Racionalidade Convencional. Como aponta P. Tunhas, as controvérsias opõem-se à 

forma ideal do discurso científico (convencional em A. Rossi). A integração da 

dissidência, exaltada, como heterodoxia111 conduz à integração do conflito no 

processo de elaboração teórica: “Por tudo isto as controvérsias são “impuras” – e, por 

isso mesmo, exemplares do conhecimento em construção. Envolvem o plano do saber 

objectivo e, simultaneamente, o dos agentes humanos que o buscam.”112  

 

“Podemos admitir ahora la teoría por la cual en un arte o en una ciencia los principios y los medios de 

acción están elaborados colectivamente o transmitidos por tradición, por lo que todas las ciencias y las 

                                                 
107 Fernando Gil, Mediações (2001) citado por Paulo Tunhas, op. cit., p 300. 
108 Edgar Morin, op. cit., p 57.  
Certamente que a defesa do uso da contradição como instrumento de auto-vigilância, no sentido de 
considerar o contrário daquilo que se estabelece não deverá conduzir à situação de redução lógica ao 
absurdo. Como explica E. Morin: “o maravilhoso sistema hegeliano-marxista rebentou […]. Fui obrigado 
a reconhecer que o meu sistema era contraditório consigo mesmo e que esta condição estava não para 
além da lógica aristotélica, mas aquém de qualquer lógica incluindo a dialéctica.” (Ibid., p 53.) Então, 
através de N. Böhr, E. Morin já alerta que o contrário de uma verdade profunda é outra ideia profunda, 
mas o de uma trivialidade é um erro estúpido indicando uma premissa de limitação na definição de 
contradição. Ào alerta de A. Rossi do ‘uso consciente’ da contradição junta-se o de E. Morin na recusa do 
trabalho na contradição como “duplicidade sem consciência” (Ibid., p 61.) e é sobre esta que M. Tafuri, 
no primeiro capítulo de Projecto e Utopia, elabora a crítica à ‘técnica do choque’ como desvio para a 
irracionalidade. 
109 Rossi ABC: 23. 
110 Fernando Gil, Mimésis e Negação (1984) citado por Paulo Tunhas, op. cit., p 288. 
111 “Embora admire a tradição e esteja consciente da sua importância, sou, ao mesmo tempo, um quase 
ortodoxo partidário da não ortodoxia: Defendo que a ortodoxia é a morte do conhecimento, uma vez que o 
aumento do conhecimento depende inteiramente da existência da discordância.” Karl Popper, op. cit., p 
57. 
112 Paulo Tunhas, op. cit., p 288. 
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artes son fenómenos colectivos. Pero al mismo tiempo no son colectivas en todas las partes esenciales; 

tienen como promotores individuos.”
113

  

 

A inclusão da dimensão do agente que investiga (ou antes, na 

consciencialização dela) na formulação do conhecimento introduz a noção do saber 

objectivo como contextual e implicado114 – a tendência – e, com isso, a fundamental 

ideia da acção lógica, projectual, como observação das leis em acção – “um espaço 

privilegiado do que se poderia designar ‘teatro do conhecimento’”115, porque integra 

no saber o plano objectivo e a dimensão em que este é elaborado. Nesta expressão 

coloca-se a hipótese da controvérsia possibilitar entender projectualidade, no sentido 

de A. Rossi: como procura do entendimento sobre a construção do conhecimento 

projectual na circunstância simultânea de acção e observação dela própria.116 Assim, 

no exercício da Contradição afastam-se as metanarrativas de prescrição ou as de 

intuição (proscrição) que remetem o actor à passividade, negada pela proposta 

dramática de A. Rossi. 

 

“Antes de Descartes, só o acaso, ou o génio, permitia resolver uma questão geométrica; depois de 

Descartes, temos regras infalíveis para chegar ao resultado; para ser um geómetra basta ser paciente. Mas 

um método puramente mecânico, que não pede nenhum esforço ao espírito de invenção, não pode ser 

realmente fecundo. […] [É, portanto, necessário] um método de invenção mais do que um método de 

resolução.” 
117

 

 

O trabalho na Contradição “‘Em vez de declarar a nulidade de descaminhos 

simétricos, regista o desdobramento de uma estrutura complexa’”.118 A delineação do 

seu valor na construção do saber objectivo é estabelecida pela afrontação dos limites 

próprios da racionalidade questionando-os como propondo-os.119 Nesse processo, o 

                                                 
113 Rossi AC: 198. 
114 “‘O principal interesse das controvérsias reside no seu papel de revelador dos limites da 
objectividade: deixam imediatamente ver a relatividade, tanto da validade objectiva, como da validade 
universal do conhecimento, […]. Mas deixam sobretudo ver que a relatividade de uma se atesta e se 
mede pela relatividade da outra, e reciprocamente.’” Fernando Gil, Mimésis e Negação (1984) citado por 
Paulo Tunhas, op. cit., p 301. 
115 Idem, p 288. 
116 É nesta consideração que F. Gil fundamenta a legitimidade das controvérsias – não como conflito das 
concepções do mundo ao longo do tempo de Dilthey; ou como indício das antinomias do real de 
Hartmann; ou como instâncias a suprimir pela síntese superadora hegeliana; nem pelo pressuposto de 
apenas se poder assumir uma posição filosófica gerando, assim, o conflito entre indivíduos, como explica 
N. Rescher. (Fernando Gil, Mediações, 2001). Para F. Gil, como para a fundação da Teoria de Projecto 
como poeisis, do verbo poiein (‘fazer’) “A primacial justificação reside no seu contributo – não 
contingente, mas estrutural – para a construção do conhecimento.” Paulo Tunhas, op. cit., p 295. 
117 Gaston Bachelard, op. cit., p 158. 
118 Fernando Gil, Provas (1986) citado por Paulo Tunhas, op. cit., p 289. 
119 “intentando romper límites clásicos entre lo real y lo inteligible, entre lo racional y lo pasional.” Rossi 
IB: 218. “[A contradição] constitui ao mesmo tempo o desvelamento do desconhecido no conhecido, a 
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confronto com o limite da objectividade revela-se, essencialmente, na condição lógica 

de Aporia.120
 

Interessa, agora, analisar duas vias principais de trabalho sob a Contradição, e 

em como nelas se coloca a questão da natureza aporética – negando-a no primeiro 

caso e exaltando-a no segundo – residindo aí uma ruptura essencial com o 

Racionalismo Convencional. A primeira, tendo em posição comum a integração do 

contraditório, toma como base o esquema ternário de Tese, Antítese e Síntese – a 

Dialéctica. Este, se nos dois primeiros termos realiza a Contradição, propõe como fim, 

pelo terceiro, a supressão desta no acordo entre as duas primeiras, isto é, a anulação do 

conflito pela Síntese. Quando considerada como meio-termo (ou terceiro termo), a 

Dialéctica elimina a Contradição121 do que se conclui como desvirtuação da identidade 

de cada termo122, seja pelo esforço ao compromisso de concordâncias, seja pelo 

imperativo de das duas surgir uma “resolução inconciliável com o termo inicial”123, 

ou, por último, como fim da investigação na definição dos termos, simplesmente 

porque estes se colocam como ausentes. Por outro lado, a dialéctica evidencia a sua 

identidade com a lógica cartesiana (Racionalismo Convencional), expressa no 

princípio do terceiro excluído (tertium non datur). A este G. Lukács propõe o “[…] 

princípio de tertium datur: a menudo allí donde dos caminos antitéticos se engarzan 

indisolublemente, suele encontrase una tercera salida […]. El dualismo dialéctico se 

revela demasiado estrecho donde está cuestionada la vida como un todo. […] El tercer 

factor es el medio (negador) que une los factores diferenciándolos más el uno del 

otro”124 – a Dialogia125. À superação como “disidencia que es negada por el 

                                                                                                                                 
irrupção de uma dimensão escondida, a emergência de uma realidade mais rica, e revela simultaneamente 
os limites da lógica e a complexidade do real.” (Edgar Morin, op. cit., p 57), porque “Uma das funções 
das controvérsias está em […] tornar comensurável o incomensurável”. Fernando Gil, Provas (1986) 
citado por Paulo Tunhas, op. cit., p 290. 
120 “Existe um «interesse» no «conflito» da razão consigo mesma, pois este conflito revela os limites 
internos do pensamento, que é por essência aporético”. Fernando Gil, Mediações (1986) citado por Paulo 
Tunhas, op. cit., p 289. 
121 “Acreditei primeiro em Hegel-Marx, na possibilidade de um pensamento e de uma praxis que 
superam as contradições, depois encontrei na manutenção das contradições a própria existência das 
minhas verdades.” Edgar Morin, op. cit., p 59. 
122 “Nunca uma ideia composta será captada no seu valor de síntese. Jamais se dará atenção ao realismo 
da composição, à força da emergência.” Gaston Bachelard, op. cit., p 138. É de notar que a definição de 
Dialéctica de J. Arnau coloca precisamente a tese como proposição, a antítese como disposição e a síntese 
como composição alertando para a multiplicidade de emprego deste último termo. Joaquín Arnau, 72 
Voces para un Diccionario de Arquitectura Teórica, Barcelona: Celeste Ediciones, 2000, 42-44 
(Dialéctica). 
123 Gérard Legrand, op. cit., p 121 (Dialéctica). 
124 Georg Lukács, “Conversaciones con Lukács” (s.d.) de A. Hauser citado por António Miranda, op. 
cit., p 521.  
125 O termo Dialogia é utilizado de acordo com a obra citada de E. Morin: “Enfim, é evidentemente em 
La Méthode que a dialógica substituiu irrevogavelmente a dialéctica; elaboro e defino a dialógica 
enquanto associação de instâncias simultaneamente complementares e antagónicas […]” (Edgar Morin, 
op. cit., p 56.) No mesmo sentido interpreta-se o termo Aporética elaborado por F. Gil que o utiliza na 
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racionalismo convencional”126, A. Rossi posiciona-se na relação com a Contradição 

“acentuada por el racionalismo exaltado”127, “sin ocupar [o que A. Miranda considera] 

el ambiguo odioso y relativista punto medio entre ambos (in media res).”128 Ainda que 

A. Rossi não utilize os termos Dialogia ou Aporética129, este sentido é verificável, por 

um lado, em toda a formulação de Racionalidade como exaltação da dissidência de 

valores contrapostos; por outro, na identificação deste termo com o de Diáfora 

(emprego de uma mesma palavra com sentidos diferentes), já que “[…] sempre me 

interessou a mudança artística duma palavra ou duma frase, partindo do significado do 

próprio para um outro […].”130 

A Exaltação coloca-se, então, no trabalho de “[…] contraste entre lo particular 

y lo universal, entre lo individual y lo colectivo,  [que] es uno de los puntos de vista 

principales desde los cuales está estudiada la ciudad en este libro [A Arquitectura da 

Cidade]; este contraste se manifiesta en diversos aspectos, en las relaciones entre la 

esfera publica y la privada, en el contraste entre el diseño racional de la arquitectura 

urbana y los valores del locus, entre edificios públicos y edificios privados.”131 

 O elogio da Contradição está em “‘utilizar a controvérsia enquanto método 

para eliminar a controvérsia enquanto errância metafísica.’”132. “‘Aristóteles, no De 

Caelo, via-a “quase como um tributo obrigatório para se atingir a Verdade’”.133 

Presente o seu valor e limites, a Contradição não deve encontrar fim que não a ideia de 

instrumento lógico na formulação de Ordem134 numa unidade última de Compreensão 

e Projecto. 

 

“O racionalismo parece descobrir a sua própria irracionalidade. Ao querer absorver todas as suas próprias 

contradições, o «raciocínio» arquitectónico dá base à técnica do choque. Os fragmentos arquitectónicos 

isolados chocam entre si, indiferentes ao embate, e acumulam-se demonstrando a inutilidade do esforço 

inventivo para definir a sua forma. A cidade permanece uma incógnita […] e o acto de projectar não é 

                                                                                                                                 
contraposição à dialéctica. “Como pensar a recorrência das controvérsias: como uma aporética 
(remetendo sempre, de uma forma ou de outra, a suposição de uma repetição dos problemas) [Aristóteles, 
G. Holton, R. Thom, Lévi-Strauss] ou como uma dialéctica (sugerindo uma permanente superação destes) 
[A. Lautman, I. Lakatos]? A posição de Fernando Gil inclinar-se-á claramente para a primeira destas 
possibilidades. […] a própria natureza das controvérsias evidencia a permanência de aporias intrínsecas 
ao pensamento, a existência de questões que se repetem.” Paulo Tunhas, op. cit., p 287. (a referência da 
posição dos autores é a sugerida no texto)  
126 Rossi IB: 218. 
127 Rossi IB: 218. 
128 António Miranda, op. cit., p 18. 
129 A afinidade de A. Rossi à Aporética de F. Gil é estudada no ponto seguinte sob o termo Obsessão. 
130 Rossi I: 6. 
131 Rossi AC: 61. 
132 Fernando Gil, Provas (1986) citado por Paulo Tunhas, op. cit., p 303. 
133 Idem, p 289. 
134 “The only alternative to paradox is silence, a final nihilistic statement that might provide modern 
architecture with its ultimate punchline, its self annihilation.” Bernard Tschumi, op. cit., p 226. 
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capaz de definir novas constantes de ordenação. […] Existe apenas um axioma que resulta deste colossal 

bricolage: o irracional e o racional devem deixar de excluir-se alternadamente.”
135

  

 

No pensamento da Contradição uma questão se impõe: considerando a 

associação entre uma proposição e o seu contrário a noção de Erro, porque contrário 

de Verdade, desaparece? Tal inquietação é fundamental na ideia da Contradição como 

discurso de Legitimidade. A relação dos opostos lógicos parece ter anulado ou tornado 

obsoleta a ideia de Erro do sistema de Racionalidade Exaltada. Ora, na dificuldade de 

detectar o erro coloca-se a impossibilidade de uma proposta de Legitimidade no 

discurso da teoria de Projecto, exactamente pela diluição da fronteira do errado. 

Anulando-se a possibilidade de escolha, de juízo, está comprometida a construção não 

só de um conjunto de saber ordenado como da própria observação, já que esta, por 

nota de K. Popper, se processa na eleição136 (como fuga ao Erro). Contrariamente, o 

Racionalismo Convencional parece estabelecer-se exactamente na definição clara da 

noção de Erro – restritiva e reducionista no entender de A. Rossi. 

A resposta a este obstáculo epistemológico pode ser procurada na 

consideração de B. Pascal: “‘O erro não é o contrário de verdade, é o esquecimento da 

verdade contrária.’”137 Daqui resulta uma redefinição da noção de Erro, estabelecendo-

se, então, como ausência de crítica138, na supressão da Controvérsia (discutibilidade), 

traduzida por A. Rossi no academicismo e no profissionalismo139.  

Desta maneira, a Contradição afirma-se como brecha lógica que constitui, por 

isso mesmo, a sua possibilidade de progresso. Enquanto o Racionalismo convencional 

concebe uma paridade de valor entre Erro e Contradição, a Racionalidade exaltada ao 

estabelecer esta última como instrumento lógico fundamental coloca o foco na 

“riqueza implícita en el error”.140 Isto é, como descreve K. Popper, o conhecimento 

científico não é a sua verificabilidade, mas antes a sua Falibilidade, ou seja, a 

                                                 
135 Manfredo Tafuri, Projecto e Utopia (1973), Colecção Dimensões, Lisboa: Editorial Presença, 1985, p 
20. 
136 Karl Popper, op. cit., p 126. 
137 Edgar Morin, op. cit., p 54.  
138 “O que chamamos de objectividade científica nada mais é que o facto de que nenhuma teoria 
científica é aceite como um dogma, e que todas as teorias são tentativas e sempre passíveis de críticas 
severas – de uma discussão crítica racional visando eliminar erros. Quanto à racionalidade da ciência, ela 
consiste simplesmente na racionalidade da discussão crítica.” Karl Popper, op. cit., p 195. 
139 “La relación con la profesión es imposible cuando nos encontramos frente al «profesionalismo» cuya 
consecuencia es la enseñanza «profesionalista»; me refiero a un tipo de actividad ligada simplemente al 
provecho propio. El «profesionalismo» en este sentido no significa «ejercitar la profesión»; y sobre la 
confusión de estos términos se especula con mala fe.” Rossi CAR: 13. 
140 Rossi ABC: 97. “‘Na lógica formal, uma contradição é o índice de uma falta, mas na evolução do 
saber ela marca o primeiro passo do progresso para a vitória.’” Alfred North Whitehead citado por Edgar 
Morin, op. cit., p 57.  
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possibilidade de ver a experimentação desmentida141 – a afirmação do Problema. Na 

Teoria de Projecto, a colocação da Arquitectura como Problema (ponto 3.1.) encontra 

no equívoco a possibilidade lógica de desenvolvimento, porque é reveladora dos seus 

limites.142 

 

“Mientras dirigia las pocas obras que he construido, gustaba de los errores que en ellas se producían, de 

las pequeñas desviaciones, de los cambios para los que debe hallarse una solución inesperada. Me parecía 

como si el edificio ya estuviera vivo, y eso me causaba admiración: creo que un orden es auténtico sólo si 

puede admitir cualquier cambio práctico y todos los errores de la debilidad humana. Por eso he dirigido 

siempre mi interés hacia un orden que es diferente de mis contemporáneos y profesores, y también por 

eso, creo haber sido uno de los peores alumnos del Politécnico de Milán, aunque las críticas que entonces 

se me hacían son hoy, para mí, las mayores alabanzas que jamás haya recibido.”
143

 

 

Porém, A. Rossi contrapõe a ideia que “[…] un buen arquitecto es aquél que 

construye su propio diseño, como Mies van der Rohe: sus diseños son sus 

construcciones. Sólo los arquitectos que piensan mal construyen mal, y recurren a la 

experiencia del momento para solucionar aspectos de no habían previsto en fase 

ideativa.”144  

Estabelecer a distinção de Erro como hipótese de desenvolvimento ou, pelo 

contrário, de falha, engano é uma condição problemática inerente ao trabalho e 

constitui, em si, um exercício assaz difícil, não só pelo fascínio próprio das ideias, 

como também porque isso implica uma localização da acção em relação ao Ideal, que, 

por si só, constitui um problema de definição.145 Uma hipótese de orientação sobre a 

propriedade do Erro estabelece-se, não só na ideia de transgressão como operação 

                                                 
141 Não se trata, porém, de conservar o erro, nem tão pouco o descrédito na resolução (cepticismo como 
valor absoluto), mas sim o sentido do desconhecido como progressão racional. “La vida del edificio para 
mí no tiene nada que ver con lo que se denomina ‘verificación del proyecto en la construcción’”. Rossi 
EOC: 7. 
142 “[…] ‘a emergência de inevitáveis contradições, antinomia e paradoxos na lógica (não é) sintoma de 
um falhanço subjectivo, mas uma indicação positiva de que o nosso raciocínio lógico entrou numa nova 
dimensão teórica com novas leis’ ” Gotthard Günther citado por Edgar Morin, op. cit., p 57. 
143 Rossi ABC: 50. 
144 Rossi CE: 23. 
145 “[…] if it is extremely dangerous to say that Reason is the enemy that should be eliminated, it is just 
as dangerous to say that any critical questioning of this rationality risks sending us into irrationality. One 
should not forget – and I’m not saying this in order to criticize rationality, but in order to show how 
ambiguous things are – it was on the basis of the flamboyant rationality of Social Darwinism that racism 
was formulated, becoming one of the most enduring and powerful ingredients of Nazism. This was, of 
course, an irrationality, but an irrationality that was at the same time, after all, a certain form of 
rationality… […] If intellectuals in general are to have a function […] it is precisely to accept this sort of 
spiral, this sort of revolving door of rationality that refers us to its necessity, to its indispensability, and at 
the same time, to its intrinsic dangers.” Michel Foucault, “Space, Knowledge, and Power”, entrevista com 
P. Rabinow, Skyline (Março 1982) in Architecture theory since 1968. ed. M. Hays, New York: The MIT 
Press, 2000, p 435. 
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crítica146, como na ideia de trabalho contínuo no (e para o) estabelecimento de 

princípios instrutores de Projecto147, na tentativa de resposta à pergunta essencial 

Comment j’ai fait certains de mes livres?148  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
146 Paulo Tunhas, op. cit., p 302. Similar é a formulação de G. Bachelard de Racionalismo Aberto 
(Gaston Bachelard, op. cit., p 167) ou Crítico em K. Popper. 
147 “Boullèe es un arquitecto racionalista en el sentido de que, construido un sentido lógico de la 
arquitectura, se propone verificar continuamente los principios sentados, con sus diferentes proyectos; y 
la racionalidad del proyecto consiste en adherirse a este sistema.” Rossi IB: 215. 
148 Raymond Roussel, op. cit.. 
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F04  Canaletto, Palazzo Ducale e    
Piazza di San Marco,c. 1755. 
 
F05  Canaletto, Vista da Bacia 
sobre Veneza, s.d.. 
 
F06  Canaletto, A promessa do 
Dogde veneziano ao Adriático, c. 
1739-40. 
 
F07  Canaletto, O regresso de 
Bucintoro ao Molo no dia da 
ascenção, c. 1730. 
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3.4 
 

Obsessão e Aporia 

 

“– Et savez-vous comment j’ai pu me définir ce mal 

bizarre ? 

– Non. 

– Je l’isole par cette observation très simple: que la 

fatigue m’excite. Plus je suis fatigué, plus je veux en 

faire. Ceci est caractéristique. Ici commence l’anormal. 

C’est clair. ”149
  

 

Do trabalho na Contradição, como abordado nos pontos anteriores, resulta uma 

observação crucial na ideia de processo lógico de Projecto em A. Rossi: as 

contradições, no seu valor de exaltação da dissidência, conduzem à manutenção 

inevitável das questões em conflito. Isto é, a Contradição é, em si, o estado de 

permanência dos termos problemáticos exactamente porque, quando essenciais, não 

supõem na resolução150 o seu contributo, mas antes na exasperação dos limites 

convencionais do pensamento (que são, ao mesmo tempo, os limites do cognoscível). 

Como afirma F. Gil, “[…] ‘as controvérsias significativas referem-se a uma aporia que 

deve ser crucial’”.151  

Nisto, interessa perceber como A. Rossi gere a presença da Aporia – 

consequência inevitável da Contradição, como da Racionalidade Exaltada – e em quê 

esta influencia o quadro da acção de Projecto. Como ponto de partida, porque a Aporia 

pressupõe manutenção do conflito, estabelece-se como resultado directo a persistência 

de temas essenciais152. É neste sentido que A. Rossi constitui a afinidade com a ideia 

                                                 
149 Paul Valéry, L’Idée Fixe (1932), 15ª ed., Paris: Gallimard, 1934, p 29. 
150 O termo é aqui utilizado na ideia de consequência de um processo que visa anular o Problema – a 
Solução. Como defendido anteriormente, termos essenciais que se contrapõem têm o seu 
desenvolvimento lógico na confrontação problemática destes, pelo que se reduzidos ao meio-termo ou à 
noção de Dialéctica superadora extinguem o seu contributo lógico. Daqui resulta que o entendimento da 
contribuição lógica se efective como manutenção do Problema e não com o final deste. 
151 Fernando Gil, Provas (1986) citado por Paulo Tunhas, op. cit., p 302. 
152 “A própria natureza das controvérsias evidencia a permanência de aporias intrínsecas ao pensamento, 
a existência de questões que se repetem.” Paulo Tunhas, op. cit., p 287. Seguindo esta sugestão, a linha de 
argumentação pode ser considerada pela ordem inversa, isto é: exactamente pelo seu carácter fundamental 
é que as questões se revelam como recorrentes. Tal concorre com a ideia da Aporia não como contingente 
mas estrutural das questões fundamentais.   
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de Obsessão, entendida como manifestação da recorrência de determinadas questões153 

no processo lógico de Projecto.  

 

“El primer anticipo de teoría creo que es la obstinación en algunos temas, y que precisamente es propio de 

los artistas, y de los arquitectos en particular, el hecho de centrar un tema para desarrollarlo, realizar una 

elección dentro de la arquitectura, y procurar resolver siempre aquel problema.
154

 Esta obstinación es 

también el signo más evidente de la validez y de la coherencia autobiográfica de un artista; de la misma 

manera que Séneca afirmaba que el estúpido es el que siempre empieza de nuevo desde el principio y que 

no cuida de desarrollar de una manera continua el hilo de su experiencia.”
155

  

 

A Obsessão, na correlação intrínseca com a ideia aporética de Racionalidade, 

constitui, em A. Rossi, uma preexistência na base da construção teórica. Ora, 

considerando a fundação da Teoria de Projecto – entendida como discurso de 

Legitimidade – sob um quadro problemático que se supõe aporético levanta-se uma 

questão decisiva: se a Aporia constitui um impasse lógico, como através dela se 

fundamenta um procedimento objectivo e, sobretudo, potencialmente operativo? Nesta 

questão P. Tunhas avança que “A repetição das questões não é, no entanto, sinal de 

imobilidade do pensamento. Em primeiro lugar, porque as controvérsias se encontram 

sempre dependentes de contextos específicos, que lhes conferem cada vez uma 

dimensão nova. Convém, por isso, sublinhar o carácter eminentemente contextual das 

controvérsias.”156 A Obsessão é, então, a manifestação da condição aporética do 

                                                 
153 Paulo Tunhas, op. cit., p 287. 
154 A esta afirmação de A. Rossi pode-se contrapor, como protesto, a de Robert Venturi: “A doutrina 
‘menos é mais’ deplora a complexidade e justifica a exclusão para fins expressivos. Permite, de fato, que 
o arquitecto seja ‘altamente seletivo na determinação de problemas [que ele quer] resolver’ [R. Venturi 
cita Paul Rudolph, (s.t.) in Perspecta 7 (1961), New Haven: The Yale Architectural Journal, p 51]. Mas, 
se o arquitecto deve estar ‘comprometido com seu modo particular de ver o universo’ [idem, ibidem], tal 
compromisso certamente significa que o arquitecto determina como os problemas devem ser resolvidos, 
não que ele pode determinar quais os problemas que solucionará. Somente poderá excluir importantes 
considerações correndo o risco de separar a arquitectura da experiência de vida e das necessidades da 
sociedade.” Robert Venturi, Complexidade e Contradição (1966), São Paulo: Martins Fontes, 2004, p 4-
5. Aqui, torna-se importante apontar a diferença essencial entre a crítica à selectividade dos problemas, 
como reducionismo, e o elogio da ambiguidade (mais do que a constatação) que resulta da não-eleição de 
um quadro problemático. Em muitos casos, o elogio da ambiguidade, como proposta de um novo rumo 
disciplinar sob o argumento da maior complexidade, apenas pretende neutralizar a centralidade de 
algumas das questões eleitas pelos mestres do moderno, simplesmente porque estas já não constam do 
quadro de objectivos das linhas económicas, políticas e culturais pós década de 60. Noutro sentido, o 
elogio da ambiguidade aproxima-se da resignação (niilista) à estreita margem propositiva atribuída à 
arquitectura pela sociedade pós-industrial e que se cumpre no que A. Rossi designa por profissionalismo 
(Rossi INT: 11; Rossi AM: 202). Ora, a noção própria de Problema implica o desequilíbrio (introduzido 
pelo juízo – o instrumento do raciocínio e do discurso), uma hierarquia que se gera no desfasamento em 
relação a um Ideal. Nisto, a formulação de um Problema é sempre um acto electivo, exclusivo, porque 
pressupõe um sentido, como Projecto, em relação ao Ideal. Eleger um problema é constituir uma 
hierarquia, logo projectar um Ideal, por isso estabelecer um compromisso de envolvimento na experiência 
de vida e nas necessidades da sociedade. 
155 Rossi AM: 202 
156 Paulo Tunhas, op. cit., p 287. 
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pensamento e a realização como processo de construção lógica – uma vez que 

“l’inquietudine è più vera e tagliente quando sommuove una matéria consueta.”157 

Partilha o mesmo sentido do termo utilizado por E. Morin e formulado por G. Holton 

– a ideia de Themata, isto é, “as ideias obsessionais que animam a pesquisa e o 

pensamento dos cientistas”.158  

 

“– Bon. Que se passe-t-il en vous? 

– En moi? Il se passe que je cultive une idée fixe, mon cher… 

– Mais pas de tout… Il se passe que cette idée qui vous préoccupe prend une valeur singulière, – qui n’est 

pas fixité. Mais pas du tout !... Je trouve au contraire, qu’elle emprunte (notez ce mot) des propriétés 

toutes nouvelles, toutes différentes. Elle acquiert, – ou reçoit, – d’abord, la propriété de reparaître plus 

souvent qu’à son tour... 

– C’est enfantin. 

– C’est capital. En langage plus digne, on pourrait dire que la probabilité de son retour à la conscience est 

modifiée… Accrue, – jusqu'à devenir excessive. Votre «idée fixe» n’est qu’une idée… favorisée, – 

pipée… elle gagne neuf fois sur dix à la roulette…”
159

 

 

A formulação de Obsessão exalta a contraposição da permanência de uma 

determinada questão com a relatividade da experiência circunstancial na qual esta se 

declara. “[…] me sorprenden dos cosas que se contraponen y que constituyen 

precisamente la unidad de la investigación; la permanencia y la evolución, y los 

cambios que se producen en la escena fija de nuestra obstinación.”160 Por um lado, na 

recorrência de um tema é testada a sua validez como aplicabilidade a cada novo 

contexto161; por outro, adquire nessa situação de contingência novos valores à sua 

construção. “De ello se deduce que los problemas de la arquitectura, como tales, son 

únicos, y que no tiene sentido decir que los problemas de la arquitectura antigua son 

distintos de los nuestros; y, en cambio, tiene un sentido muy concreto decir que las 

ocasiones de la arquitectura antigua eran muy distintas de las nuestras.” 162 À Obsessão 

                                                                                                                                 
“Ligado de maneira fundamental à escrita, ele [o «-re»] não significa de maneira nenhuma um retorno ao 
começo mas, de preferência aquilo a que Freud designou por «perlaboração», a Durcharbeitung, ou seja 
um trabalho dedicado a pensar no que, do acontecimento e do sentido de acontecimento, nos é escondido 
de forma constitutiva […].”Jean-François Lyotard, O inumano: considerações sobre o tempo, 1987, p 35. 
157 Cesare Pavese, Dialoghi com Leucò (1953) citado por Pisana Posocco, “Le figure della composizione 
architettonica” in Scritti su Aldo Rossi «Care Architetture», 2002, p 120. 
158 G. Holton, L’Invention Scientifique, Thémata et Interpretation (1982) referido por Edgar Morin, op. 
cit., p 9-10. F. Gil faz também a mesma referência apresentando G. Holton como representativo da 
análise ‘temática’ na abordagem à legitimidade do pensamento aporético; em Fernando Gil, Mediações 
(2001) citado por Paulo Tunhas, op. cit., p 298. 
159 Paul Valéry, op. cit., p 35. 
160 Rossi ABC: 23. 
161 Isto porque, “Uma controvérsia dura enquanto os argumentos se renovam: quando os contendores 
começam a repetir-se, atola-se e tenderá a parar.” Fernando Gil, Provas (1986) citado por Paulo Tunhas, 
op. cit., p 292. 
162 Rossi IB: 218 
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cabe, então, exaltando a circunstância, superá-la na construção de um sistema lógico 

objectivo, não-arbitrário e transmissível.  

Para isto, o movimento de sucessão aqui implicado requer uma noção de 

Projecto, isto é, a constituição do Problema para evitar, dessa maneira, o precipício do 

rapsódico163 e constituir-se em instrumento lógico. A repetição como descrição 

casuística164 sem constituição de um sentido de procura conduz ao silêncio total, para 

usar a expressão de A. Rossi, quer seja na repetição dos objectos em si mesmo165, quer 

das fórmulas pessoais de projecto166. 

 

“- Vous voyez l’esprit comme une mouche qui vole par ci, par là… se pose et repart… 

- Oui. Pas tout à fait. Mais l’instabilité, - la discontinuité, - l’irrégularité de la mouche représentent bien… 

- L’esprit d’un idiot.  

- L’état ordinaire du nôtre. Ordinaire n’est pas le mot. L’état de… non-attention, qui est évidemment le 

plus fréquent. […] Je dirais que dans cet état les images ou formules qui se succèdent n’ont entre elles 

qu’une liaison… purement…linéaire… Elles n’ont entre elles qu’une seule relation, qui est de se 

succéder ou substituer. Mais si une connexion plus riche tend à se produire entre ces termes, alors il faut 

changer d’état… et nous entrons dans le monde de l’attention. ”
167

 

  

A ausência do Problema na Repetição conduz à dispersão verbalista em 

múltiplas micronarrativas por não constituirem construção disciplinar. A Obsessão 

estabelece “[…] o progresso na arte e na ciência [que] depende desta continuidade e 

firmeza, as únicas que permitem a mudança.”168 Este sentido é um contributo essencial 

na percepção da formulação de Autonomia Disciplinar por A. Rossi. Pela Obsessão o 

exercício disciplinar reporta-se sempre a um sistema, que se define como dominante 

                                                                                                                                 
“Sublinhe-se, neste contexto, a articulação da contingência – índice de finitude – e da racionalidade – 
figura aproximativa do infinito […] [reveladora, ela própria, de uma aporia intrínseca]: a ‘historicidade da 
ciência acha-se animada por uma racionalidade imanente que corrige a contingência’” Fernando Gil, 
Mediações (2001) citado por Paulo Tunhas, op. cit., p 297. É interessante notar a aproximação da noção 
de Obsessão, porque permanência, com a de Racionalidade, porque tendente à anulação da contingência, 
ou antes, dos erros que nela se produzem – o Relativismo. 
163 Paulo Tunhas, op. cit., p 304. 
164 Fernando Gil, Mimésis e Negação (1984) citado por Paulo Tunhas, op. cit., p 304. 
165 “Toda obra, independientemente de su propia técnica, no está en disposición de deponer o de liberar 
completamente los motivos que la han originado; por esto se da, en quien continua produciendo como 
artista, una repetición más o menos conscientemente aceptada. En los mejores casos esto puede dar lugar 
a un perfeccionamiento pero igualmente puede producir un silencio total. La repetición de los objetos. 
Rossi AA: 9, 10.  
166 “I consider that the assumptions contained in a building – technological, architectural, and typological 
– can offer a solution capable of generalization. In comparison, the repetition of characteristic personal 
architecture has no special validity and correspondingly little interest.” Rossi TRW: 358. 
167 Paul Valéry, op. cit., p 36, 38. 
168 Rossi I: 5. “[…] dice Giedion hablando de la obsesión de Le Corbusier: ‘…Sólo el fanatismo y la 
obsesión conceden la capacidad de no naufragar en el mar de la mediocridad.’” Rossi IB: 216. 
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(porque recorrente) 169, contrariando a alienação e o afastamento. “[…] la miseria de la 

arquitectura, precisamente a causa de este continuo empezar de nuevo, que es típico 

de los menores, este volver siempre a cosas ajenas a la experiencia que se realiza, que 

es signo de debilidad y fragilidad cultural extrema.”170  

A ideia de predominância coloca a Obsessão, como fundamento do sistema 

lógico de Projecto, como tendência, no favorecimento – porque Eleição – de 

determinadas questões como condição preliminar do exercício.171
 

 

“– C’est la vedette… 

– Oui, et qui prend aussitôt le premier rôle. Elle offusque aussitôt tout le reste. Tout incident la ramène ; 

toute sensation lui est bonne pour reparaître avec tout son cortège… Tout se passe comme si tous les 

autres événements, - sensations, idées, etc… étaient des écarts, – des infractions… 

– A quoi ? 

– A ce transitif, qui me semble caractéristique de l’esprit. ”
172

 

 

A noção do desequilíbrio, de tendência, inerente à Obsessão trabalha na 

hipótese de um vínculo de indissociabilidade entre o exercício disciplinar e quem o 

elabora. “Busca-se a verdade, mas essa busca é obra de actores apaixonados que visam 

decisivamente influenciar os outros e conquistar a adesão destes.”173 “Pienso que todo 

hombre que concibe algo se apasiona en la búsqueda de a solución. ¿Por qué se 

apasiona? Por definición de la acción = movimiento = impulso = propulsión. […] Esta 

noción de perfección (en cualquier sentido) es una noción estética.”174  

 

“- […] Eh bien, n’êtes-vous pas surpris de constater que l’histoire (qui est une vue d’ensemble de 

l’aventure du genre humain) ne donne pas sa place à cette obsession ? […] 

- Mais, mon ami, l’histoire ne s’occupe pas des hommes ! L’histoire des livres, l’histoire qu’on enseigne, 

ne s’occupe guère que des événements officiels. Elle est surtout un album d’images […].”
175

 

 

                                                 
169 Será importante esclarecer que a definição desse sistema dominante (como disciplinar) não é, nem se 
pretende, consensual, não entendendo por isso que a discussão deste seja entendida como acto dispersivo. 
Pelo contrário, porque é esta que se pretende, é fundamental a estruturação (obsessiva) de uma ideia de 
sistema disciplinar pois só nela se efectiva o confronto – logo o desenvolvimento disciplinar. 
170 Rossi AM: 202. Na continuidade obsessiva do exercício no tempo reside também a ideia de Tradição 
Disciplinar. 
171 “Admito que cuando yo hablo de tendencia doy a menudo una definición desde dentro de una 
determinada poética. Creo que esto es inherente a la tendencia. La tendencia, está constituida -además de 
todo lo que hemos dicho- de una serie de elecciones, incluso personales, que deben ser coherentes con el 
proceso lógico establecido por uno mismo. Por ejemplo, si yo tomo la referencia de los escritos de André 
Bretón, o de los cuadros de De Chirico, creo que estas referencias (Bretón o De Chirico) expresan un 
poco la tendencia de un modo de hacer arquitectura.” Rossi CAR: 11 
172 Paul Valéry, op. cit., p 36. 
173 Paulo Tunhas, op. cit., p 288. 
174 Le Corbusier, op. cit, p 48. 
175 Paul Valéry, op. cit., p 45.  
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Se a eleição fundamental que se estabelece na Obsessão, como parcialidade, 

parece contrariar o esforço de A. Rossi em estabelecer o Projecto como sistema 

lógico, transmissível e colectivo; é, contudo, precisamente nessa condição de 

implicação pessoal (autobiográfica) que este coloca a ideia de progresso176 porque, 

seguindo F. Nietzsche, “Ignoro o que possam ser problemas puramente 

intelectuais.”177 A Obsessão, no transporte constante das questões ao domínio hiper-

complexo e contextual, atribui ao âmbito do exercício inúmeros matizes e 

implicações.178 Ainda que “‘Chaque artiste saisit particulièrement les beautés de la 

nature selon ses facultés’ ”179, na “[…] natureza contextual da sua ocorrência, 

envolvimento passional dos seus actores, particular relação entre unidade e 

diversidade nas formas que adoptam –, as controvérsias podem constituir-se como um 

objecto de estudo autónomo, com propriedades específicas e um núcleo de 

características […] tendencialmente invariantes e recorrentes”.180 

 Contudo, ainda que a análise da Obsessão se coloque como manifestação de 

questões cruciais à acção projectual, desta não se deve esperar uma ferramenta 

descodificadora de sentidos e razões claras suplantados na acção complexa. É aí que 

reside grande parte do perigo das análises do processo criativo que integram esta 

questão. Tal propósito entenderia uma linearidade mecanicista entre Obsessão e Obra 

e, como alerta A. Rossi, “Estas obsesiones no siempre encuentran su reflejo en la obra, 

y quizá nunca lo encuentren, pero forman parte de las más importantes intuiciones, 

son la cifra secreta de otros proyectos.”181 A relação entre estes termos não é de todo 

evidente e, talvez por isso mesmo, seja bastante intensa.182 A Obsessão permite ajudar 

a colocar o Problema – informando-o na circunstância, como na permanência – e não 

a solucioná-lo.183  

                                                 
176 “‘[…] ao mesmo tempo que assinalam limites, as aporias engendram oportunidades para o 
pensamento.’” Fernando Gil, Mediações (2001) citado por Paulo Tunhas, op. cit., 302.  
177 F. W. Nietzsche citado por Edgar Morin, op. cit., p 10. 
178 É, também aqui, um elogio da Prática contra o antónimo de Teoria, fazendo uso da inversão da 
formulação de H. Gadamer – “O elogio da teoria torna-se uma réplica contra o antónimo de prática” – 
(Hans-Georg Gadamer, op. cit., p 24.) e que se pretende como corroboração deste. Isto é, se a H.-G. 
Gadamer cabe o combate à noção de Teoria como pura e absoluta, porque não implicada, aqui estabelece-
se a crítica à Prática como liberta de todo o compromisso e cuja implicação se extingue ao acto próprio. 
179 É.-L. Boullèe, Architecture - Essai sur l’art (1781/93), citado por Rossi IB: 224. 
180 Paulo Tunhas, op. cit., p 296. 
181 Rossi  ABC: 23. 
182 “Analizar cuáles puedan ser los nexos de unión entre la formación general y personal, y la técnica, 
que ha parecido siempre algo mecánico, tanto como descubrir nexos entre autobiografía o historia civil y 
creación, aunque sé que en algunos momentos ambas se superponen y confunden.” Rossi ABC: 100. 
183 “Contrariamente à rememorização, a perlaboração definir-se-ia como um trabalho sem fim e, 
portanto, sem vontade: sem fim, no sentido de não ser guiado pelo conceito de um objectivo, mas não 
sem finalidade. É pois neste gesto duplo, em direcção ao anterior e ao posterior, que reside a concepção 
mais pertinente que se possa ter sobre a reescrição.” Jean-François Lyotard, op. cit., p 39. 



 
 
 
 
 
 

 

    

 

 

  Obsessão e Aporia    75 

Considerando o paradoxo como hipótese particular de desenvolvimento 

lógico, talvez a dimensão mais paradoxal, e por isso mais efectiva, deste ponto se 

estabeleça na recorrência como hipótese efectiva de liberdade porque transporta a 

outras coisas184. “Siamo convinti che una grande rivelazione può uscire soltanto dalla 

testarda insistenza su una stessa difficoltà. Non abbiamo nulla in comune con i 

viaggiatori, gli sperimentatori, gli avventurieri. Sappiamo che il più sicuro – e più 

rapido – modo di stupirci è di fissare imperterriti sempre lo stesso oggetto. Un bel 

momento quest’oggetto ci sembrerà – miracoloso – di non averlo visto mai.”185 

 “Me gustan especialmente los teatros vacíos, con pocas luces encendidas, o, 

como mucho, durante los ensayos parciales, en los que las voces repiten la misma 

escena, la descomponen, la retoman, permaneciendo más acá de la acción. La 

repetición, el “collage”, la translación de elementos de una composición a otra, 

también nos coloca, en cada proyecto, ante otro proyecto que querríamos desarrollar y 

que es, a su vez, memoria de otras cosas.”186 

 

“- Eh bien, je crois, je sens, je prétends que ce système, ou cette fonction, a une tendance invincible à 

reprendre sa liberté… 

- Oh !... Oh !... 

- Sa liberté, - qui est de produire, ou de subir, autre chose. Autre chose est la loi, la normale… Et cette 

«autre chose», cette expression du changement exigé par la vie de l’esprit, c’est…l’idée… La nature de 

l’idée est d’intervenir… 

- Fichtre !... ”
187

 

 

 

 

 

                                                 
184 “Verse obligado a la repetición puede significar falta de esperanza, pero creo que rehacer siempre lo 
mismo para que resulte diferente es algo más que un ejercicio: es la única libertad que pueda 
encontrarse.” Rossi ABC: 69. 
185 Cesare Pavese, Dialoghi com Leucò (1953) citado por Pisana Posocco, op. cit., p 120. 
186 Rossi ABC: 30. 
187 Paul Valéry, op. cit., p 38-39. 
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F08  Aldo Rossi, s. t., 1982. 
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3.5 
 

Memória como Speculatio 

 

O sentido de Obsessão, como recorrência, conduz à noção de um campo fundamental 

de permanência, o quadro fixo no qual a questão se renova e da qual, no limite, 

pretende sair em sentido de outra coisa. A recorrência assume, então, a condição de 

Representação, isto é, de repetição da presença nas estruturas cognitivas. Se, a cada 

ocorrência, se estabelece na conservação, é porque lhe é inevitável a 

circunstancialidade temporal em que se realiza que a Representação se manifesta 

como instância do Novo.188 “Y así la unión entre el pasado y el futuro está en la idea 

misma de la ciudad que la recorre, como la memoria recorre de la vida de una persona, 

y que siempre para concretarse debe conformar la realidad pero también debe tomar 

forma en ella.”189 Aqui, procura-se apreender esse lugar onde a ideia, na conservação e 

transformação, se disponibiliza ao Projecto (como Reconhecimento). É sobre este 

sentido, em condição paradoxal, que é colocada a noção de Memória, que ocupou 

persistentemente A. Rossi,190 – na ideia desta constituir hipótese de análise da 

condição e processo lógicos de Projecto. 

 A importância de considerar a Circunstância como fundamento da Memória, 

estabelece-se na negação da ideia do próprio conhecimento como isento dela – o saber 

absoluto. Nele, a legitimidade é apenas admitida em permanência e estabilidade, 

afastando a circunstancialidade natural do que é singular e imprevisto. Pelo contrário, 

na ideia de Memória, A. Rossi toma o processo lógico como relativo exactamente 

porque, na sua essência, a permanência depende do contexto instável, particular, em 

que opera. Contudo, embora A. Rossi estabeleça como fundamental a relatividade que 

advém do contexto da ocorrência, tal não significa que este se enquadre no relativismo 

– no sentido de que nesta condição de Memória se torne impossível qualquer 

                                                 
188 A temporalidade da Presença, estabelecendo diferentes relações entre apresentação e representação, 
de onde decorre a instauração do Novo reporta à comunicação de Jorge. C. Rivera, “Gravidade e 
suposição – a instauração temporal do espaço arquitectónico” in Teatro do Mundo O Teatro na 
Universidade Ensaio e Projecto. Porto: FLUP, 93-102. (decorrente do seminário de apresentação do 
projecto para o CETUP a 20 de Janeiro de 2006). 
189 Rossi AC: 228. 
190 Rossi AC: “La memória colectiva”, “La teoria la permanência y los monumentos”, “La ciudad como 
historia”; IB; e CUCV como análise dos processos da Memória; ABC como exercício dela. 
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permanência cognitiva (enquanto estrutura à construção do saber objectivo). Pelo 

contrário, é na análise do contributo da contextualidade que se espera uma 

compreensão mais objectiva porque obsessiva – isto é, no domínio da multiplicidade 

(recorrência) de processos de formulação de Projecto – encontrando, aí, as bases de 

construção da Teoria de Projecto.191 

Quando A. Rossi foca o papel decisivo da Memória no processo de Projecto 

está, com isso, a estabelecer, em unidade, a contradição Circunstância-Permanência, 

fazendo coincidir a apreensão (circunstancial) com o estabelecimento do saber 

(permanente). Com efeito, nessa correlação, a conservação (permanência) afirma a 

dimensão de verbo, de apreensão; e a apreensão o sentido de objecto: o processo na 

sua transmissibilidade e recorrência, logo tendente à conservação. Assim, conhecer 

(relativo ao sujeito) e conhecimento (relativo ao objecto) conformam uma unidade 

porque partilham uma mesma situação cognitiva.192 A Memória estabelece-se então 

nesta contradição: o sujeito, no seu próprio processo lógico – Projecto –, dispõe-se à 

análise tomando, assim, a condição de objecto sobre o qual é construída a Teoria de 

Projecto.  

Na exploração deste problema refere-se o contributo de P. Eisenman no texto 

de introdução à tradução americana de A Arquitectura da Cidade (1982)193. Este 

considera que na noção de A. Rossi de cidade como facto material, ou seja, como 

autonomous structure, é redefinido, antes de mais, a condição do seu sujeito – o 

arquitecto como autonomous researcher.194 Para percebê-la, P. Eisenman coloca em 

oposição duas visões da relação objecto/sujeito195. A primeira, enunciada como 

                                                 
191 A estrutura desta argumentação é experimentada sobre a que K. Popper formula em O Mito do 
Contexto – Em defesa da ciência e da racionalidade, 1994, p 197. Isto porque se considera o propósito 
semelhante: negar o relativismo que a emergência da incerteza coloca na consideração do conhecimento – 
a obtusidade moral que refere A. Rossi (Rossi ABC: 7) – mas, nem por isso, cair na negação dela por 
meio de um positivismo reducionista. “Incluso gustando de las incertidumbres, me ha parecido siempre 
que solo personas mezquinas y  sin fantasía pueden mostrarse contrarias a una discreta organización. 
Porque sólo ella permite los contratiempos, las variaciones, las desilusiones y las alegrías.” Rossi ABC: 
71. 
192 “With this recognition appears a new object-apparatus, an object – as opposed to a subject – that for 
the first time analyzes and also invents. This is the other process mediating between architect and 
architecture.” Peter Eisenman, “Editor’s Introduction, The Houses of Memory: The Texts of Analogy” 
(1982) in The Architecture of the City (1982), 10.ª ed., MIT: Opposition Books, 1999, p 8.  
193  Idem, ibidem. 
194  Idem, p 4. 
195 Da tradução do inglês subject interpõe-se a dúvida da ambivalência entre sujeito (indivíduo) e 
assunto/objecto (essência em J. Derrida). Esta duplicidade levanta um problema de relevância particular 
quando se trata da análise da posição de P. Eisenman: saber identificar quando este se refere a o ser que 
pensa – arquitecto – ou ao assunto/pensamento – intenção arquitectural –, exactamente quando este tenta 
estabelecer uma dissociação entre existência e essência. Por outro lado, pode colocar-se o problema de 
saber se essa coincidência é, em si, deliberada como noção do arquitecto agente de sentido oposto ao 
objecto, o facto arquitectónico. Aqui, mais do que a tentativa de fixar-lhe uma definição unívoca, 
interessa considerar a problemática na colocação do binómio subject/object e como A. Rossi exercita a 
exasperação deste através da Memória (particularmente da noção de Autobiografia). Como se referiu, 



 
 
 
 
 
 

 

    

 

 

  Memória como Speculatio    79 

concepção humanista (que se estende ao funcionalismo do século XX), tende à 

integração entre sujeito e objecto; a segunda, colocada sobre a designação de 

concepção modernista, pretende a dissociação entre sujeito e objecto. P. Eisenman, 

embora interprete A. Rossi como pertencente à segunda, considera que este não a 

realiza por completo.196 Sabemos que esse será o programa do Desconstrutivismo. De 

facto, existe uma diferença significativa entre o propósito de A. Rossi e P. 

Eisenman.197 Se este último argumenta que A. Rossi, defendendo a dissociação, não a 

efectiva pode contrapor-se-lhe a hipótese de que a dissolução, como a entende P. 

Eisenman, não constitui, de facto, o intuito de A. Rossi.198 Ela é, antes de mais, uma 

constatação: a da não-linearidade de correpondência entre sujeito e objecto que se 

expressa na imprevisibilidade do Projecto. “Therefore, his [A. Rossi] new formulation 

focuses on a mediating element: the process of the work. If the subject and the object 

are to be independent, it is now the process, previously considered neutral, which must 

assume the forces which formerly were contained in the subject and the object.”199 

Se determinada a correpondência entre os termos de Projecto – sujeito/ideal e 

objecto/facto – o processo lógico resultaria absoluto e imediato e o Projecto obsoleto. 

Ora, afirmada a indeterminação desta correpondência, o sistema lógico estabelece-se 

como relativo, problemático e aí reside a essencialidade do Projecto. 

                                                                                                                                 
nela o sujeito é remetido à condição de objecto disponível ao Projecto; a instituição da Teoria 
(conhecimento) disponível à Prática e invenção (conhecer). A ideia de que a cidade como autonomous 
structure, possuidora de um sentido próprio, autónomo do arquitecto, conduz à desvinculação do processo 
de criação de sentido é, em A. Rossi, muito contestável e P. Eisenman reconhece-o: “However, not 
surprisingly, this redefinition of the architect as a neutral subject is problematic.” Idem, p 5. 
196 “The problematic nature of the practice of modern architecture with respect to the theory of 
modernism has to do precisely with its inability to effect this separation and thus its contamination with 
imperatives from the humanist conception. Rossi intuitively understands this problem; but he cannot face 
the consequences of taking on the unrealized program of modernism.” Idem, ibidem. 
197 Aliás, a interpretação absoluta em que P. Eisenman toma a formulação de A. Rossi da cidade como 
sistema autónomo é sinal disso. Ao Desconstrutivismo, como autonomia da forma (objecto) em relação 
ao sujeito, interessa essa interpretação, contudo como propõe Rossi: “[…] la citación de Palladio […] es 
uno de los casos mas explícitos de la construcción de la arquitectura mediante elementos permanentes, no 
en cuanto elementos lógico-formales asumidos como entidades meta-históricas, sino en cuanto 
realizaciones singulares, partes de la ciudad, formas en las que el arquitecto implanta casi 
necesariamente su propio sistema compositivo.” Rossi CUCV: 260. (itálico acrescentado) A noção de 
sistema autónomo, isto é, a dissociação entre sujeito e objecto não é em Rossi tomada por absoluto. Ela 
constitui uma colocação do problema: o desfasamento entre o idealizado e o construído, o que A. Rossi, 
designa por a vida própria dos objectos. Rossi CA: 3. 
198 Aqui, coloca-se o mesmo esquema lógico de Racionalismo Exaltado (descrito em 3.2. Superação do 
Racionalismo Convencional): supõem-se na exaltação da dissidência o reconhecimento da insuficiência 
de cada um dos termos em si, como a hipótese de na dissidência se estabelecer a condição efectiva para a 
indagação da sua própria identidade na procura de uma ulterior unidade. Aqui reside uma diferença 
essencial. 
199 Peter Eisenman, op. cit., p 5. 
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M. Pla200 sugere que, em A. Rossi, o espaço de mediação entre os termos 

lógicos, enquanto factores de Projecto, correponda à Memória. Assim, ao invés da 

expressão A – B, a noção de nexo mediato estabelece-se em A – (Memória) – B.201 Ela 

é expressão de uma ruptura com as linhas de concepção imediata da acção projectual 

decorrentes, quer da transposição de princípios (academicismo), quer da ausência 

destes (intuicionismo), onde o Projecto é considerado neutro. 

 

“Creo que no se puede resolver la cuestión de las relaciones entre ideología, teoría y praxis mediante una 

transposición mecánica que pretenda derivar directamente un proyecto a partir de una posición 

ideológica, aunque esta sea clara. El proyecto se deduce de una serie de mediaciones y es importante 

analizar precisamente estas mediaciones.”
202

  

 

A linearidade entre princípios e acção – o imediatismo – pressupõe o estatuto 

de Projecto como sistema lógico independente (não afecto à circunstância), na 

presunção do domínio total dos factores que intervêm nesse processo; ou antes, a 

redução ao que se considerem factores disciplinares.203 Contrariamente, a noção de 

mediação sugere a intervenção de um elemento outro no processo lógico de 

constituição do novo – o que A. Rossi descreve como o que é exterior ao sistema. 

 

“Ciertamente, el racionalismo convencional pretende hacer derivar todo el proceso de la arquitectura de 

los principios, en tanto que este racionalismo exaltado, de Boullèe y de otros, presupone una confianza (o 

una fe) que ilumina el sistema pero se sitúa fuera de él.”
204

 

 

Aqui, interessa atentar na proposta de A. Rossi do sentido de exterioridade na 

mediação de Projecto – ela é resultado da consideração da Circunstância, se tomada no 

valor de o que está à volta.205 Com ela, o reconhecimento do interveniente lógico – o 

                                                 
200 Maurici Pla, “Foucault: Rossi – Aldo Rossi: los objetos sin identidad” (2006) in 
Forma: pensamiento: interacciones entre pensamiento filosófico y arquitectónico, ed.  L. Madrazo, 
Barcelona: Actar, 2006, p 123, 124. 
201 Acrescenta-se à proposta de M. Pla que, na passagem de um termo lógico a outro, nenhum deles surge 
no sistema por absoluto (em definição e significado). Ainda que estabelecidos previamente, um e outro 
termos são, nesse momento, definidos também eles mutuamente. 
202 Rossi CAR: 8. 
203 Esta posição advém da ideia de que só existe uma maneira de controlar resultado que é controlar o 
que o provoca. Contudo, como adverte E. Morin, com o princípio de Recursão Organizacional, o produto 
é essencial à organização do que o produz (Edgar Morin, op. cit., p 56, 174). Com isto, as barreiras entre 
produtor e produto são neutralizadas e, com elas, a ideia linearista de causalidade. Para controlar o 
resultado do processo lógico, será, antes de tudo, necessário considerar a produção na sua integridade 
processual. 
204 Rossi IB: 216. 
205 É-o, também, pela noção de acaso, de acidente que a circunstancialidade comummente implica. O 
acidente como imprevisto não é, por definição, integrante do sistema lógico; é algo exterior aos esquemas 
de compreensão/fabricação do facto. Ao estabelecer o Racionalismo Exaltado nessa condição de 
exterioridade, A. Rossi reconhece ao imprevisto uma oportunidade de desenvolvimento objectivo; assume 
o mesmo valor da Contradição como Transgressão, isto é, como oportunidade lógica (descrito em 3.3.). 
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sujeito206 – é tomado como capital; e do que, associado a este, se situa fora da 

disciplina, definindo-a. No elogio da contingência do sujeito não se deverá entender, 

em A. Rossi, uma postura subjectivista que implicaria a redução do acto lógico ao 

âmbito estrito da particularidade. “[…] não nos interessamos por quem tenha 

construído o Empire State Building ou a catedral gótica tal como, quase, nos é 

indiferente que o Cristo do Prado seja de Velásquez porque nos pertence […] porque 

fixou, pelo menos durante uns séculos, como e qual deveria ser a imagem de 

Cristo.”207 De modo similar, “Que el gusto sea subjetivo no quiere decir, pues si lo 

fuera la Estética carecería de sentido, que sea arbitrario. El gusto es subjetivo porque 

implica al sujeto.”208 Na implicação do sujeito procura-se o desenvolvimento da 

compreensão do processo projectual ao Objecto, como Racionalidade.209  

A abordagem do vínculo entre sujeito, em circunstância, e a acção lógica de 

Projecto (tema tão dominante quanto controverso em Teoria de Projecto) é claramente 

estabelecida por A. Rossi – ela faz-se através da Autobiografia.210 É através dela que 

se efectiva a passagem do Sujeito à condição de Objecto, na análise de si mesmo; 

como referido, conhecer e conhecimento partilham da mesma situação cognitiva – a 

Memória – na coexistência de conservação e fabricação. 

 

“No existe arte que no sea autobiográfico. En el artista el nexo es tan natural que parece difícil determinar 

los dos momentos (si es que hay dos momentos); y que estamos convencidos de que es también este nexo 

(de una experiencia humana propia, privada, etc., que se encuentra y se descubre inventando una técnica) 

lo que distingue el mundo del artista del mundo académico o formalista que no añade ninguna experiencia 

propia.”
211

 

 

                                                 
206 A importância que a noção do Sujeito revela na compreensão dos processos de Memória é devida à 
impossibilidade desta lhe ser exterior. A Memória é sempre relativa ao Sujeito; mesmo a memória 
colectiva encontra argumentos como uma invenção individual, ainda que partilhada, na invenção, com o 
colectivo. 
207 Rossi EAC: 13. 
208 Joaquín Arnau, op. cit., p 14 (Belleza). 
209 Especula-se uma segunda hipótese de leitura do sentido de Racionalidade Exaltada, em A. Rossi, 
complementar à descrita como exaltação da dissidência (a Contradição). A integração do sujeito na acção 
projectual é o reconhecimento da contribuição da prestação dramática do sujeito no que P. Tunhas 
denomina teatro do conhecimento. (Paulo Tunhas, op. cit., p 397) Explorando a analogia dramática, 
propõe-se, na análise do processo projectual, a ideia de Superobjectivo (C. Stanislavski) – a noção de que 
o fim (realização arquitectónica) gira em torno do começo (agente projectual). Uma análise subjectivista 
do Projecto perverterá esta relação: “Otelo não pode começar a ranger os dentes e a rolar os olhos no 
primeiro acto.” (C. Stanislavski, An Actor Prepares, 1936, London: Methuen, 1988) O sentido da acção 
dramática do indivíduo deve ultrapassar a estrita referência individual e compreender a perspectiva teatral 
do todo. (C. Stanislavski, Creating a Role, New York: Theatre Art Books, 1961). 
210 “Esta responsabilidad personal, que es lo que les falta a los mediocres, en el artista se convierte en 
una necesidad, en el elemento que permite poner en primer plano la acepción personal de la experiencia.” 
Rossi AM: 206. 
211 Rossi IB: 222. 
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Embora próximo, este termo não deverá ser confundido/substituído pelo de 

Biografia. É aqui que se estabelece uma diferença fundamental: a importância crítica 

(projectual) da noção de auto-observação, pelo sentido da dupla análise do sujeito 

dentro da acção e da acção que essa observação produz nele próprio. A um mesmo 

tempo colocam-se em paralelo Descrição e Invenção. Esta correlação em espelho, 

como reflexão, propõe um vínculo de afinidade, de coincidência, entre noções de 

Teoria e Prática.212 

Assim, Memória estabelece-se como Speculatio, isto é, na condição de 

(auto)observação e exploração, espera-se como Speculum, simultaneamente, espelho e 

instrumento para ver melhor. 213 Em suma, o facto, pela observação de si mesmo, 

transporta-se a outra coisa.214 É nessa condição de transporte da Memória, de 

suscitação, que A. Rossi situa a noção de Imaginação à qual não será de desprezar a 

sugestão de J.-F. Lyotard: “Tentar recordar é provavelmente uma outra maneira de 

esquecer.”215 

 

“Me parece necesario reconocer que el valor de la imaginación es aquí la cosa esencial; rechazar la 

imaginación, ha escrito André Breton (que deseo citar precisamente para apuntar una arquitectura de 

tendencia), significa substraerse a lo que hay de más intimo en nosotros de suprema justicia. ‘Amada 

imaginación, lo que amo en ti sobre todo es que no perdonas.’ Este reconocimiento de carácter decisivo 

de la imaginación en el arte nos evita hacer mala filosofía o mala política.”
216

  

 

A Imaginação, por reportar ao facto mesmo, distingue-se do Fantástico217 

enquanto alienação, privado da colocação em sistema lógico (arbitrariedade), e, com 

isso, alheado do concreto. “En ce qui concerne le projet, j’ai tout jours soutenu 

                                                 
212 “[…] no he distinguido nunca entre un antes y un después, entre un pensar la arquitectura y un 
proyectarla, y que siempre he creído que los artistas mas importantes se han detenido más en la teoría que 
en la practica.” Rossi AM: 201. 
213 AA VV, Dicionário Latim – Português, Porto: Porto Editora, 2006, p 474. 
214 Talvez nesta ideia se explique o “[…] princípio de A. Tarsky segundo o qual nenhum sistema pode 
dar uma explicação exaustiva de si mesmo […].” Edgar Morin, op. cit., p 11. O resultado da observação 
de si é, inevitavelmente, a alteração do sistema que observou, pois agiu neste, alterando-o. Em suma, 
reafirma-se a Memória/Autobiografia, no sentido de Speculatio, como instauração do Novo, como 
Projecto. 
215 Jean-François Lyotard, op. cit., p 38. 
216 Rossi DP: 271. 
217 “[…] las arquitecturas utópicas, fantásticas, de ciencia-ficción, tiene su debilidad, no solamente en 
este alejamiento del campo de lo posible sino también del campo de lo real. Una arquitectura racionalista 
ha de ser necesariamente realista […].” Rossi ACPP: 297. Crê-se que esta acepção do termo Fantástico 
virá do uso que E.-L.-Boullèe faz enquanto pura invenção, destacado das leis naturais e racionais em 
“Architecture – Essai sur l’art” (1781/93), primeira ed. H. Rosenau (1953) trad. castelhana “Arquitectura. 
Ensayo sobre el arte” in Textos de Arquitectura de la Modernidad (1994), org. e intro. P. Hereu, J. 
Montaner, J. Oliveras, Madrid: Nerea, 1999, p 49. Este sentido é constante em Rossi IB: 217, 218, 223. 
Contudo, ainda que aqui o termo Fantástico se refira a mesma esta acepção, A. Rossi usa-o também no 
sentido contrário coincidente com o de Imaginação, utilizado neste texto, (Rossi ABC: 47, 49, 57, 66, 
71); como equivalente ao Sagrado (Rossi EAC: 14) e, também, coincidente com pensamento analógico e 
sensível (Rossi AA: 8). 
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l’importance de l’imagination, comme fait personnel, dans le dessin et dans les 

décisions d’une intervention. Mais une imagination véritablement basée sur le 

concret.”218 Ao construir realidade, reportando-se ao facto concreto, a Memória “[…] 

está siempre condicionada por estos datos materiales que contrastan esta acción.”219 Aí 

situa-se o vínculo, paradoxal, deste problema – o acto de, na recorrência e 

condicionamento de si mesmo, reportar a outra coisa. Este processo, como transporte 

ao novo, constitui a condição de formulação lógica de Projecto e, nela, a Razão tenta a 

sua superação; ela elabora sobre os seus próprios limites. 

Perceber como se realiza esta operação e definir o modo em que se manifesta 

ocupa A. Rossi insistentemente sob a denominação de pensamento analógico.  

 

“A obra mais elevada será sempre, como nos trágicos gregos, em Melville, Tolstoi ou Molière, aquela que 

equilibre o real e a recusa que o homem opõe a este real, cada um deles fazendo ressaltar o outro, num 

jorro incessante que é o próprio da vida alegre e atormentada.”
220

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
218 Rossi EAR: 41. 
219 Rossi AC: 227. 
220 Albert Camus, “Upsala, Conferência de 14 de Dezembro de 1957 – O Artista e o seu Tempo” (1957) 
in O Avesso e o Direito, Lisboa: Livros do Brasil, 2007, p 110. 
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Correspondances 

 

La Nature est un temple où de vivants piliers 

Laissent parfois sortir de confuses paroles; 

L'homme y passe à travers des forêts de symboles 

Qui l'observent avec des regards familiers. 

 

Comme de longs échos qui de loin se confondent 

Dans une ténébreuse et profonde unité, 

Vaste comme la nuit et comme la clarté, 

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. 

 

II est des parfums frais comme des chairs d'enfants, 

Doux comme les hautbois, verts comme les prairies, 

— Et d'autres, corrompus, riches et triomphants, 

 

Ayant l'expansion des choses infinies, 

Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, 

Qui chantent les transports de l'esprit et des sens. 

 

Charles Baudelaire, Correspondances in Fleurs du 

Mal, 1875. 

Discurso sobre a estética 

 

Na floresta encantada da Linguagem, os poetas 

caminham rapidamente para se perderem, para 

se deixarem tomar pelo desvario, procurando as 

encruzilhadas da significação, os ecos 

imprevistos, os estranhos encontros; não temem 

nem os desvios, nem as surpresas, nem as 

trevas; mas o caminhante que aí se entusiasma a 

percorrer a «verdade», a seguir uma via única e 

contínua, de que cada elemento seria o único 

que deve tomar para não perder nem a pista 

nem o trunfo do caminho percorrido, arrisca-se 

a não capturar outra coisa para além da sua 

sombra. Gigantesca, por vezes; mas a sombra 

de qualquer maneira. 

 

 

 

 

Paul Valéry, Discurso sobre a estética – Poesia 

e pensamento abstracto, 1937, p 31. 
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3.6 
Analogia – Correspondência e Proporção 

 

“La analogia es tanto más infinita cuanto más inmóvil, y en este doble aspecto está contenida una 

desmedida locura.”
221

 

 

Se a Memória, para A. Rossi, declara o campo da Recorrência como Novidade 

interessa perceber como este explora as hipóteses de modo lógico desse transporte. É 

sobre a averiguação deste que aqui é situada a noção de Analogia. Em primeiro lugar, 

precisa-se a natureza deste conceito como formulado por A. Rossi: “La analogía es un 

modo de entender de una manera directa el mundo de las formas y de las cosas, en 

cierto modo de los objetos, hasta convertirse en algo inexpresable si no es a través de 

nuevas cosas.”222 Ela é, na opinião de C. M. Arís, uma forma mentis223 em A. Rossi; o 

processo pelo qual o Projecto se torna possível e ao qual implica. 

 

“En la correspondencia entre Freud y Jung, este define el concepto de analogía del siguiente modo: ‘... He 

explicado que el pensamiento ‘lógico’ es el pensamiento expresado en palabras, que se dirige al exterior 

como un discurso. El pensamiento ‘analógico’ o fantástico y sensible, imaginado y mudo, no es un 

discurso sino una meditación sobre materiales del pasado, un acto volcado hacia dentro. El pensamiento 

lógico es ‘pensar con palabras’. El pensamiento analógico es arcaico, no expresado y prácticamente 

inexpresable con palabras.’”
224

 

 

Atenta-se nesta proposta da Analogia como meditação, o acto voltado para si 

mesmo225, em nexo interno; aí se revela uma dimensão fundamental. Ela possibilita a 

A. Rossi o estabelecimento das bases sobre as quais instigar o Projecto ao novo dentro 

da sua condição (tradição) própria – a autonomia disciplinar.226 Por outro lado, neste 

retorno à coisa própria, ela é também a hipótese de Projecto se fundar sobre o facto 

arquitectónico mesmo, concreto e positivo, negando a inventividade ilusória porque 
                                                 
221 Rossi ABC: 66. 
222 Rossi AA: 8. 
223 Carles Martí Arís, op. cit., p XII. 
224 Rossi AA: 8. (itálico acrescentado) 
225 “Convenientia, aemulato, analogia e simpatia dizem-nos como o mundo se deve dobrar sobre si 
mesmo, duplicar-se, reflectir-se ou encadear-se para que as coisas possam assemelhar-se, e dizem-nos os 
caminhos da similitude e por onde eles passam; não onde ela está, nem como se vê, nem por que sinal a 
reconhecemos.” Michel Foucault, As Palavras e as Coisas, 1966, p 79. 
226 […] la miseria de la arquitectura, a la que nos referíamos al principio, es la invención y la aplicación 
de alguna teoría tomada de una disciplina ajena (a veces se trata de la economía, otras de la sociología o 
de la lingüística) con la pretensión de deducir algún enunciado, en si muy claro para aquella disciplina, 
como aplicación y explicación, necesariamente mecánica, del hecho arquitectónico.” Rossi AM: 205.  
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alienada da matéria. A consideração do facto arquitectónico como objecto e a sua 

delimitação autónoma supõe uma mudança epistemológica essencial para constituir a 

fundamentação objectiva do trabalho de Projecto.227 

 No entanto, a reportação à coisa mesma não deverá significar uma tautologia: 

a repetição dos objectos que, remetendo apenas para si próprios, quebram o vínculo de 

significação, da própria analogia que se estabelece, precisamente, pelo transporte ao 

objecto outro. A. Rossi confirma que “la selección de la arquitectura no puede nacer 

de la profesión misma. Creo que seria muy difícil preguntar a Buñuel – a don Luis – el 

porqué ha hecho un determinado tipo de películas. Seguramente debido a una antigua 

educación… por una compleja serie de motivos… por todo eso que llamo analogía. 

Para Jung es el modo de proceder sin unas relaciones lógicas pero a través de 

referencias formales, a través de imágenes. Para Lévi-Strauss es la típica manera de 

pensar de los salvajes. En realidad es un modo alógico de pensar que es característico 

del arte y que tiene una influencia cultural del momento, aunque también posee una 

alternativa que es indiferente a ese momento.”228
  

 Examine-se o contributo de C. Lévi-Strauss229 na formulação de pensée 

sauvage como “[…] mental structures which facilitate an understanding of the world 

in as much as they resemble it. In this sense savage thought can be defined as 

analogical thought.”230 Da colocação do pensamento analógico como pensée sauvage 

notar-se-ão dois aspectos fulcrais. O primeiro provém de uma hipótese de especulação 

sobre o próprio termo sauvage. A associação deste ao pensamento analógico não 

deverá induzir à suposição de ruptura com o estabelecimento de uma ordem de nexos 

objectivos de compreensão e fabrico da realidade.231 Pelo contrário, o pensamento 

analógico tem como intuito a constituição de estruturas à associação de ideias e, com 

isso, a instrução efectiva da acção projectual. Ainda neste ponto, o termo sauvage, na 

conotação de desdém pela regra, por outro lado, encontra uma séria identificação em 

A. Rossi – como manifestação de uma particular heterodoxia que reside na afrontação 

do pressuposto da lógica convencional de que termos que não partilhem o mesmo 

                                                 
227 Ignasi Solà-Morales, “Tendenza: neorracionalismo y figuración.” (1987) in Inscripciones, Barcelona: 
GG, 2003, p 232. 
228 Rossi CE: 8. 
229 As referências de A. Rossi a C. Lévi-Strauss em A Arquitectura da Cidade são abundantes e 
explícitas, para usar a qualificação de I. Solá-Morales, op.cit. p 232. 
230 Claude Lévi-Strauss, The Savage Mind, p 263 (ed. francesa 1962, ed. inglesa 1966) citado por Michel 
Hays, Analogue Notes – Lecture Notes, não editado, (s. d.), p 11. 
231 “This thirst for objective knowledge is one of the most neglected aspects of the thought of people we 
call ‘primitive’. Even if it is rarely directed towards facts of the same level as those with which modern 
science is concerned, it implies comparable intellectual application and method of observation. In both 
cases the universe is an object of thought […].” Claude Lévi-Strauss, The Savage Mind (ed. francesa 
1962, ed. inglesa 1966), Chicago: The University of Chicago Press, 1966, p 3. 
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contexto não são passíveis de associação.232 Com efeito, a Analogia é, para a Teoria de 

Projecto de A. Rossi, a possibilidade de relacionar elementos dispersos e dissidentes; 

trabalhar na Contradição encontrando semelhanças na diferença233 ao mesmo tempo 

que com isso exalta a condição fragmentária destes.234 Corroborando esta posição, C. 

M Arís estabelece que “Sólo el conocimiento en sus diversas formas permite 

establecer nexos analógicos entre los objetos estudiados, descritos y clasificados. Sólo 

la imaginación exalta los conocimientos fragmentarios y estructura los elementos 

dispersos. Pero la meditación entre ambos niveles es arriesgada y enigmática: 

constituye la clave de la analogía y de su validez operativa.”235 Tal exercício, como 

estabelecimento de similitudes, de união do disperso, conduz ao segundo aspecto de 

correspondência entre A. Rossi e Pensée Sauvage de C. Lévi-Strauss. Ele diz respeito 

ao impacto deste último na teoria do conhecimento na década de 60 – a contribuição 

particular ao que se pode designar por Estruturalismo e a correlação deste com a noção 

de Analogia de A. Rossi.236 Ainda que sucintas, note-se a similitude entre a 

formulação de C. Lévi-Strauss: “‘Por trás da diversidade desconcertante dos fatos que 

se oferecem à observação empírica podem encontrar-se algumas propriedades 

invariáveis diferentemente combinadas’”237 e a de A. Rossi: “Todo el discurso de la 

arquitectura, por complejo que sea, se puede comprender en un solo discurso, reducido 

a unos enunciados básicos.”238 Esse discurso é o das Permanências, das propriedades 

invariáveis, logo básicas; a estrutura conformada pelo exercício de estabelecer a 

semelhança no que é diferente – o processo analógico.  

                                                 
232 A esta ideia, K. Popper designa de mito do contexto e define no seguinte postulado: “A existência de 
uma discussão racional e produtiva é impossível, a menos que os participantes partilhem um contexto 
comum de pressupostos básicos ou, pelo menos, tenham acordado em semelhante contexto em vista da 
discussão.” Karl Popper, op. cit., p 57. 
233 “Analogical thought sorts the world into a series of structured oppositions and then proposes that each 
set of oppositions is analogically related to other sets insofar as their differences resemble each other. […] 
Michel Hays, op. cit., p 11. 
234 “Reconheci-me na aspiração à totalidade, que não a busca de um impossível saber total e absoluto 
[…], mas sim a injunção para ligar as verdades dispersas e as verdades antagónicas” Edgar Morin, op. 
cit., p 164. 
235 Carles Martí Arís, op. cit., XI. 
236 É também significativo que o artigo Collage City (1975) de C. Rowe e F. Koetter se reporte com 
frequência à obra de C. Lévi-Strauss de que se discute – Pensée Sauvage. Embora publicado nove anos 
depois e com posições significativamente diferentes, Collage City ombreia com L’ Architettura della 
Città como texto crítico no repensar da relação entre arquitectura e cidade, e, sobre ela, o vínculo mesmo 
entre objecto e sentido – a Analogia. Colocada enquanto colagem, a ideia de Analogia em Collage City 
apontará a um sentido piranesiano, de acumulação enquanto ad hoc. Colin Rowe e Fred Koetter, Collage 
City, Cambridge: The MIT Press, 1978. 
237 Claude Lévi-Strauss, Antropologia Estrutural II (1973) citado por Josep M. Montaner, op. cit., p 28. 
(itálico acrescentado) J. M. Montaner continua reforçando que “São essas invariâncias que desmascaram 
um panorama de pretensas individualidades inclassificáveis, ainda que nunca esgotem outras visões 
possíveis e futuras interpretações.” Josep M. Montaner, op. cit., p 28. 
238 Rossi AM: 204. 
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Contudo, este processo não é, de todo, linear e imediato. Ele levanta um 

problema essencial.239 Como conjugar, então, no exercício da Analogia, a aspiração 

em se construir estrutura estabelecendo semelhanças, e a natureza da contradição em 

que opera, relacionando diferenças? Por outras palavras, como suportar, em ciência, a 

vocação de permanência e a variabilidade específica do objecto de ciência. Longe de 

superar este problema, espera-se levantar apenas um indício à sua exploração no modo 

como A. Rossi coloca a noção de Permanência: “A primera vista puede parecer que 

las permanencias absorben toda la continuidad de los hechos urbanos, pero 

sustancialmente no es así porque en la ciudad no todo permanece […].” 240 Ora, se a 

condição de Permanência depende do compromisso em se estabelecer, na 

continuidade do passado, como presente ela é, inevitavelmente, resultado de uma 

decisão projectual que a efectiva enquanto presença. Daqui resulta que a consideração 

própria de Permanência não seja entendida como constatação acrítica, predeterminada, 

isenta de conflituosidade e parcialidade do acto de Projecto.241 Em suma, a instituição 

da permanência depende de uma observação que a considere como tal, que, por sua 

vez, apenas se pode realizar segundo a constituição de um problema242 (aquilo que se 

procura). As permanências estabelecem-se para estruturar/legitimar uma ideia de 

Projecto. Com isso, a Analogia é, a um só tempo, um modo de compreensão da 

realidade, de Análise, e um processo de realização, de Desenho.243  

 

“Para ilustrar este concepto [cidade análoga] he hecho algunas consideraciones sobre la perspectiva de 

Venecia del Canaletto, conservada en el Museo de Parma, donde el Puente Rialto del proyecto palladiano, 

la Basílica y el Palacio Chiericati se ven enfocados y descritos como si el pintor produjese un ambiente 

urbano observado por él. Esta referencia me sirve para mostrar cómo una operación lógico formal puede 

traducirse en un modo de proyectar; de ahí la hipótesis de una teoría del proyectar arquitectónico donde 

                                                 
239 M. Hays aborda-o como: “What has not been sufficiently understood is how Rossi’s writings, 
drawings, and projects depart from and transform basic structuralist insights, reorganizing them through 
his readings of Lukács and Adorno, and spinning them through his idiosyncratic poetics such that his 
work is rendered considerably more complex than standard structuralist-semiotic accounts can afford.” 
Michael Hays, op. cit., p 7. 
240 Rossi AC: 99. (itálico acrescentado) 
241 Se assim fosse, retornar-se-ia ao sentido das Metanarrativas como máquinas justificadoras e 
reducionistas, exactamente porque estas consideram o sistema de permanências (Estrutura) como 
necessariamente absoluto e incontestável, ao qual a diversidade dos factos se deve adequar (legitimando-
se) e nunca o contrário.  
242 “[…] para observarmos, devemos ter uma questão concreta em mente, susceptível de ser resolvida 
através da observação.” Karl Popper, op. cit., p 126. 
243 Michael Hays, op. cit., p 11. 
Também neste sentido, A. Rossi coloca a hipótese de cidade análoga como um “[…] procedimiento 
compositivo que gira sobre algunos hechos fundamentales de la realidad urbana y en torno a los cuales 
construye otros hechos en el marco de un sistema analógico”. Rossi AC: 43. 
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los elementos están prefijados, formalmente definidos, pero donde el significado que nace al término de la 

operación es el sentido autentico, imprevisto, original de la investigación.”
244

  

 

Da colocação da Analogia como processo projectual, logo fundamentado num 

Problema, resulta que se a considere, então, sistema crítico. Esta é uma dimensão 

fundamental na estratégia teórica de A. Rossi, já que na perda dela, o processo 

analógico, como referência formal (relativa ao objecto) seria apenas uma imitação – o 

Formalismo – e, consequentemente, um Modelo de Projecto e não uma Teoria de 

Projecto; uma prescrição no sentido de que o seu resultado estaria já determinado a 

priori . Daí a repetida constatação, por parte de A. Rossi, da manutenção da 

imprevisibilidade de Projecto – a Permanência, como referência formal, joga-se como 

elemento determinado (material), mas não determinista.  

Ao invés de um processo formalista, na Analogia interessa a A. Rossi a 

capacidade subversiva do próprio formalismo. Como descreve P. Eisenman, “The 

subversive analogues proposed in Rossi’s work involve two kinds of transformation. 

One is the dislocation of place, the other the dissolution of scale.”245 Por conseguinte, 

a ruptura do formalismo estabelece-se no processo de abstracção da Forma.246 Isto é, a 

Analogia, porque se constitui assemelhando o diverso, retira o dado arquitectónico da 

contextualidade particular, diferente (espacial e temporal) a que está afecto. Com isto, 

não se deve entender o processo analógico como dissolução do facto arquitectónico, já 

que a sua realização apenas se efectiva num contexto espacial e temporal determinado. 

Ele é, sim, a suspensão do comprometimento contextual para disponibilizar o facto ao 

Desenho – aos desenhos de outros lugares, de outros tempos, de outros contextos. No 

processo de abstracção, ao locus solus de um projecto corresponde o lugar 

arquitectural247 de Projecto. Na construção de estruturas de permanência, esse lugar é 

o da indagação do Conceito248 – como formulação abstracta dos factos fundada nas 

relações de semelhança entre eles. Este não se pressupõe geral: a ruptura insanável 

entre universalidade e contextualidade, mas gerador249; a sua validez realiza-se, 

                                                 
244 Rossi AC: 43, 44. 
245 Peter Eisenman, op. cit., p 9. 
246 O vínculo de identidade entre pensée sauvage (como Analogia) e abstracção é observado 
repetidamente em Claude Lévi-Strauss, “The Science of the Concrete” in op. cit., p 1-34. 
247 “Analogy is Rossi’s most important apparatus. It is equally useful to him in writing and in drawing. 
[…] The written analogue, like the drawn one, is bound up with both place and memory. Yet unlike the 
city, the urban skeleton, the analogue is detached from specific place and specific time, and becomes 
instead an abstract locus existing in what is a purely typological or architectural time-place.” Peter 
Eisenman, op. cit., p 8. 
248 Estabelece-se, mais concretamente, ao nível da Epistemologia. Note-se a proximidade desta com o 
ponto de vista Estruturalista. 
249 Edgar Morin, op. cit., p 221. 
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precisamente, na capacidade de instruir a acção projectual concreta. “The place of 

analogy is thereby abstracted from the real city. Linking type-forms and specific place, 

it dispossesses, reassociates, and thus transforms real places and real times.”250
 

Assim, à Analogia mais do que a Medida (termo absoluto) interessa a 

Proporção (termo relativo) – nela se estabelece a correspondência, a colocação em 

sistema; em essência, a transmissibilidade, como validez, do acto projectual. “Más que 

las cosas mismas es la aparición de las relaciones entre ellas lo que determina nuevos 

significados”251 porque, como defende G. Bachelard, “Longe de ser o ser a ilustrar a 

relação, é a relação que ilumina o ser.”252 É aí que A. Rossi estabelece a noção própria 

de Beleza.  

 

“E c’è il problema della bellezza, fondamentale e ignoto. Può essere bella una persona, una cosa, una 

città, se significa solo se stessa, anzi il proprio uso? La bellezza non è il luogo dell’incontro tra sostanze e 

significati diversi
253

, il punto della loro fusione, una specie di coincidenza dei contrari? E ci può essere 

posto per la bellezza lá dove tutto ricade su se stesso, dove gli oggetti non esercitano la loro funzione ma 

la descrivono, dove domina incontrastata la tautologia? Non è scandaloso occuparsi di queste cose. La 

belleza è utile.”
254

  

 

A noção de Beleza distancia-se da consideração de absoluto, puro e autónomo. 

Ao constituir-se como analogia, em sistema de correspondência entre referências, ela é 

a consciência de que isso implica, antes de mais, uma correspondência entre estas e o 

agente de Projecto. Não mais a parte contemplativa, o sujeito não é dissociado do 

objecto; ele é integrante da conjuntura dessa relação, deformado e deformante, já que, 

seguindo E.-L. Boullèe, “[…] calificamos como bellos los objetos que tienen más 

analogía con nuestra organización y rechazamos aquellos que, desprovistos de esta 

analogía, no están en concordancia con nuestra manera de ser.”255
  

 Essa relação de correspondência entre uma substância e significados diversos 

como transporte de sentido, A. Rossi descreve como “[…] mudança artística duma 

                                                 
250 Peter Eisenman, op. cit., p 8. 
251 Rossi ABC: 30. 
252 Gaston Bachelard, op. cit., p 139. 
253 “Siempre he advertido, aún más allá de las analogías, cómo la belleza es el lugar de encuentro entre 
sustancia y significados diversos.” Rossi ABC: 81. 
254 Saverio Vertone, “Com’è bella la città”, Nuova Società, novembro de 1974, citado por Aldo Rossi, La 
città analoga: tavola. ed. policopiada, s.d., p 2. Rossi CA: 2. 
255 Étienne-Louis Boullèe, op. cit., p 49-51.  
É de notar o relevo da definição de Analogia para o enquadramento iluminista expresso em E.- L. 
Boullèe. Ela corresponde à recentralização do Saber no Homem, promotor de progresso e utopia. M. 
Foucault retoma-a com clareza: “O espaço das analogias é, no fundo, um espaço de irradiação. Por todos 
os lados, o homem é envolvido por ele; mas esse mesmo homem, inversamente, transmite as semelhanças 
que recebe do Mundo. Ele é o grande foco das proporções – o centro em que as relações vêm apoiar-se e 
a partir do qual se reflectem de novo.” Michel Foucault, op. cit., p 79. 
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palavra ou duma frase, partindo do significado do próprio para um outro, operação que 

os gregos chamavam de metáfora e que Quintiliano apontou como o primeiro e o mais 

belo dos tropos.”256 Nela equaciona-se a condição extrema de Diáfora, isto é, a 

hipótese de uma mesma substância não só reportar a outra como fazer corresponder-se 

a mais do que um significado. Sobre a exploração insistente deste exercício de 

transporte e ambivalência, R. Roussel constitui mesmo um processo de escrita relatado 

em Comment j’ai fait certains de mes livres (1935). Nele verifica as consequências 

narrativas da introdução de palavras de forma semelhante, mas de sentido diferente 

nas outras que partilham o mesmo quadro.257 É nesta dupla observação de que uma 

alteração particular de uma referência acarreta alterações evidentes em todo o sistema 

formal e de que uma referência formal pode sugerir outras utilizações distantes em 

sentido, que A. Rossi está particularmente interessado. Estes exercícios, que operam 

sobre os limites denotativos, permitem-lhe a abertura mais ampla e complexa à 

consideração da natureza da Forma. “E entre os arquitectos, o sublime Palladio usou 

com extrema consciência este transladar de significado, transportando os elementos da 

arquitectura com uma função a outra acrescentando e mudando com simples 

transferências as partes elementares do edifício, modificando-lhe o significado próprio 

num outro.”258 É este o quadro que conduz A. Rossi à delineação da ideia de 

permanência da forma, precisamente, como disponibilidade – resistência e sugestão – 

à multiplicidade de sentidos. A importância lógica desse processo de transporte de 

sentido – a Metáfora – constitui-se, então, em oportunidade de análise do que é o 

exercício formal e, nisso, em hipótese de instrumento ao Projecto.  

Contudo, a exasperação dos limites denotativos, que reside na ideia de 

transporte/multiplicidade de sentido, remete uma observação crucial: ela conduz à 

explosão da unicidade de sentido, linear e estável e, com ele, a crise da própria noção 

de Conceito, se entendida como verificação entre forma e uso. Ela coloca um 

                                                 
256 Rossi I: 6. 
257 “I chose two almost identical words (reminiscent of metagrams). For example, billard [billiard table] 
and pillard [plunderer]. To these I added similar words capable of two different meanings, thus obtaining 
two almost identical phrases. […] 
1. Les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard… 
(The white letters on the cushions of the old billiard table…) 
2. Les lettres du blanc sur les bandes du vieux pillard… 
(The white man’s letters on the hordes of the old plunderer…). 
[…] The two phrases found, it was a case of writing a story which could begin with the first and end with 
the latter. Now it was from the resolution of this problem that I derived all my materials.” Raymond 
Roussel, op. cit., p 3, 4. 
Testa, também, os limites de afinidade fonética à apropriação de sentidos diversos: “I’ve even utilized the 
name and address of my shoemaker: ‘Hellstern, 5, place Vendôme,’ gave me “Hélice tourney zinc plat se 
rend (deviant) dôme’ (Propeller turns zinc flat goes (becomes) dome)” Raymond Roussel, op. cit., p 13. 
258 Rossi I: 6. 
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problema particular – em limite, a desvinculação entre forma e sentido (uso) remeteria 

o Desenho à arbitrariedade e a significação, porque virtualmente ilimitada, ao 

silêncio.259 

Ora, a contestação da estabilidade e linearidade, instigada pelo procedimento 

analógico, conduz, de facto, a uma crise das estruturas de significação, mas, como 

aponta J.-F. Lyotard, “de forma alguma segue-se a isto que elas estejam destinadas à 

barbárie. […] a legitimização não pode vir de outro lugar senão de sua prática de 

linguagem e de sua interacção comunicacional”.260 Apenas nela a operação formal se 

define – no quadro relacional próprio em que elabora. L. Wittgenstein, em 

Investigações Filosóficas (1953), designa-o de jogo de linguagem261. Isto é, embora 

perdida a ilusão da regulação abstracta e determinista (Metanarrativa) que captura 

determinadas formas em contextos de uso, espaço ou tempo específicos, a 

significação/legitimidade não desaparece; ela estabelece-se em correspondência à 

ordenação particular do contexto em que opera. Na formulação de L. Wittgenstein, “O 

sentido de uma palavra é o seu uso na linguagem.”262 A referência formal, não estando 

submetida a um código de repertório, disponibiliza-se ao Projecto. O desenho não se 

encontra definido a priori, quando estabelecido o propósito de Projecto, pela razão de 

que este não é, também, absoluto; é alvo igual da construção relacional. Tal posição 

absoluta e determinista implicaria que a um programa classificado industrial, escolar 

ou residencial correspondesse um repertório próprio, igualmente industrial, escolar ou 

residencial.263 Ora, “sabemos que las cosas no son más que el cruce de sus relaciones, 

y que el conocimiento al que podemos acceder dependerá, en todo caso, de nuestra 

habilidad por detectar el máximo número de flujos relacionados que se entrecrucen en 

un evento.”264 Com o desafiar dos limites de correspondência, A. Rossi tenta a 

exploração do evento formal, transporta a decisão significativa ao arquitecto na 

consideração/manipulação do jogo lógico, arquitectural, em que trabalha.  

                                                 
259 “El silencio no esta en el purismo, sino el la ilimitada contaminatio de las cosas, de las 
correspondencias; el dibujo es, quizá, una sugerencia, y mientras se limita a sí mismo, se amplia en la 
memoria, en los objetos, en las ocasiones.” Rossi ABC: 47. 
260 Jean-François Lyotard, A Condição Pós-Moderna, 1979, p 74. 
261 “Chamarei também ao todo formado pela linguagem com as actividades com as quais ela está 
entrelaçada o «jogo de linguagem»”. Ludwig Wittgenstein, op. cit., § 7. 
“A expressão jogo de linguagem deve aqui realçar o facto de que falar uma língua é uma parte de uma 
actividade ou de uma forma de vida.” Ludwig Wittgenstein, op. cit, § 23. 
262 Ludwig Wittgenstein, op. cit, § 43. 
263 É na defesa desta posição que A. Rossi fundamenta a crítica ao funcionalismo ingénuo, a 
classificatória que reside na concepção da Forma como consequência, linear e determinista, de uma 
Função que lhe antecede e a determina. Rossi AC: 81. 
264 Ignasi Solà-Morales, “Prácticas teóricas, prácticas históricas, prácticas arquitectónicas.” (1999) in 
Inscripciones, Barcelona: GG, 2003, p 263. 
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“En esta definición [pensamento analógico] creo encontrar así mismo un 

sentido distinto de la historia; vista no como cita sino como una serie de cosas, de 

objetos de afecto (oggetti d'affezione) de los que se sirve el proyecto o la memoria.”265  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
265 Rossi AA: 8. 
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F09  Malcontenta, A. Palladio (1560) e Villa Stein , Le Corbusier (1927).  
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3.7 

Prática da História, Permanência e Eleição  

 

“Tu, italiano, no estudies, piensa.”
266

 

 

O exercício da Analogia encontra um caminho explícito à consideração de que nem o 

objecto, e, com isso, nem o processo a este – o Projecto – possuem, em si, qualidades 

unívocas e estáveis. O sistema lógico da Analogia é intimamente destrutor da noção 

epistemológica linear e determinista do Objecto; isto porque, através dele, é posto à 

relação com o diferente, com o que não partilha da evidência que o trabalho no mesmo 

quadro epistémico confere. No processo analógico não se trata de colocar uma 

definição absoluta e determinada, nem tão pouco de lhe procurar a trama original267 – 

o mito do primitivo –, como detentora do sentido próprio; simplesmente porque, a 

existir, não promete maior legitimação do que qualquer outra intriga de sentido. A 

desordem e a multiplicidade instaladas como identidade do saber implicam a 

colocação deste como eminentemente relacional. O mesmo não é dizer que, por tal, se 

esteja remetido à desistência ou negação à definição, a apropriação do Objecto, do que 

lhe é próprio; pelo contrário, ao colocá-lo em dimensão relativa disponibiliza-se o 

entendimento não em aparência/convenção, mas na procura da estrutura profunda268. 

A prática do estudo do Objecto, entendida então como análise do evento formal no 

contexto relativo ao qual reporta – que é também, e sobretudo, aquele em que se 

trabalha –, estabelece-se como prática da História. Esta, se considerada, em natureza, 

relativa e análoga impõe-se contrária à construção em Dogma, porque sistema 

absoluto. 

A integração epistemológica da incerteza e contradição, e, com isso, da crise e 

controvérsia como condições disciplinares, tem na década de sessenta um momento 

decisivo no que constitui a incredulidade em relação às Metanarrativas (Grand 

Récits), entendidas como o dispositivo de legitimação do saber que estabelece o 

                                                 
266 Rossi CE: 8. “La mejor lección de arquitectura que he recibido me la dio un monje griego que conocí 
en una isla situada entre Grecia y Turquía. Le pregunté si podría ir a estudiar a aquel aislado monasterio 
donde él estaba y me respondió: ‘Tu, italiano,  estudies, piensa.’ Creo que meditar sobre la propia obra es 
muy importante para todos, y en especial para los estudiantes de arquitectura.” Idem, ibidem. 
267 Ignasi Solà-Morales, op. cit., p 263. 
268 Ignasi Solà-Morales, op. cit., p 260. 
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discurso em grandes heróis, grandes perigos e grandes périplos269 num sistema 

universalista que delineia o Verdadeiro, Bom e Justo em função de uma descrição 

totalitária e unívoca.270 É, precisamente, a crítica a esta posição – deslegitimação em 

J.-F. Lyotard –, que coloca de modo fulcral a discussão em torno da questão da leitura 

histórica, ou seja, do modo próprio, limite e legitimidade em que se estabelecem os 

relatos e interpretações dos factos disciplinares.  

O quadro de crise da prática da História, como Metanarrativa absolutista 

atribuída à primeira metade do século XX271, acompanha A. Rossi desde os anos de 

formação. Ainda que assumindo diversos fundamentos e intenções, sob a forma de 

controvérsia disciplinar, tenta-se a sua localização, seguindo a delineação de A. 

Colquhoun272, em duas coordenadas principais.  

A primeira é colocada como amnésia histórica, a característica conferida à 

militância modernista (S. Giedion, N. Pevsner, L. Benévolo, B. Zevi) que omite e/ou 

neutraliza os factos não enquadráveis na teoria geral, já que esta que toma a 

universalidade como fundamento de legitimidade. A crítica a este aspecto centra-se na 

ideia da distorção do discurso do Passado que, por força de uma subjugação à teoria, 

não constitui uma aproximação fiável e credível à realidade disciplinar.273 A escassez 

da referência histórica seria justificada na ideia de Zeitgeist – o apelo da actualidade, 

                                                 
269 Jean-François Lyotard, op. cit., p XVI. 
270 Para clarificar a metanarrativa absolutista de que se fala refere-se os estudos de M. Foucault (década 
de sessenta e setenta), aqui em analogia à prática da História, sobre a descrição totalitária (Metanarrativa) 
como Dispositivo Panóptico. Estes baseiam-se na análise do modelo arquitectónico de Jeremy Bentham 
(1787), também descrito por A. Rossi (Rossi: AI) que, ainda que num outro propósito, encontra um 
sentido afim: a perversão utilitarista que consiste no refinamento da eficácia espacial em prol de uma 
moralização da sociedade (o direito do castigo). O mecanismo é bastante elucidativo: da torre de 
vigilância, central, todas as celas, dispostas radialmente, são visíveis, enquanto que delas o interior da 
torre nunca é visível fazendo com que a observação seja, virtualmente, constante. O ocupante da cela, 
devidamente isolado em compartimentos distintos e incomunicáveis, é sempre um objecto de informação 
e nunca sujeito de comunicação (Michel Foucault, Surveiller et punir: Naissance de la prison, 1975). A 
torre central, como sistema de descrição/vigilância dos eventos, operador de legitimação (prática da 
História), não é passível de observação porque a intensidade luminosa, zenital, contrasta com a penumbra 
da cela impedindo que se lhe veja o interior (talvez uma aproximação à Alegoria da Caverna). Em 
resposta à intenção de impenetrabilidade dos sistemas que estabelecem a narrativa dos eventos, J.-F. 
Lyotard alerta que também “elas [as instituições que regem o vínculo social] devem ser legitimadas” 
(Jean-François Lyotard, op. cit., p XVI.) A descrição deverá abandonar a suposição de centralidade, 
iluminação e omnisciência para agir em relação e não em alheamento do facto que observa na aparência 
de um domínio global e incorruptível. O anseio da descrição totalitária, aponta M. Foucault, corresponde 
a um intento de controlo – nela reside a construção do mundo correccionário: a exclusão dos 
comportamentos desviantes que perigam a definição, integridade (como qualidade do inteiro) e da norma 
(prisões, sanatórios, instituições mentais). Michel Foucault, Histoire de la folie à l'âge classique, 1972. 
271 Note-se, porém, que vários autores atribuem a prática da História da Arquitectura como Metanarrativa 
ao espírito positivista, progressista e humanista do Iluminismo (Joaquín Arnau, op. cit., p 106, História).  
272 Alan Colquhoun, “Three Kinds of Historicism” (1984) in Modernity and the Classical Tradition – 
Architectural Essays 1980-1987, London: The MIT Press, 1989, 3-19. 
273 “Com essa militância, [S. Giedion], não só sacrificava a objectividade do historiador, como também 
conduzia o pluralismo da cultura arquitectónica daquele momento em uma única direcção. Os livros de 
Giedion tornaram-se manifestos do movimento moderno, construídos e legitimados por material 
histórico.” Josep M. Montaner, op. cit., p 58. 
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porque mais evoluída segundo a teoria progressista, sobrepor-se-á à análise do 

passado. O avanço das primeiras décadas do século XX, ao nível da análise das 

estruturas perceptivas da mente, é também outra influência decisiva; estas tendiam a 

uma indiferença temporal dos processos criativos e perceptivos – pura visualidade, 

elementarismo, investigação neoplástica do De Stijl, método Bauhaus –, propondo, 

com isso, o Projecto enquanto gramática sistematizada sustentada em teorias 

científicas válidas com independência de tempo e contexto específicos. 

 A segunda coordenada é consequência da primeira. À distorção amnésica do 

Passado, por força da ideologia, é atribuída a função narrativa de o deformar para, 

com isso, criar um discurso happy ending – para utilizar a expressão de C. Rowe274 – 

triunfante e resoluto numa estratégia argumentativa de enaltecimento da Teoria de 

Arquitectura presente. Nela lê-se a estratégia de criar uma causa na qual a teoria se 

legitime como efeito, como resultado de uma progressão histórica natural à qual, entre 

heróis e culpados, suceda a afirmação da teoria vigente como consequência, estando 

assim legitimada. A crítica da segunda metade do século XX denomina-a de 

determinismo histórico, o sentido linear e orientado da prática da História apoiada pela 

supressão dos factos contraditórios ou ambíguos.275 Com a descrença do uso 

metanarrativo na prática da História é contestado o sentido teleológico do Passado, 

isto é, a descrição/criação de um facto tendo em vista o seu fim (onde são visíveis as 

influências do determinismo tecnológico e positivismo de G. Semper e A. Choisy276).  

Com efeito, as décadas seguintes ao pós-guerra parecem colocar em crise 

inequívoca a Metanarrativa Happy Ending em que se sustentava a legitimização de 

Projecto.277 A. Rossi afirma que “esta bella ilusión no debía resurgir más. ¿Cual era 

                                                 
274 Formulação de Colin Rowe em texto manuscrito (1958) citado por Ignasi Solà-Morales, op. cit., p 
258. 
275 Mais do que restrito aos anos sessenta, este discurso crítico é evidente também na historiografia do 
século XXI como a seguinte passagem o pode comprovar. Ela é um exemplo claro do que se entende por 
atribuição do determinismo à prática histórica no movimento moderno – “Tanto quanto as certezas dos 
protagonistas, a construção historiográfica realizada pelos seus exegetas baseia-se numa intervenção 
determinista e maniqueísta, uma história narrativa que vai desde Sigfried Giedion até Christian Norberg-
Schulz. Houve três grandes períodos: as arquitecturas monumentais do passado, no Egipto, na Grécia e 
em Roma, na Idade Média ou no Renascimento; o século XIX, com o seu carácter ecléctico […]; e, por 
último, o magnífico período que então se iniciava, a arquitectura moderna que traria ao século XX o 
esplendor que este requeria. Dessa maneira se justificava a actuação dos arquitectos vanguardistas – 
esplendidamente isolados de tudo o que lhes precedeu como se fosse, heróis míticos que enfrentavam o 
inimigo da decadência do academicismo – e se legitimavam os valores de uma nova moralidade […].” 
Josep M. Montaner, op. cit., p 48 e 49. 
276 Gottfried Semper, Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder Praktische Ästhetik, 
1860–1863; August Choisy, Histoire de l'Architecture, 1899. 
277 “The events of 1945, the full comprehension of the meaning of the Holocaust and atomic destruction, 
have changed the bases on which life can be lived. For man faced with a choice between imminent or 
eventual mass death, heroism, whether individual or collective, is untenable: only survival remains 
possible. The problem is now of choosing between an anachronistic continuance of hope and an 
acceptance of the bare conditions of survival. And when the hero can be only a survivor, there is no 
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esta ilusión? La que confundiendo moral y estética, política y técnica, pensaba y veía 

en la arquitectura el elemento capaz de redimir los conflictos sociales. Pero los 

desastres de la guerra, exactamente como en el cuadro de Goya, habían puesto en 

primer término el rostro del verdugo y del condenado.”278  

Ao arquitecto estava colocada, com uma incisão particular, a falibidade do 

Projecto, num sentido lato de discurso, de utopia, de construção ao progresso social. 

Contudo, é sobre ele que se coloca, precisamente, a urgência do Projecto face à 

destruição dos principais núcleos urbanos, por um lado, e inevitabilidade da extensão 

do território pelo forte crescimento populacional, por outro. Se, no primeiro caso, o 

problema consiste na intervenção como hipótese de suturação/significação colectiva a 

que não é alheia a ideia de reconstituir o passado como manifestação de sobrevivência, 

de continuidade apesar da destruição; no segundo, a necessidade da análise do que é 

essencial na estrutura urbana – a brancura dos ossos279 – à informação na construção 

do novo280 impõe-se determinante perante o perigo da especulação do território. Em 

ambos, impõe-se ao discurso teórico a análise da condição e valor do Passado – o 

facto existente impõe-se como dado ao Projecto. 

Desta maneira, a crítica à metanarrativa a-histórica (de fé genérica no 

progresso como formulado por A. Rossi) coloca em foco central a leitura histórica e, 

com isso, a hipótese do perigo do seu oposto – a Historicização do Projecto. Isto é, à 

falha do programa ideológico da forma presente (Zeitgeist) propõe-se a neutralização 

da Ideologia (ou porque considerada nociva à arte ou por simples desânimo) no 

recurso à forma supra-histórica ou à forma passada. Para M. Tafuri, “A crise da 

arquitectura moderna não resulta de «cansaços» ou «delapidações»: é antes a crise da 

função ideológica da arquitectura.” 281  A prática da História como discurso ideológico 

neutral é tentada em duas principais linhas: a da desvinculação da forma em relação ao 

sentido (essência em J. Derrida, ideologia em H. Sedlmayr282), substituindo-o pela 

architecture ‘as is’ de P. Eisenman283; e a do recurso, virtualmente total (como um 

                                                                                                                                 
choice. The condition of man which formerly contained this alternative has ended, and the continuous 
‘narrative’ of the progress of Western civilization has been broken.”  Peter Eisenman, “The House of the 
Dead as the City of Survival” in Aldo Rossi in America, 1976-1979, intro. P. Eisenman, ed. K. Frampton, 
New York: Institute of Architecture and Urban Studies, 1979, p 4-15. 
278 Rossi SIAC: 15. 
279 Rossi SIAC: 24. 
280 Notem-se as publicações: I Seminário Internacional de Santiago de Compostela; Aldo Rossi, “¿Que 
hacer con las viejas ciudades?” (1968); Aldo Rossi, “Arquitectura y ciudad: pasado y presente” (1972). 
281 Manfredo Tafuri, op. cit., p 121. 
282 Peter Eisenman, “The End of the Classical: The End of the Beginning, the End of the End” (1984), p 
525. 
283 A posição de Hans Sedlmayr que A. Rossi descreve e combate em Una critica che respingiamo 
(1958) é ilustrativa desta linha: “[…] Sedlmayr es el que se refiere a la adhesión del arte moderno al 
pensamiento democrático europeo del siglo XVIII hasta el presente, con la consiguiente e inevitable 
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Funes de J. L. Borges), das formas do Passado em simultâneo, mas sem as colocar em 

sistema (o que conferiria sentido projectual, ideologia) – o eclectismo formalista; para 

assim, na rejeição à tendência, afirmar a não-ideologia formal, a sacralização da 

impotência.284 “¿Como lo quiere el señor: Pompeyano, Neogótico, Modernista, 

Rococó?”285 Na consideração historicizante, a contestação à a-historicidade realiza-se 

na supressão da electividade na descrição/manipulação dos factos remetendo-os à 

condição de inventário inofensivo (porque não-ideológico). Nestes, porque rejeitado o 

sentido teleológico, é neutralizado o vínculo entre acção projectual e noção própria de 

Ideal.  

Aqui, importa porém, atentar na estratégia altamente ideológica que consiste 

em negar a natureza ideológica do Projecto, a adesão ao conceito de A. Rossi de 

profissionalismo como inevitabilidade; ela é, antes de mais, sintoma da alteração dos 

processos de legitimação, como escreve J.-F. Lyotard.286 

 

“The movement toward disorder and the attack on form are ‘intended to recover a kind of human 

innocence’. […] In the first, minimalism mode, ‘language aspires to Nothing’; in the second one, which is 

a mode of excess, «it aspires to All’. This difference, however, is deceptive: ‘Both are manners of silence, 

formal disruptions of the relation between language and reality […]’.”
287

 

 

A historiografia das últimas duas décadas (I. Solà-Morales., A. Colquhoun, J. 

M. Montaner) localiza em A. Rossi a Presenza del Passato288 ou o passado como 

amigo289 e com isso lê-o enquanto historicista290 “in which a new consciousness of 

history has replaced the antihistorical bias of the Modern Movement.”291 

 

                                                                                                                                 
decadencia que ha de derivar de ello. Al adherirse a una ideología, se ha de negar la naturaleza misma del 
arte, es decir que, en estas condiciones, el arte moderno sería no-arte.” Rossi UCR: 34. 
284 Manfredo Tafuri, op. cit., p 111. 
285 Antonio Miranda, op. cit., p 371. Nesta frase as vírgulas poderiam, também, ser substituídas pela 
conjunção ‘e’. 
286 “Pode-se então esperar uma explosiva exteriorização do saber em relação ao sujeito que sabe 
(sachant), […] O antigo princípio segundo o qual a aquisição do saber é indissociável da formação 
(Bildung) do espírito, e mesmo da pessoa, cai e cairá cada vez mais em desuso. Esta relação entre 
fornecedores e usuários do conhecimento e o próprio conhecimento tende e tenderá a assumir a forma que 
os produtores e os consumidores de mercadorias têm com estas últimas, ou seja, a forma valor. […] Ele 
[o saber] deixa de ser para si mesmo o seu próprio fim; perde o seu ‘valor de uso’.” Jean-François 
Lyotard, op. cit., p 5. 
287 Ihab Hassan, The dismemberment of Orpheus: reflections on modern culture, language and literature 
(1963) citado por Hans Bertens, The Idea of the Postmodern – a history (1995), London: Routledge, 
1995, p 25. 
288 Faz-se referência ao título da bienal de Veneza de 1980, comissariada por Paolo Portoghesi, na qual 
A. Rossi participa. 
289 Ernesto Nathan Rogers citado por Ignasi Solà-Morales, op. cit., p 259. 
290 I. Solà-Morales acrescenta-lhe o prefixo neo-, introduzindo nesta equação a relação com a prática da 
história do século XIX. 
291 Alan Colquhoun, op. cit., p 3. 
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“Somos insensibles a las acusaciones de historicismo; hemos simplemente extirpado de las escuelas los 

aburridos cursos de catalogación histórica para volver a proponer la historia de la arquitectura como parte 

viva de ésta. La historia vista desde el punto de vista de los intereses actuales y no como mera 

catalogación de hechos.”
292

  

 

Contudo, a dupla ruptura epistemológica, que associa exaltando o que E. N. 

Rogers define como a simultaneidade de Adão sem história e homem histórico293, 

permite a A. Rossi colocar-se em posição radicalmente diferente. Ela é descrita por P. 

Eisenman de um modo esclarecedor: “In one sense, the analogue uses history, that is, 

what is existing, to order what will be new. At the same time it is ahistorical in that it 

cuts off the formative stages of the process. In its denial of historical generation it 

replicates the present condition of history (without its history).”294  

Para A. Rossi o exercício de Projecto, porque autónomo, não parte de uma 

consideração exterior (se historicista ou não); não o situa na concepção, metafísica, de 

Tempo, mas na acção própria que é, inevitavelmente, presente. É significativa a 

afirmação J.-F. Lyotard na defesa de que “A apreensão estética das formas só é 

possível se se renunciar a toda a pretensão de dominar o tempo com uma síntese 

conceitual.”295 O relato de tónica historicizada, revelador do espírito academicista da 

classificatória, pressupõe uma deslocação/alheamento do presente perdendo, com 

isso, a natureza relacional. Isto porque, a noção de relação, como Analogia, implica a 

condição de partilha do mesmo quadro, o da elaboração, e essa constitui-se sempre em 

presença (mesmo se rememoração). Com isto, A. Rossi elabora como fundamento da 

leitura histórica para Teoria de Projecto a dissolução da dicotomia entre Presente e 

Passado. “además, que la diferencia entre pasado y futuro desde el punto de vista de la 

teoría del conocimiento consiste precisamente en el hecho de que el pasado es en parte 

experimentado ahora y que, desde el punto de vista de la ciencia urbana, puede ser 

éste el significado que hay que dar a las permanencias; éstas son un pasado que aún 

experimentamos.”296  

A diferença entre História e Historicismo pode ser investigada sobre a 

confrontação de duas introduções às traduções de L’Architettura della Città (1966); a 

primeira, de A. Rossi, para a publicação portuguesa (1975) e a segunda, de P. 

Eisenman, para publicação americana (10.ª edição, 1982). 

                                                 
292 Rossi IAR: 18. 
293 Ernesto Nathan Rogers, op. cit., p 323. 
294 Peter Eisenman, “The House of the Dead as the City of Survival” (1979), p 4. 
295 Jean-François Lyotard, O inumano: considerações sobre o tempo. Lisboa: Editorial Estampa, 1990, p 
41. 
296 Rossi AC: 99. 



 
 
 
 
 
 

 

    

 

 

  Práctica da História, Permanência e Eleição    101 

 

“Me refiero a la relación teoría y practica que 

raramente he visto superar […]; podríamos 

ocuparnos de este tema de dos maneras distintas. 

La primera de carácter general, es la que limita la 

historia al acto historiográfico, como 

conocimiento del pasado, sin abrir hacia el futuro 

ninguna perspectiva de conocimiento, y, por ello, 

sustituyendo el problema de la perspectiva 

histórica por la fe genérica en el progreso.”
297

 

“For the skeleton links the city to history. It is a 

history which is limited to the historiographical 

act – to a pure knowledge of the past, without 

the historicizing imperative to determine the 

future. For Rossi, historicism, the modernist 

critique of history, is an impediment to 

invention. Historicism deals in causes or 

imperatives while history focuses on effects or 

facts.”
298

 

 

Pode identificar-se nelas uma deslocação significativa na atribuição da 

definição de A. Rossi dos conceitos de História e Historicismo. Na referência de A. 

Rossi, a limitação ao acto historiográfico299 sem lhe associar Projecto (sin abrir hacia 

el futuro ninguna perspectiva de conocimiento) constitui o Historicismo – o obstáculo 

ao Projecto que reside na substituição da perspectiva histórica pela fé genérica no 

progresso. Ora, para P. Eisenman essa mesma limitação ao acto historiográfico 

constitui a História que, porque dissociada de Projecto (without the historicizing 

imperative to determine the future), estabelece a pure knowledge of the past. Assim, 

para P. Eisenman, o sentido Projectual constitui uma desvirtuação do conhecimento do 

passado – o Historicismo, enquanto que, para A. Rossi, é condição à prática da 

História e a suposição da sua ausência o Historicismo. 

Nesta confrontação, coloca-se ainda um outro ponto de conflituosidade na 

última frase da referência de P. Eisenman: Historicism deals in causes or imperatives 

while history focuses on effects or facts. Se, por um lado, A. Rossi estabelece com 

clareza que a indagação do facto disciplinar deve ser restrita ao objecto, 

desacralizando-o na “conciencia de que debe ser indiferente a cualquier moralismo, 

siempre equívoco […]”300, por outro, não pretende com isso a consideração do objecto 

dissociado, em absoluto, do contexto ideológico (causas e imperativos) – o sentido 

teleológico de Projecto. “[Os factos formais] Poseen un valor in se, pero también un 

valor de posición.”301 Ainda que não-determinista, o exercício da leitura do sentido da 

                                                 
297 Rossi IVP: 275, 276. 
298 Peter Eisenman, “Editor’s Introduction, The Houses of Memory: The Texts of Analogy” (1982), p 5. 
(itálico acrescentado) 
299 Entende-se por este a prática da História, o exercício da construção do seu discurso. 
300 Rossi IAR: 11. 
301 Rossi AC: 157. 
     Acontece aqui, uma situação argumentativa similar à crítica dos mestres modernos ao historicismo 
eclectista do século XIX que pela afirmação do rompimento da história pretende não a renúncia deste, 
mas a da sua deformação pelo uso formalista do eclectismo: o historicismo. Pela mesma forma, a crítica 
ao funcionalismo ingénuo não propõe uma negação da função à forma, em desconstrução ou abstracção 
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forma estabelece-se como proposição relativa à contingência, como jogo de linguagem 

(L. Wittgenstein). Assim, supõe-se que a distinção de natureza entre a leitura das 

causas e a dos efeitos não possa ser tomada em absoluta dicotomia de tendência e 

objectividade. 

É a noção de complanaridade entre Passado e Presente que permite a A. Rossi 

o afastamento do Historicismo e, com ele, do âmbito absoluto, resoluto e dogmático, 

porque respeitante a um passado que, nessa condição, se toma aproblemático. 

Resolvido, pela trama temporal, ou abandonado, porque distante e extinto, o Passado 

historicizado não coloca problemas e torna-se, ele próprio, um obstáculo à exploração 

das estruturas profundas do facto formal. “En este sentido la confrontación con la 

historia se entiende en función de las luchas presentes y la misma historia es parte del 

presente.”302 Nisto, segue-se a afirmação de M. Foucault: “One should totally and 

absolutely suspect anything that claims to be a return. One reason is a logical one; 

there is no such thing as a return. History, and the meticulous interest applied to 

history, is certainly one of the best defenses against this theme of the return. […] 

History protects us from historicism – from a historicism that calls on the past to 

resolve the questions of the present.”303
 

 

 “De este mismo empuje nacía el concepto de tradición, que se iba definiendo no como sujeción tímida y 

disciplinaria al mundo formal que había expresado las antiguas civilizaciones, sino como libre elección de 

lo que la historia estaba fraguando, como aceptación de un orden, a partir del cual se podía llegar a otro 

más amplio y nuevo por medio de la critica racional de lo que se había hecho. Precisamente fuera de la 

continuidad de estos elementos no cabía la posibilidad de reconocer el progreso, sino la imprecisión y el 

desorden […].”
304

  

 

 É significativo o paradoxo da análise historiográfica sobre a primeira metade 

do século XX que, por um lado, a descreve como separada da história (o paradigma da 

tabula rasa) e, por outro, a acusa do uso da história em sentido teleológico, isto é, 

orientado de modo a legitimar e credibilizar o programa presente numa corrupção à 

imparcialidade teórica. Poder-se-á considerar que a orientação do discurso histórico 

(na qual também se inclui o argumento da tabula rasa) em favor de uma legitimação 

da teoria constitui uma deformação tal que rompe com a noção própria de História. 

Contudo, a integração da relatividade, Tendência em A. Rossi, inerente à Observação 

                                                                                                                                 
formal, mas antes uma inversão; “la función no es más que un instrumento frente a la experiencia de la 
arquitectura” (Rossi AM: 209). 
302 Rossi SIAC: 15. 
303 Michel Foucault, “Space, Knowledge, and Power”, 1982, p 436. 
304 Rossi CT: 8. 
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– por sua vez imperativa para a constituição de um Problema305, logo de Projecto – 

tendem à ideia de que qualquer discurso é, em si, orientado, pela composição 

particular do quadro cognitivo em que se forma. “En arquitectura los problemas del 

conocimiento han sido siempre unidos a las cuestiones de las tendencias y de la 

elección. Una arquitectura sin tendencia no tiene campo ni modo de manifestarse. Así, 

al construir una teoría de la arquitectura, también la relación con la historia es una 

correspondencia de elección.”306 Deste modo, o discurso será, inevitavelmente, de 

natureza teleológica, até mesmo, em extremo, o da negação da utilidade do passado 

para a construção do presente, ou seja, como legitimador da tabula rasa.307 A 

aspiração de um discurso isolado e independente, que não seja orientado e orientador, 

é resultado de uma colocação absolutista – a posição de que os elementos são 

definidos à parte do seu contexto, logo passíveis de serem descritos em exterioridade, 

autonomia e estabilidade.  

Importa, porém, precisar que a tendência como orientação não deverá ser 

confundida com a falta de rigor que consiste na deturpação dos factos para 

conformidade a uma determinada teoria que se lhes é sobreposta – a História-Mito. 

Ela é, antes, uma condição prévia do exercício no qual a consciência da orientação, 

como parcialidade, deve funcionar como um aviso ao engano, que relativiza os 

relatos, e não um apelo ao mesmo, que os invalida. 

Trabalhando sobre a condição de parcialidade, A. Rossi partilha com a 

modernidade da primeira metade do século XX a aspiração à totalidade Metanarrativa. 

Claro no afastamento do discurso consensualista, imediato e lógico308 (a Metanarrativa 

absolutista) propõe-no como contraditório, mediato e analógico. Na ambição à 

estrutura profunda dos factos afirma-se a não-sujeição à aparente irremediabilidade da 

Micronarrativa. O uso da Metanarrativa em A. Rossi pode ser detectado nas duas 

publicações sistematizadas deste: L’Architettura della Città como refundação 

disciplinar (que partilha o espírito de fixar critérios universais e essenciais ao Projecto 

do texto Architettura per i Musei escrito no mesmo ano, embora só publicado dois 

depois) e Scientific Autobiography, publicada com um intervalo de quinze anos que, 

embora narrando eventos aparentemente pontuais, porque pessoais, pode ser entendida 

até numa muito maior amplitude discursiva: como explica A. Rossi “Este libro 

                                                 
305 Desenvolvido em 3.1. Arquitectura, Problema e Projecto. 
306 Rossi AC: 42. 
307 O argumento da tabula rasa não é, como pode ser lido nas linhas ideológicas do Desconstrutivismo 
(para o qual a História corrompe a percepção do objecto em si) ou do Eclectismo historicizado (que nega 
à Forma o vínculo sistémico da História), de modo algum um exclusivo da militância modernista. 
308 “Into this new idea of process Rossi reintroduces the elements of history and typology, but not as a 
nostalgia for a narrative or a reductive scientism.” Peter Eisenman, op. cit., p 5. 
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[Autobiografia Científica] habría podido llevar por título Olvidar la arquitectura, 

porque puedo hablar de una escuela, de un cementerio, de un teatro, pero siempre será 

más exacto decir: la vida, la muerte, la imaginación.”309  

A parcialidade (não micronarrativa) no discurso implica, com ela, a 

parcialidade do discurso, isto é, a “relativización de los propios relatos que pasan a 

competir en concurrencia abierta con otros relatos de sigo opuesto, al menos diferente. 

En estas circunstancias, ¿Quién puede pretender que la historia sea magíster vitae y 

fundamento de la disciplina arquitectónica?310 Perante a relatividade dos relatos a 

questão que se coloca é, então: como informa a História? À análise da Forma sendo 

atribuída a parcialidade do discurso de modo algum significa que esta seja inacessível 

ao conhecimento disciplinar com sentido colectivo e transmissível. À crise da prática 

da História global e redentora não significa que se lhe suceda a barbárie, a angústia do 

relato perdido (J.-F. Lyotard) ou a incomunicabilidade (L. Wittgenstein); antes, supõe-

se nela a negação do dogmatismo e, arrisca-se, a afirmação de operatividade311, 

porque integrante do quadro relacional.  

A hipótese de A. Rossi na exploração deste problema pode ser investigada na 

seguinte referência: “[…] el estudio de la historia de la arquitectura, entendida como 

material de la arquitectura, debe estar estrechamente vinculado al proyecto; de otro 

modo, o bien desarrolla su necesario aspecto filológico y entonces se separa de un 

estudio creativo, o bien resulta fácilmente decorativa.”312 Na visão de A. Rossi, a 

leitura histórica realiza-se na acção Projectual. Esta pressupõe, no reconhecimento de 

um campo de forças, a constituição de um Problema, de um desequilíbrio, em affinità 

elettive313. Isto é, a prática da História “vista no como cita sino como una serie de 

                                                 
309 Rossi ABC: 94. 
310 Ignasi Solà-Morales, op. cit., p 263. 
311 Ressalva-se no entanto o uso deste termo, em sentido depreciativo, por M. Tafuri (Ignasi Solà-
Morales, op. cit., p 261) como inquinamento da prática teórica e histórica pela submissão à obra, como 
justificação ou avaliação (legitimação) dos pressupostos teóricos face a resultados formais. J.-F. Lyotard 
define bem este sentido na noção de legitimação pela Performance (a lógica do melhor desempenho) 
expressa pelo seguinte aforismo: “[…] sede operatórios, isto é, comensuráveis, ou desaparecerei.” Jean-
François Lyotard, A Condição Pós-Moderna, 1979, p XVII. Este sentido tem, em A. Rossi um 
equivalente no termo profissionalismo. 
312 Rossi SIAC: 15. (itálico acrescentado) É significativa a proximidade da proposta de A. Rossi com a 
de J.-F. Lyotard: “O que as impede disso [da barbárie em seguimento à perda do relato] é que elas sabem 
que a legitimação não pode vir de outro lugar senão de sua prática de linguagem e de sua interacção 
comunicacional.” Jean-François Lyotard, op. cit.,  p 74. 
313 “Perché in effetti, non esiste certamente – e sarebbe ridicolo – un rapporto meccanico tra me e il 
Palladio, una qualche copia dell’arquitettura del Palladio o di altri architetti, ma esistono quelle affinità 
elettive di cui si parla nella storia dell’arte e della letteratura, e anche una volontà di approfondimento dei 
temi del maestro vicentino.” Rossi EP: 9. 
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cosas, de objetos de afecto (oggetti d'affezione) de los que se sirve el proyecto o la 

memoria.”314 

 

“La tarea de la historia ya no es la de los grandes relatos, como anuncio Paul Veyne en su polémico libro 

de 1971
315

, la historia se escribe a partir de operaciones que dependen de nuestra propia intención, de la 

intriga que guía nuestras pesquisas. Según las intrigas, según el complot de los hechos que queremos 

descifrar, se organizan nuestros instrumentos, la jerarquía de los documentos que decidiremos utilizar y la 

narración que acabaremos escribiendo.”
316

 

 

A parcialidade, complexa de integrar como mecanismo de legitimização, 

pode ser lida com algumas variantes decisivas: I. Solà-Morales considera-a “[…] en la 

medida en que tanto las historias como las ciencias se entienden como relatos diversos 

en un verdadero pluralismo epistemológico, parece diluirse a idea de que la 

arquitectura necesite, para su propia identidad, paradigmas incuestionables que la 

garanticen de forma permanente.”317 Contudo, A. Rossi, ainda que próximo, não 

partilha totalmente do elogio ao provisório: “Talvez el signo puede sufrir cambios en 

las narraciones, pero sólo aquellos signos tangibles, por medio de los que nos 

comunicamos, forman lo que aún podemos llamar historia o proyecto.”318 Esta noção 

de tangibilidade, sobre a qual é construída a hipótese de disponibilidade da História ao 

Projecto, é determinante. Ela fundamenta a natureza do que constitui o material 

disciplinar, noutro termos, do que se constrói a Tradição, colectiva e transmissível. 

“Una arquitectura racionalista ha de ser necesariamente realista; en este sentido, su 

relación con la historia es primordial.”319 

A afinidade que A. Rossi estabelece entre prática da História e descrição do 

facto tangível na aproximação à realidade coloca-a como “[…] un réalisme quotidien 

et antique. A l’étude des schémas typologiques du mouvement moderne, j’opposais les 

longs couloirs des maisons de Lombardie; partant des émotions je remontais à quelque 

certitude.”320 Aí, na averiguação material do facto disciplinar, “La imaginación 

permite una continuidad histórica…”321 

 
                                                 
314 Rossi AA: 8. “O jogo da ciência implica então uma temporalidade diacrónica, isto é, uma memória e 
um projecto.” Jean-François Lyotard, op. cit., p 48. 
315 Paul Veyne, Comment on écrit l'histoire : essai d'épistémologie, 1971. 
316 Ignasi Solà-Morales, op. cit., p 263. 
317 Idem, p 264. 
318 Rossi ABC: 57. (itálico acrescentado) Esta posição é, também, muito similarmente colocada em Rossi 
EOC: 7. 
319 Rossi ACPP: 297. 
320 Rossi UER: 39. Note-se que no mesmo ano da primeira publicação de Une éducation réaliste, em 
1976, (Architese, nº. 19, 25-28) J. Derridá publica Of Grammatology e P. Eisenman Post-Functionalism. 
321 Rossi CE: 23. 
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“La debilidad del Palazzo delle Debite, de Boito, en Padua, para 

poner un ejemplo típico, no estriba ciertamente en la imitación 

estilística y en la sujeción al Palazzo della Ragione, sino que más 

bien consiste en aceptar una relación con el suelo urbano que ya no 

tiene sentido. Tomando el significado de los monumentos como 

hechos urbanos fundamentales en torno de los cuales la ciudad se 

puede recrear continuamente, éstos se convierten en ocasiones 

escenográficas en el sentido más misero, en el ambiental.” Rossi 

CUCV: 265. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F10  Palazzo della Ragione, Vicenza, A. Palladio, vista aérea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F11  Palazzo delle Debite, Pádua, C. Boito, vista aérea. 
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3.7.1 
 

Condição e Leitura de Monumento – Permanência e 

Singularidade 

 

“‘O fragmento amarelo do céu sobre Gólgota, de um quadro de Tintoretto, não foi escolhido para 

significar angústia ou para provocá-la; é angústia e ao mesmo tempo céu amarelo.’”
322

 

 

Interessa, então, deter no modo particular no qual A. Rossi coloca a indagação da 

Permanência sobre o signo tangível.323 Este estabelece-a na formulação particular de 

Monumento. “Los monumentos, signos de la voluntad colectiva expresados a través 

de los principios de la arquitectura, parecen colocarse como elementos primarios, 

como puntos fijos de la dinámica urbana.”324 O entendimento de Monumento enquanto 

elemento primário implica, em primeiro lugar, a influência do quadro estruturalista325 

ao nível da análise mas, sobretudo, do processo arquitectónico. Isto é, A. Rossi atribui 

à Permanência – como Tradição – o valor construtivo na instauração do novo, negando 

com isso, as linhas irracionalistas, porque não resultantes de princípios (estruturas), de 

interpretação da fabricação do facto. Nesse sentido, a ideia de Monumento estabelece-

se como Permanência – a estabilidade da entidade formal na mutação do uso.326 

 

“De hecho, en este sentido el método de las permanencias para explicar un hecho urbano esta obligado a 

considerarlo fuera de las acciones presentes que lo modifican, es sustancialmente un método aislador. El 

método histórico acaba así no ya individualizando las permanencias, sino estando constituido siempre y 

solamente por las permanencias, puesto que sólo ellas pueden mostrar lo que la ciudad ha sido por todo 

aquello en que su pasado difiere del presente. Entonces las permanencias pueden convertirse, respecto del 

                                                 
322 Jean-Paul Sartre, Qu'est-ce que la littérature? (1948), p 119 citado por Vittorio Gregotti, Território 
da Arquitectura (1966) 3.ª ed., São Paulo: Editora Perspectiva, p 27. 
323 “[…] los monumentos representan los puntos fijos de la creación humana, los signos tangibles de la 
acción de la razón y de la memoria colectiva.” Rossi AM: 208. 
324 Rossi AC: 63. 
325 Em particular, da noção de Modificação e Permanência da linguística de F. de Saussure, como dos 
estudos urbanísticos de M. Poète (persistência do plano como gerador do sistema urbano - Marcel Poète, 
Introduction a l’urbanisme, l’évolution des villes, la leçon de l’antique, 1929, ed. ital. 1958; Comment 
s’est formé Paris, 1925) e Lavedan (Rossi AM: 204), (Rossi AC: 62 e 64). 
326 “La forma monumental del teatro se ha convertido en palacio; en otro lugar se convierte en ciudadela. 
La función y el contenido se modifican, sin alterar la forma del monumento.” Rossi QHVC: 228. 
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estado de la ciudad, en hechos aisladores y anómalos, no pueden caracterizar un sistema sino en forma de 

un pasado que experimentamos aún.”
327

  

 

Desta noção de Monumento como anomalia, facto isolado poder-se-á supor 

uma oposição entre Monumento e Tipo, como se pode ler, por exemplo, na 

interpretação de R. Moneo: “El tipo garantiza aquella continuidad que es, quizá, el 

más valioso de sus atributos. Pero hay que dejar lugar también a lo singular, a lo que 

es único y exclusivo. Aquella realidad que en un momento dado cataliza y da sentido 

propio y diverso a un determinado acontecimiento/lugar. Rossi habla entonces del 

‘monumento’, de aquellos acontecimientos arquitectónicos que guardamos en nuestra 

memoria y de los que se nos habla en las historias de la arquitectura.”328 Como, então, 

pode ser equacionada, no pensamento de A. Rossi, a definição de Monumento como 

Permanência (continuidade), logo próxima da noção de Tipo, e, simultaneamente, 

como Singularidade (anomalia), logo distante da continuidade inerente ao Tipo? Para 

ela, A Rossi, parte de um ponto essencial: “Esta dificultad de individualización nos 

puede inducir a buscar un elemento irracional en el crecimiento de la ciudad. Pero este 

crecimiento es tan irracional como cualquier obra de arte; el misterio estriba quizás y 

sobre todo en la voluntad secreta e incontenible de las manifestaciones colectivas.”329  

O perigo da consideração de Monumento em oposição a Tipo, isto é, como 

excepcionalidade/ruptura, reside na suposição da construção do facto urbano, do acto 

colectivo, como linguagem privada, para utilizar a formulação de L. Wittgenstein330. 

O deslocamento da noção de Monumento poderá considerá-lo na ideia de que a sua 

singularidade consiste em princípios próprios outros que não os da estrutura urbana. 

“Al contrario, sabemos que en la dinámica urbana permanecen firmes y persisten 

algunos elementos característicos; y éstos tienen una función primaria en la estructura 

de la ciudad. Se trata en gran parte de los monumentos.”331 Se considerada 

excepcionalidade oposta a continuidade (Memória Colectiva e Tradição), o 

Monumento destaca-se do processo mesmo de conferência de sentido: a analogia, 

                                                 
327 Rossi AC: 101. 
328 Rafael Moneo, op. cit., p 105. 
329 Rossi AC: 275. 
330 O Argumento da Linguagem Privada situa-se entre as passagens 243 e 315 de Ludwig Wittgenstein, 
op. cit.. Ele consiste na defesa da impossibilidade de uma linguagem que, por princípio, não pode ser 
compartilhada. “Wittgenstein alega que a suposição de que essa referência seja privada (no sentido de, em 
princípio, só poder ser observada pela própria pessoa) é incompatível com a hipótese de que o sentido é 
público. Por conseguinte, se os eventos mentais são como Descartes os descreve, nenhuma palavra em 
nossa linguagem pública poderia realmente referir-se a eles. […]  um nada desempenhará a mesma função 
que um algo sobre o qual nada se possa dizer.” Roger Scruton, Introdução à Filosofia Moderna, Rio de 
Janeiro: Zahar, p 268. 
331 Rossi QHVC: 228. 
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porque correspondência e não alheamento (ruptura). A. Loos descreve-o – “‘Cuando 

en el bosque encontramos un túmulo largo de dos metros por uno y medio de ancho, 

en forma de pirámide, nos ponemos serios y algo hay en nosotros que dice: aquí esta 

enterrado alguien. Esto es arquitectura.’”332 

Interessa, então, indagar os modos de Singularidade em que A. Rossi define o 

facto formal na condição de Monumento. Em primeiro lugar, poder-se-á colocá-la na 

circunstância, ela própria insólita, de permanência, ou seja, na excepção que consiste a 

resistência da forma à variação urbana, de onde resulta que a condição de Monumento 

não possa ser colocada como provisoriedade. Contudo, será de considerar o sentido 

efectivo do que é provisório, uma vez que se pode supor que, ainda que pontual, um 

dado acontecimento possa determinar a singularidade de um lugar, interferindo na 

estrutura urbana e tornando-se, com isso, elemento primário, logo em condição de 

Monumento.333 Tal leva à ideia de que o que condiciona a estrutura urbana terá um 

sentido colectivo (causa ou efeito desse condicionamento) e o que tem um sentido 

colectivo será, com isso, uma permanência pela qual se efectiva como acto público. 

Em suma, decorre a suposição de que o facto arquitectónico é Monumento quando 

intervém enquanto facto urbano, adquirindo sentido colectivo. Contudo, ainda que A. 

Rossi estabeleça que “[…] la permanencia no significa solo que en esto monumento se 

experimenta aún la forma del pasado, que la forma física de pasado ha asumido 

funciones diferentes y ha continuado funcionando, condicionando aquel contorno 

urbano […]”334, para este o Monumento é-o, também, à parte dessa condição de 

estruturador urbano: “El monumento acepta una ocasión precisa, sin poner en juego 

toda la forma de la ciudad; es más, acepta y acentúa una serie de tensiones y 

contradicciones de a ciudad existente, dejando inalterable la articulación morfológica, 

extremadamente compleja. La basílica palladiana es una idea a priori de la 

arquitectura que se coloca en la ciudad, en donde hay un espacio disponible y también 

                                                 
332 Adolf Loos citado por Rossi AL: 55. 
333[…] podemos considerar, por ejemplo, el lugar de un acontecimiento que por su importancia ha dado 
origen a transformaciones espaciales [o locus solus].” Rossi AC: 157. 
De outro modo, do ponto de vista da Teoria de Projecto, determinadas construções efémeras como o 
Pavilhão de Barcelona de Mies van der Rohe; o Pavilhão Esprit Nouveau, de Le Corbusier; o Pavilhão 
Finlandês de A. Aalto; ou o Teatro del Mondo de A. Rossi poderão ser entendidos na condição de 
Monumento, não numa suposição de excepcionalidade, mas porque a sua interferência situa-se ao nível 
colectivo, isto é, da estrutura disciplinar, enquanto permanências para Projecto. Neste, seguindo a divisão 
de A. Rossi da acção das permanências na estrutura (Rossi AC: 101), estas podem colocar-se como 
elementos propulsores, instigando o desenvolvimento em resposta a problemas presentes; ou patológicos 
restringindo-o pelo constrangimento de os colocar numa relação de Projecto. 
334 Rossi AC: 101. 
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una ocasión propicia […]. ”335 Monumento e Cidade, mais do que em 

condicionamento, estabelecem-se, para Projecto, em confronto, exaltado porque 

exasperante dos limites próprios. P. Eisenman determina-o como “The contradiction 

of the singular object [locus solus] and the collective subject [homo civilis] […].” 336  

É nela que se estabelece uma outra hipótese à consideração da condição do 

Monumento: a dependência da universalidade (condição do sentido colectivo) para o 

reconhecimento da singularidade do Monumento – o Locus Solus. É.-L. Boullèe 

aproxima-se desta hipótese na definição de Carácter: “‘Imprimir carácter a una obra 

significa emplear en su justa medida todos los medios más idóneos para no suscitar en 

nosotros otras sensaciones que aquellas que convienen a su asunto propio.’”337 Ele age 

como condicionador do processo analógico determinando um sentido de 

correspondência338 que, para ser colectivo, se espera singular. 

A ideia de Permanência define noção e finalidade de Monumento. Contudo, 

na gestão da definição de Permanência é possível detectar um ponto contradição de 

relevância significativa: ele é a distinção/afinidade entre Monumento e Habitação. Por 

um lado, A. Rossi estabelece que “Boullèe, y también mas tarde Adolf Loos (para 

insistir siempre en algunos nombres), está convencido de que el discurso sobre la 

vivienda esta individualizado y es separable del de la arquitectura como arte, estando 

sometido en gran medida a otros determinantes,”339 e, com isso, Habitação e 

Monumento estabelecem-se em dissociação. Seguindo esta posição, argumenta que, ao 

contrário de É.-L. Boullèe, cujos exercícios de Habitação não se diferenciam das 

restantes construções sem a singularidade do Museu, Biblioteca ou Cenotáfio, N. 

Ledoux coloca ao mesmo nível a Casa de Campo e o Monumento dissolvendo a noção 

de Carácter, a opção da natureza essencial (tipológica) que o distingue em facto 

público/colectivo ou privado. 

 

“En realidad, en Ledoux la disposición pictórica y los elementos fantásticos de la architecture parlante, 

se enfrenta con todos los temas que se le proponen con la misma disposición pictórica a hacer arquitectura 

con ellos; la casa de campo y el monumento se colocan al mismo nivel. Como veremos Boullèe plantea la 

cuestión del tema y del carácter, como una cuestión decisiva; es decir, realiza una opción que existe antes 

                                                 
335 Rossi CUCV: 262. “Esta acepción del monumento se ha de entender, por tanto, también de una 
manera totalmente diversa del monumento de la ciudad gótica, en la que la catedral o la plaza están 
previstos y son componentes prefigurados en la constitución de la ciudad.” Rossi CUCV: 262. 
336 Peter Eisenman, op. cit., p 9. 
337 Étienne-Louis Boullèe citado por Joaquín Arnau, op. cit., p 18 (Carácter). Adensando o problema, 
segue-se, no mesmo texto: “El carácter se percibe imaginándolo.” Idem, ibidem. 
338  “Su objetivo es hacer que nuestra fantasía, motivada en cada caso por la imagen pertinente, resuene 
con el contenido del edificio, sea Templo o Museo, Biblioteca o Teatro, Palacio o Asamblea […]”. 
Joaquín Arnau, op. cit., p 18 (Carácter). 
339 Rossi IB: 217. 
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que el proyecto arquitectónico, y, al hacerlo así, sitúa en primer plano, necesariamente, el aspecto 

tipológico de la arquitectura.” 
340

  

 

Por outro lado, é sobretudo na análise do exercício de Projecto em A. Palladio que A. 

Rossi considera exactamente o oposto, isto é, o recurso à associação de elementos 

(tipológicos) do Monumento ao domínio doméstico: “[…] la inconfundible lección de 

Palladio, aquella mezcla de casa y de monumento, de perfección formal y de 

simplicidad y práctica constructiva, aquella adaptación a las exigencias prácticas y a 

veces económicas, […] constituyen el motivo de su secreta belleza. […] El resultad es 

un estilo inconfundible y artísticamente original.”341 Esta transferência, que em É.-L. 

Boullèe é colocada ao nível do Carácter, é sustentada por dois pontos contrapostos: a 

ideia de que nela o elemento formal se confirma em autonomia em relação a um 

sentido ou uso342 – a forma em si; e a noção da sua apropriação como exercício 

político – “el uso de la tipología como forma ya cargada de valores emocionales”343, 

que, em A. Palladio, se constitui na anulação da diferença entre o religioso e o civil344 

criando um sistema unificado identificativo com a própria região do Veneto. 

A importância da discussão em torno da condição do Monumento reside, 

sobretudo, na afirmação de A. Rossi da análise material do Objecto.345 Por 

conseguinte, a investigação ao Projecto terá, como condição essencial, a recusa da 

conotação historicista e ideologizante – o Monumentalismo. Para A. Rossi, ele 

constitui o entrave decisivo ao exercício disciplinar como estudo da forma material. 

Conotado com o historicismo eclectista de afirmação burguesa do século XIX346 ou, 

                                                 
340 Rossi IB: 217. 
341 Rossi CT: 6. 
342 “[…] como escribe Tafuri, «…piénsese en la herética inserción de los porticados con frontón 
triangular en edificios de uso civil, como las villas o el proyecto para el puente Rialto» [Manfredo Tafuri, 
L’architecttura del manierismo nel ‘500 europeo, Roma, 1966], y asumiendo tipológicamente esos tipos 
diferentes ligados más emblemáticamente que en forma funcional a usos diversos, como formas en si.” 
Rossi CUCV: 261. 
343 Rossi CUCV: 261. 
344 “[…] el proceso continuará a lo largo de toda la arquitectura de la Revolución hasta el neoclasicismo 
de las monarquías ilustradas, dando lugar a la arquitectura moderna europea.” Rossi CUCV: 262. “Villa 
Rotonda, de Palladio, no es menos providencia para un rito que lo pueda ser San Pietro in Montorio, el 
Templete de Bramante. Si aquélla usurpa a éste el derecho a la cúpula, lo hace para sacralizar la vida  
doméstica.” Joaquín Arnau, op. cit., p 214 (Rito). 
345 Rossi AM: 206. 
346 “Se ha creado grande terrorismo por parte del movimiento moderno, y no precisamente de los 
maestros del movimiento moderno, que parece difícil incluso hablar de ello. […] Tafuri ha observado 
muy acertadamente que los maestros como Le Corbusier, Loos y otros, siempre han hablado de los 
monumentos y de la importancia de su estudio, y que han sido precisamente los académicos, en especial 
autores como Giovannoni, quienes han propuesto el ambiente como alternativa al monumento. Admito 
que a principios de siglo se produjo una reacción justa contra un historicismo insulso, contra la llamada 
imitación de lo antiguo, contra el uso ecléctico de los estilos históricos.” Rossi AM: 205. 
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também, com os sistemas políticos totalizantes347, o estudo da condição do 

Monumento encontrava-se sob um bloqueio de natureza epistemológica. Porém, para 

A. Rossi, este não existe no exercício dos mestres modernos: “Me refiero en particular 

a obras antiguas que aparecen en todo el arte moderno, como, por ejemplo, el 

Battistero y el Duomo de Pisa. Es natural que para generaciones enteras de 

arquitectos, la lectura de estos monumentos no haya producido nada, y, en cambio, 

que en artistas como Le Corbusier y Paul Klee, sean auténticos elementos 

compositivos.”348  

A condição de Monumento, liberto de qualquer justificação moralista e 

funcionalista, pressupõe uma autonomia formal própria349 na qual o facto disciplinar 

se disponibilize como matéria de especulação arquitectónica.350 Assim, o estudo dos 

Monumentos refere-se, em Teoria de Projecto, “a la formación del arquitecto sobre la 

arquitectura, es decir, a la meditación sobre los hechos arquitectónicos […]. El aspecto 

arquitectónico del monumento constituye en realidad el principal, si no el único modo 

de apropiarse de las características de determinada arquitectura. […] de ninguna 

manera podemos dejar sentado que ese aspecto se refiere a algo distinto de lo hecho 

arquitectónico.”351 

                                                 
347 “Hace unos anos hablar de monumentalismo era bastante difícil, ya que si se hacia un edificio con una 
cierta caracterización arquitectónica, automáticamente se calificaba de fascista y fuera de debate – cosa 
bastante absurda. Hoy todos los progresistas estudian la arquitectura fascista. En Italia, Terragni ostenta el 
símbolo de la nueva arquitectura.” Rossi CE: 10. 
348 Rossi AM: 206. 
349 “Pero ello, el objetivo es el monumento; el monumento libre de la retórica del eclectismo y del ultimo 
neoclasicismo, es el mecanismo completo, la urdimbre formal autónoma, en la que todos nexos de las 
diversas combinaciones han adquirido una autonomía propia.” Rossi ARAT: 233. 
350 Rossi ARAT: 232. 
351 Rossi AM: 205. 
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 F12  Tempietto de San Pietro, Montorio - Roma, 
D. Bramante, 1502. 

F13  Villa Capra ‘La Rotonda’, Vicenza, A. Palladio, 
1567 (planos). 
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F14  A. Rossi, Solidi geometrici che conformano, detalhe de desenho da Mostra Trienal de Milão, 1981. 
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3.8 
 

Noção de Tipo  

 

“Enquanto que a ciência de inspiração cartesiana fazia, muito logicamente, o complexo com o simples, o 

pensamento científico contemporâneo procura ler o complexo real sob a aparência simples […]; esforça-

se por encontrar o pluralismo sob a identidade […]. Tais ocasiões não se apresentam de modo nenhum 

por si mesmas, não se encontram à superfície do ser, nos modos, no pitoresco de uma natureza 

desordenada e sujeita à mudança. É preciso ir lê-las no âmago da substância, na contextura dos 

atributos.”352  

 

“[…] that is only seemingly paradoxical, that we find freedom in a strict submission to the object: ‘It is 

not wisdom, but foolishness, that is stubborn,’ says Sophocles […].”353  

 

 A análise da Permanência e Singularidade como condição ao facto formal 

aponta-se essencial na construção teórica de A. Rossi. A sua radicalidade consiste em 

colocar na indagação da natureza própria do facto arquitectónico o fundamento à 

construção objectiva, concreta e positiva da disciplinaridade. Nisso supõe-se a 

possibilidade da autonomia do discurso, isto é, a recorrência ao domínio do objecto 

mesmo como suporte de instrução epistemológica.354 Desse modo, a apreensão do 

quadro do facto formal não se presume como um dado face a Projecto mas, antes, ela 

estabelece-se apenas no seu processo próprio. Qualquer exercício de Projecto será, 

também, um exercício sobre a condição do Objecto, tido enquanto object-

apparatus355: a condição de simultaneidade entre objecto e processo. Assim, à Teoria 

de Projecto corresponderá a questão primeira – What kind of object is a work of 

architecture?356 Ela remete para o fundamento do próprio ofício disciplinar, por isso 

de uma ideia de Projecto, como de Arquitectura. 

                                                 
352 Gaston Bachelard, op. cit., p 135. 
353 Igor Stravinsky, op. cit., p 76. 
354 “La opción presupone unos términos fijos de la arquitectura, unos elementos definidos que 
constituyen un discurso objetivo; los monumentos romanos, los palacios del Renacimiento, los castillos, 
las catedrales góticas, constituyen la arquitectura; son partes de su construcción. Como tales, reaparecerán 
siempre, no solamente y no tanto como historia y memoria, sino como elementos de la proyección. Se 
pueden destruir y reconstruir, se pueden rediseñar o inventar: son elementos de una realidad segura.” 
Rossi AM: 206. 
355 Peter Eisenman, op. cit., p 7. 
356 Toma-se a expressão directa de Rafael Moneo, “On Typology”, Oppositions, nº. 13, New York: 
P.A.P., 1978, p 23. 
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“Cada vez me parece más sugestivo y convincente el discurso sobre las cosas, estos objetos construidos o 

construibles, dibujos, maquetas, arquitecturas, acontecimientos. Pero no en el sentido de ‘vers une 

arquitecture’ o de una nueva arquitectura. Sino objetos de siempre, fijos y rígidos, con la superposición de 

los significados. Heniles, establos, fábricas, oficinas, etc. Objetos de afecto que revelan problemas 

antiguos.”357  

 

 Na investigação da condição do objecto arquitectónico uma hipótese toma 

posição central. “An investigation of the meaning of the relationship between the 

singularity of form and the multiplicity of functions was the principal objective of this 

study [L’Architettura della Città]. I still believe today that this relationship constitutes 

the meaning of architecture.”358 A ideia de singularidade formal, como resistência359 à 

multiplicidade funcional, permite a A. Rossi equacionar a hipótese de que “[…] en la 

arquitectura (modelo o forma) hay un elemento que tiene su propio papel; por lo tanto, 

no algo a lo que el objeto arquitectónico se ha adecuado en su conformación, sino algo 

que esta presente en el modelo. Esa, de hecho, es la regla, el modo constitutivo de la 

arquitectura. En términos lógicos se puede decir que este algo es una constante.”360 

Por conseguinte, a ideia de constante – invariável em Guido Canella361 – parece 

colocar-se como possibilidade de apreensão do que é essencial ao objecto 

arquitectónico, do que lhe é estrutural e não contingente, porque permanente e 

universal. “Si este algo, que podemos llamar el elemento típico o simplemente el tipo, 

es una constante, entonces es posible reencontrarlo en todos los hechos 

arquitectónicos. […] la tipología se convierte así ampliamente en el momento analítico 

de la arquitectura […].”362 Ora, neste sentido o Tipo toma o lugar de reconhecimento 

de uma trama, num conjunto de afinidades conformada pelo que, na diversidade dos 

factos formais, se possa considerar comum, e, com isso, estruturante. 

                                                 
357 Rossi AA: 8. 
358 Rossi CGA: 179. 
359 “Neste contexto, o que caracteriza uma noção científica, é o seu grau de resistência, que se mede 
pelas capacidades de deformação, de transformação e de correspondência que a extensão da sua aplicação 
revela.”G. Bachelard, O Novo Espírito Científico (1934) referido por Denis Huisman, Dicionário das Mil 
Obras de Filosofia; 2001, p. 362. 
360 Rossi AC: 79. (itálico acrescentado) 
361 “Sería muy interesante analizar otras definiciones de tipo, así como otras direcciones de 
investigación. Me refrío a la definición propuesta por Guido Canella. Por caminos diferentes, llegaba a 
definir la tipología como ‘… la sistemática que busca el valor invariable dentro de la morfología, 
entendiendo por morfología la sucesión de cambios expresados en un espacio concreto histórico, y por 
topología el aspecto categórico que se deduce de una sucesión particular determinada.’ ‘El invariable, 
escribía, investido con el valor de premisa metodológica, de hecho se convierte en la filosofía del 
arquitecto.’” Rossi TMA: 189. 
362 Rossi AC: 79. (itálico acrescentado) 
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 Porque procura estabelecer a noção de constante, o exercício tipológico 

implica um processo de redução363 – identificação em A. Rossi364 (que será tanto mais 

abrangente quanto mais redutiva for a análise). Ele requer a indiferença ao contexto 

particular que define o objecto na sua estrita singularidade. Como exemplo, C. 

Aymonino365 define-o enquanto “indiferencia […] en una precisa colocación urbana 

[…] y la constitución de una relación sólo con la propia planimetría, como un único 

confín disfrutable (relación incompleta).”366 Sobre outro ponto de vista, G. C. Argan 

coloca: “Stando alla definizione del Quatremère, può dirsi che il tipo sorge nel 

momento stesso in cui l’arte del passato cessa di proporsi come modello condizionante 

all’artista che opera.”367 Em suma, a identificação do Tipo, como procura da constante, 

pressupõe o descompromisso do objecto arquitectónico do quadro contextual 

(espacial, temporal ou outros) em que opera. Por outras palavras, o Tipo desvincula o 

projecto de uma situação particular para o poder disponibilizar a outras situações. Por 

isso, “No debe extrañar que algunos edificios sean a veces citados y analizados de un 

modo hasta esquemático; ello puede ser el principio de una arquitectura que supere la 

individualidad estableciendo un mundo arquitectónico rígido y de pocos objetos.”368 

 “É aqui que encontramos a grande questão que se oculta por trás de todas estas 

considerações.” – alerta L. Wittgenstein – “Poder-se-ia objectar-me: «Simplificas 

demais!» […] Assim ofereceste-te simplesmente a parte da investigação que em 

tempos te deu as maiores dores de cabeça nomeadamente a que diz respeito à forma 

geral da proposição e da linguagem. E é verdade.”369 O problema denunciado por L. 

Wittgenstein, na procura da essência da linguagem e, com ela, da própria lógica, pode 

ser encontrado, em certa medida, em A. Rossi na procura da essência do facto formal. 

Ambos se vêem confrontados com o limite, aparentemente fatal, da dimensão redutiva 

pela qual, ao mesmo tempo que se instaura o trabalho tipológico na pretensão de 

                                                 
363 “Nel processo di paragone e sovrapposizione delle forme individui per la determinazione del tipo si 
eliminano i caratteri specifici dei singoli edifici e si conservano tutti e soli gli elementi che compaiono in 
tutte le unità della serie. Il tipo si configura così come uno schema dedotto attraverso un processo di 
riduzione di un insieme di varianti formali a una forma-base comune.” Giulio Carlo Argan, “Sul concetto 
di tipologia architettonica” (1962) in Progetto e destino (1965), 2.ª ed., Milano: Alberto Mondadori 
Editore, 1968, p 77. (itálico acrescentado) 
364  Rossi TMA: 188. 
365 Na investigação da noção de Tipo em A. Rossi será necessário atentar nas pesquisas de Carlo 
Aymonino (com quem trabalhou na Faculdade de Arquitectura de Veneza primeiro na restruturação da 
disciplina Caratteri Distributivi degli Edifici e, posteriormente, em Composizione Architettonica): Aspetti 
e problemi della tipologia edilizia (1963); La formazione del concetto di tipologia edilizia (Veneza, 
1964); Considerazioni sulla morfologia urbana e la tipologia edilizia (Veneza, 1964); Rapporti tra 
morfologia urbana e tipologia edilizia (Veneza, 1965); La città di Padova (Roma, 1970). Note-se a 
contemporaneidade destes estudos com a publicação, em 1966, de L´Architettura della Città, de A. Rossi. 
366 Carlo Aymonino, La formazione del concetto di tipologia edilizia (1964) citado por Rossi AC: 108. 
367 Giulio Carlo Argan, op. cit., p 79. 
368 Rossi CE: 9. 
369 Ludwig Wittgenstein, op. cit., § 65. 
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aceder à essência do objecto, lhe concede as maiores dúvidas e objecções porque o 

afasta dele (da sua situação particular). F. Gil coloca-o do seguinte modo:  

 

“A objectividade é atravessada por uma aporia cujo sintoma se encontrará na discussão que opõe a 

epistemologia de espírito positivista à sua crítica recente. Ela reflecte dois traços contraditórios da 

objectividade, respectivamente, uma fidelidade ao dado garante último da verdade, mas impossível de 

encontrar no quadro do positivismo e do realismo epistemológico, e uma formação dos conteúdos 

objectivos que os torna homogéneos à teoria, mas que implica, também, uma possibilidade principal de 

arbitrariedade. Por detrás das decisões epistemológicas, a controvérsia aloja-se na própria coisa. Como é 

que, então, uma ciência é possível?”370 

 

 Contudo, aqui interessa sublinhar que, se por um lado, A. Rossi promove a 

descontextualização para o exercício tipológico, por outro, estabelece em aforismo – 

“The nature of a building is thus born from the nature of its city”371 –, isto é, em 

sentido mais lato, que o Objecto apenas pode ser compreendido em contextualidade. 

C. Aymonino alerta-o quando refere que no Tipo se trata de uma relação – 

forçosamente, sublinha-se – incompleta. Torna-se importante atentar na presença desta 

contradição de base no exercício tipológico: ela é essencial e não um percalço lógico. 

Através dela declara-se a divergência fundamental entre a consideração da natureza do 

facto formal enquanto Projecto, isto é, apenas possível em contextualidade, e 

enquanto Tipo que a subtrai. Exactamente por isso, porque em contradição e não em 

equivalência, a defesa do trabalho tipológico como redução, descontextualização, não 

significa uma postura de Projecto da mesma natureza, isto é, indiferente à situação 

particular em que se desenha.372 O risco dessa posição consiste na sobreposição de 

Tipo, enquanto proposição ideal, a Projecto impedindo-o de ser sensível às 

particularidades concretas de cada obra, heréticas para com a formulação homogénea 

de Tipo. Ao invés disto, A. Rossi constrói em contraposição (exaltada) Tipo e 

Projecto. É na suposição da divergência quanto à natureza de trabalho que se 

estabelece a hipótese da sua correspondência. Se ao primeiro cabe o lugar 

arquitectural ao segundo o arquitectónico.  

                                                 
370 Fernando Gil, Mediações (2001) citado por Paulo Tunhas, op. cit., p 301.  
“Ora, se é verdade que não existe ciência do particular, não há acção nem produção que não seja, ao 
contrário, essencialmente particular, e não há qualquer sensação que subsista no universal. O real recusa a 
ordem e a unidade que o pensamento lhe quer inflingir. A unidade na natureza não aparece senão nos 
sistemas de signos expressamente criados para esse fim, e o universo não passa de uma invenção mais ou 
menos cómoda.” Paul Valéry, Discurso sobre a estética – Poesia e pensamento abstracto (1937) pref. P. 
Pereira, Lisboa: Vega, 1995, p 32. 
371 Rossi CGE: 179. 
372 Contudo, adensando a questão, a relação entre Projecto e Contexto não é, para A. Rossi, de todo 
imediata e determinista. Importa lembrar que “La basílica palladiana es una idea a priori de la arquitectura 
que se coloca en la ciudad, en donde hay un espacio disponible y también una ocasión propicia […].” 
Rossi CUCV: 262. 
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 Do mesmo modo, a redução tipológica implicada na neutralização do 

passado373, da forma histórica permite, com isso, a identificação do que é essencial 

porque transversal à periodização dos factos (tal, de resto, é consonante com a 

proposição dos mestres da primeira metade do século XX374). Contudo, isso não 

significa o Tipo como rejeição do passado, como novidade375 (ou sequer 

atemporalidade), mas antes a efectiva relação com ele, porque expressão da 

permanência376, em Q. de Quincy – “[…] perpétué par l’usage, perfectionné par le 

goût, accrédité par un emploi immémorial […].”377 

 Em suma, o trabalho no Tipo estabelece-se sob a condição contraditória dos 

factos arquitectónicos – “Poseen un valor in se, pero también un valor de posición.” 378 

Reportando a F. Gil, a controvérsia aloja-se na própria coisa.379 Interessa sublinhar 

esta condição. Ela não é tomada por A. Rossi como insanabilidade, a impossibilidade 

de apreensão do Objecto porque em condição contraditória. Nem tão pouco se coloca 

a imposição da consideração por vias separadas da natureza do objecto e da sua 

disponibilidade ao Tipo. Antes, à não colocação em contradição – isto é, em exaltação 

de ambas as condições – corresponde a ideia da Forma tanto em autonomia absoluta, 

independente do contexto e definida a priori porque apenas valor em si, como em 

relativismo que a considera restrita ao valor de posição, e para a qual se pressuporia o 

Desenho partindo de um zero disciplinar já que cada contexto é, intrinsecamente, 

singular e irrepetível. É, exactamente, porque A. Rossi toma a natureza do objecto 

arquitectónico simultaneamente no valor de permanência e de singularidade que “[…] 

el tipo no existe antes que la arquitectura sino que representa un papel propio en la 

creación de la arquitectura. […] y en la proyección resulta difícil distinguir los dos 

                                                 
373 Giulio Carlo Argan, op. cit., p 79. 
374 “Las academias son necesariamente los guardianes del pasado. Han convertido los métodos prácticos 
y estéticos de las diferentes épocas históricas en dogmas de la arquitectura y, con ello, han renegado de 
los principios de la propia arquitectura.” (CIAM), “Congresso Preparatório Internacional de 
Arquitectura Moderna. Declaração Oficial” (1928) in Textos de Arquitectura de la Modernidad (1994), 
org. e intro. P. Hereu, J. Montaner, J. Oliveras, Madrid: Nerea, 1999, p 269. Ver cap. 3.7. Prática da 
História, Permanência e Eleição. 
375 “The purpose of building typologically is not to invent the New, but to find something already 
existing as new.” Anton Schweighofer, “Dieci opinioni sul tipo - Ten opinions on typology”, Casabella, 
nº. 49, 1985, p 101. 
376 Como defende Rafael Moneo, “type expressed the permanence, in the single and unique object, of 
features which connected it with the past, acting as a perpetual recognition of a primitive but renewed 
identification of the condition of the object.” Rafael Moneo, op. cit., p 28. 
377 Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy,  Dictionnaire historique d'architecture: comprenant 
dans son plan les notions historiques, descriptives, archéologiques, biographiques, théoriques, 
didactiques et pratiques de cet art, (1832), 1º. tomo, ed. facsimile, New York: Elibron Classics, 2001.  
p 630 (Type). 
378 Rossi AC: 157. 
379 Fernando Gil, Mediações (2001) citado por Paulo Tunhas, op. cit. p 301. 
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momentos.”380 Para esclarecer este quadro de contradição coloca-se o paralelo das 

formulações de L. Wittgenstein (Investigações Filosóficas, 1953) e R. Moneo (On 

Typology, 1978): 

 

“ (65) Em vez de especificar o que é comum a tudo 

aquilo a que chamamos linguagem, eu afirmo que 

todos estes fenómenos nada têm em comum, em 

virtude do qual não utilizemos a mesma palavra 

para todos – mas antes que todos eles são 

aparentados entre si de muitas maneiras diferentes. 

E por causa deste parentesco ou destes parentescos 

chamamos a todos «linguagens». Quero tentar 

esclarecer isto.”381 

 

“On the one hand, a work of architecture has to be 

considered in its own right, as an entity in itself. 

That is, like their forms of art, it can be 

characterized by a condition of uniqueness. From 

this point of view, the work of architecture is 

irreducible within any classification. It is 

unrepeatable, a single phenomenon. […] On the 

other hand, a work of architecture can also be seen 

as belonging to a class of repeated objects, 

characterized, like a class of tools or instruments, 

by some general attributes.”382 

  

 Cabe, então, interrogar o modo pelo qual A. Rossi estabelece o 

reconhecimento da parecença, como hipótese de linha comum, logo, de Tipo. Para 

isso faz uso da noção de Imagem383: “Para alcanzar su grandeza, la arquitectura debe 

ser olvidada o constituir tan sólo una imagen de referência confundida con los 

recuerdos. […] prescindiendo de una imagen concreta, nos remite a uno que ha 

existido siempre, que se encuentra en cualquier parte, y cuya señal más importante es 

un letrero que dice: «TEATRO». […] Esa inscripción remite a cada cual a su propia 

experiencia. La arquitectura debe tener pocas características, sólo aquellas que sirvan 

a la fantasía o a la acción […].”384  

                                                 
380 Rossi TMA: 188. 
381 Ludwig Wittgenstein, op. cit., §65. 
382 Rafael Moneo, op. cit., p 23. 
383 A esta associação não será alheia a influência de É.-L. Boullèe aquando da distinção entre 
Arquitectura e Facto Construído, isto é, como produção de espírito – como Imagem. “‘Il faut concevoir 
pour effectuer. Nos premiers pères n’ont bâti leurs cabanes qu’après en avoir conçu l’image. C’est cette 
production de l’esprit, c’est cette création, qui constitue l’architecture […].’ ” Étienne-Louis Boullèe, 
Architecture – Essai sur l’art (1781/93) citado por Rossi IB: 219. (itálico acrescentado) Também 
Quatremère de Quincy, em 1825/32, define Tipo como modele imaginatif (abstracto), por contraposição 
ao modelo positivo (concreto). Aí contribui com um esclarecimento importante do sentido próprio de 
Imagem que não deve ser confundido com a representação física, concreta de um modelo: “Le mot type 
présente moins l’image d’une chose à copier ou à imiter complètement, que le idée d’un élément qui doit 
lui-même servir de règle au modèle. […] Ainsi les uns et les autres, en confondant l’idée du type, modèle 
imaginatif, avec l’idée matérielle de modèle positif, qui lui ôteroit toute sa valeur, s’accorderaient, par 
deuz routes opposées, à dénaturer toute l’architecture.” Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy, op. 
cit., p 629, 630 (Type). 
384 Rossi ABC: 57. 
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 Na tentativa de esclarecer esta definição segue-se a sugestão de R. Moneo que, 

na leitura de A. Rossi, dissocia Imagem e Estrutura385. Procura-se, então, aprofundar o 

sentido dessa distinção sob G. C. Argan que, em Sul concetto di tipologia 

architettonica (1962), coloca Estrutura (telaio strutturale) como grelha neutral na qual 

os princípios de acção decorrem, directamente, de uma generalização dos factos. Em 

contraposição, G. C. Argan defende o Tipo como quadro interno e profundo da Forma, 

distinto da estabilidade e evidência da Estrutura.386 

 Sobre a construção de G. C. Argan é possível detectar o posicionamento de A. 

Rossi que não só a partilha como coloca sob exame os seus efeitos: “¿Qué es el 

principio de una ciencia, qué son los principios? Los principios de una ciencia están 

constituidos por sus generalizaciones hipotéticas y por sus teorías; vienen a ser 

estructuras o regularidades manifestadas por los fenómenos particulares y en base a 

los cuales tales fenómenos pueden ser anticipados sistemáticamente. […] Pero a causa 

de aquellas características de opción individual que son propias de la arquitectura, no 

podemos aplicar un programa de este tipo, de una manera inmediata, a la 

arquitectura.”387 Tal remeteria o Projecto à previsibilidade retirando-o da condição 

problemática, ou porque considerados evidentes os procedimentos da acção projectual; 

ou porque, se fora do estabelecido, à acção não caberia a designação de Projecto 

sendo, por isso, dispensada do debate, porque fora da Estrutura.388 

 

“Consideramos estos análisis como fundamentales, porque se distinguen claramente de la proyección, 

pero, en cambio, hemos de indicar la clara limitación cultural de que las posiciones que hacen derivar la 

proyección directamente del análisis, dando por supuestos los comportamientos finales de la ciudad y del 

territorio. La posición de los mecanicistas presume en realidad, el conocimiento de todos los hechos que 

corresponden a un lugar. Este conocimiento es difícilmente sostenible: los hechos pueden explicarse sólo 

en el momento de la proyección. Esta proposición puede entenderse en sentido político. De ello deriva el 

volver a la tesis según la cual la fase de análisis no puede ni debe presumir el conocimiento de todos los 

hechos, como autentica expresión de la concreción de lo real.”389   

                                                 
385 “[…] la noción de tipo trascienda para él [A. Rossi] de lo que son puras referencias instrumentales y 
se convierta en aquella imagen profunda – y observaran que hablo de imagen y no de estructura -  de lo 
que es una casa, de lo que es una escuela, de lo que es un hospital, etc.” Rafael Moneo, Inquietud teórica 
y estrategia proyectual: en la obra de ocho arquitectos contemporáneos, p 104. 
386 Giulio Carlo Argan, op. cit., p 77. Também P. Eisenman segue a mesma posição: “Type is no longer a 
neutral structure found in history but rather an analytical and experimental structure which now can be 
used to operate on the skeleton of history; it becomes an apparatus, an instrument or analysis and 
measure.” Peter Eisenman, op. cit., p 7. 
387 Rossi TMA: 186. A mesma recusa é detectável em Carlo Aymonino: “I have always refused a direct 
or mechanical relation between urban analysis and architectural design and have maintained a polemical 
position with the spreading of typological analysis quite often used as ‘backing material’ to a project (as a 
kind of legal justification) […].” Carlo Aymonino, “Dieci opinioni sul tipo – Ten opinions on typology”, 
Casabella, nº. 49, 1985, p 97. 
388 Ver o risco da Metanarrativa em 4.7. Prática da História, Permanência e Eleição. 
389 Rossi CYT: 181. 
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 Ora, ainda que para A. Rossi o trabalho tipológico assente sob a ideia de 

constante este não a toma em termo absoluto; ou seja, em vocação de construir um 

mecanismo analítico do qual se esperam generalizações como directivas operacionais 

de certeza ao Projecto. “En este caso, lo general no es otra cosa que el vehiculo que 

permite hacer vanos los caracteres distintivos de un hecho concreto.”390 É aí que se 

equaciona o sentido de Tipo como Imagem – como instância mediata, numa 

contextura de semelhanças estabelecida em leitura analógica na qual a noção de 

constante é tida como fragmento ao invés de dispositivo universalista e unívoco. A 

suposição de que o geral enquanto constante – o Tipo –, prevalece ao particular – o 

Projecto – é negada por A. Rossi. O erro desta interpretação não está apenas na 

presunção de que a análise compreende a complexidade particular de cada acção 

projectual, mas sobretudo, porque ao considerar Tipo sobreposto a Projecto o desloca 

do processo mesmo de Desenho – que é a expressão e situação própria do Problema. 

Fora de contacto com o quadro problemático o Tipo deixa de constituir uma 

investigação, como desenvolvimento disciplinar, para ser uma 

normativa/legitimização, como regressão disciplinar. 

 Sob a averiguação do valor da constante é notável o facto, apontado por R. 

Moneo, de J. N.-L. Durand, em Précis de leçons d’Architecture, não utilizar o termo 

type contrariamente a Q. de Quincy na Encyclopédie Méthodique, mas antes genre.391 

Segundo R. Moneo, tal é sinal da interpretação do Tipo como inventariação de 

objectos arquitectónicos classificados segundo o seu uso. Aqui, propõe-se a leitura 

desse facto sob uma outra hipótese representando um filão importante da consideração 

do Tipo radicalmente oposto ao de A. Rossi. A noção de genre de J. N.-L. Durand 

transporta uma ideia de género, isto é, a procura de uma ordem genealógica que 

explique e oriente o desenvolvimento formal. Tal retoma o Tipo em ideia de Estrutura, 

como elemento predeterminado que remete o Projecto à combinação e não à 

formulação do Tipo em si392, considerando-o estável e legítimo, porque primário, 

elementar.393 A isto Q. de Quincy contrapõe a noção de Tipo como Indefinido/Vago, 

                                                 
390 Rossi CYT: 183. 
391 Rafael Moneo, “On Typology” (1978), p 29. 
392 “Com os instrumentos de uma arquitectura que já renunciou a formar «objectos» para se transformar 
em técnica de organização de materiais previamente formulados, pedem uma verificação feita fora da 
arquitectura.” Manfredo Tafuri, op. cit., p 18. 
393 “En cualquier género, hay que saber con qué se compone; ahora bien, no siendo la composición del 
conjunto de los edificios más que el resultado de la unión de sus partes, hay que conocer éstas antes de 
ocuparse del total, y no siendo estas mismas partes más que un compuesto de los elementos primarios, 
deberían ser los primeros temas que estudie un arquitecto tras haber estudiado los principios generales del 
que deben emanar todos los principios particulares.” Jean Nicolas-Louis Durand, Précis de leçons 
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de onde se sublinha a ideia de entidade não-formal. À neutralidade e determinismo 

estrutural A. Rossi propõe a imprecisão, como equacionada por Q. de Quincy, para a 

condição do Tipo.  

 

“Ainsi on ne dira point […] qu’une statue, qu’une composition d’un tableau terminé et rendu a servi de 

type à la copie qu’on en a faite; mais qu’un fragment, qu’une esquisse, que la pensée d’un maître, qu’une 

description plus ou moins vague, aient donné naissance dans l’imagination d’un artiste à un ouvrage, on 

dira que le type lui en a été fourni dans telle ou telle idée, par tel ou tel motif, telle ou telle intention. […] 

Il y a ceux qui, parce que l’architecture ne peut ni être ni donner l’image d’aucune des créations de la 

nature physique ou matérielle, ne conçoivent d’autre genre d’imitation que celle qui se rapporte aux 

objets sensible, et prétendent que dans cet art tout est et doit être soumis au caprice et au hasard. ”394 

 

 Para tal, é decisiva a distinção de Q. de Quincy entre Tipo e Modelo, 

(amplamente referida nos textos sobre o Tipo em Arquitectura): “Le modèle, entendu 

dans l’exécution pratique de l’art, est un objet qu’on doit répéter tel qu’il est; le type 

est, au contraire, un objet d’après lequel chacun peut concevoir des ouvrages qui ne se 

ressembleroient pas entre eux.”395 A suposição de que obras sob o mesmo estímulo 

tipológico não tenham necessariamente parecenças formais assinala uma ruptura 

fundamental no entendimento do processo formal. Ela rompe com a concepção de 

linearidade no desenvolvimento da Forma, frequentemente ilustrada pelo esquema em 

árvore, onde as obras, como ramificações, remetem para um mesmo tronco comum 

tipológico. Ora, a hipótese de que duas obras sob o mesmo domínio tipológico possam 

não ter semelhanças físicas entre elas, quebra com a linearidade dessa referência. O 

reconhecimento do estímulo tipológico que as animou não é imediato. À ideia do 

esquema em árvore cabe a noção de Projecto como consequência de uma linhagem da 

Forma, e de Tipologia como trajecto desse processo fazendo identificar a essência 

formal com a ideia de origem, – o mito do primitivo (M.-A. Laugier, 1713-1769)396 – 

detentora de uma legitimação natural.397 Q. de Quincy prossegue na ruptura desta 

                                                                                                                                 
d’Architecture données à l’École Polytechnique (1802-1805, rev. 1817-1819), ed. castelhana: 
“Compendio de lecciones de Arquitectura. Parte gráfica de los cursos de Arquitectura” (1981) in Textos 
de Arquitectura de la Modernidad (1994), org. e intro. P. Hereu, J. Montaner, J. Oliveras, Madrid: Nerea, 
1999, p 27.  
    Para J. N.-L. Durand o todo resulta das partes, enquanto que A. Rossi afirma “Creemos, al contrario, 
que el todo es más importante que cada una de las partes. […] [Ainda que] Naturalmente, como me 
dispongo a hacer, tendremos que examinar esa arquitectura total por partes.” Rossi AC: 77. 
394 Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy, op. cit., p 629 e 630 (Type). (itálico acrescentado) 
395 Idem, p 629 (Type). (itálico acrescentado) 
396 Anthony Vidler situa-a como a primeira tipologia; a defesa da base do desenho nos procedimentos 
naturais. Anthony Vidler, “The Third Typology” (Oppositions 7, 1976) in Theorizing a new agenda for 
architecture: an anthology of architectural theory 1965-1995, ed. K. Nesbitt, New York: PAP, 1996, p 
260. 
397 “Selon eux, les colonnes auraient du continuer de paraître des arbres, les chapiteaux des branches 
d’arbre.” Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy, op. cit., p 630 (Type). 
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posição. Se por um lado, reconhece que “[…] une des principales occupations de la 

science et de la philosophie, pour saisir les raisons, est d’en rechercher l’origine et la 

cause primitive.” – reforça mesmo – “Voilà ce qu’il faut appeler type en architecture, 

comme dans toute autre partie des inventions et des institutions humaines”398; por 

outro, é notável a sugestão de que “Il y a, pour remonter au principe originaire et au 

type de la formation de l’architecture en divers pays, plus d’une route qui y 

conduit.”399 A ideia de fragmentação de uma linha única, da explicação metanarrativa 

reducionista, é fortemente detectável em A. Rossi.400 É nesse sentido que ele toma o 

exercício da Memória como especulação e não como retorno, porque exaltação do 

Problema e não anulação dele.401 A permanência formal, ainda que identificando 

elementos primários, coloca-os como “[…] mute reminders of a more or less perfect 

past, a past that may not even have existed.”402 É nesta ideia de Permanência como 

Projecto que toma lugar o conceito de Tradição em A. Rossi403, não como sujeição 

disciplinária ao mundo formal, mas como livre eleição do passado na formulação de 

uma ordem crítica404 concordando Tipo e Projecto.  

 

“For this typology, there is no clear set of rules for the transformations and their objects, nor any 

polemically defined set of historical precedents. Nor should there be; the continued vitality of this 

architectural practice rests in its essential engagement with the precise demands of the present and not in 

any holistic mythicization of the past. It refuses any ‘nostalgia’ in its evocations of history, except to give 

its restorations sharper focus; it refuses all unitary descriptions of the social meaning of form, recognizing 

the specious quality of any single ascription of social order to an architectural order; it finally refuses all 

eclecticism, resolutely filtering its ‘quotations’ through the lens of a modernist aesthetic. In this sense, it 

is an entirely modern movement, and one that places its faith in the essentially public nature of all 

architecture, as against the increasingly private visions of the romantic individualists in the last 

decade.”405 

 

 Contudo, se por um lado se nega o Tipo como procura do original, 

reconstituição do passado, por outro também não se deverá presumi-lo em Invenção, 

                                                 
398 Idem, p 629 (Type). 
399 Idem, ibidem (Type). 
400 Ela pode ser comparável à proposta da ideia de Raíz sob a de Rizoma em Gilles Deleuze e Félix 
Guattari (Capitalisme et Schizophrénie, tome 2: Mille Plateaux, 1980, Introduction). A posição analítica 
de Rizoma contrapõe-se à de estrutura arbórea, classificativa e linear onde, considerando o 
desenvolvimento dos factos em cronologia linear, determinadas afirmações acerca dos elementos 
superiores (mais antigos) são válidas para os inferiores (mais recentes), mas o contrário não o é. Daí a 
colocação da essência/constante, do Tipo, como Origem. Contrariamente, o rizoma não tem centro, as 
considerações sobre qualquer elemento pode ser válido num outro, independentemente da sua posição. 
401 Ver cap. 3.5. Memória como Speculatio. 
402 Rafael Moneo, op. cit., p 37. (itálico acrescentado) 
403 Ver cap. 3.7. Prática da História, Permanência e Eleição. 
404 Rossi CT: 8. 
405 Anthony Vidler, op. cit., p 263. 
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como processo ao alheio ou insólito, ao novo. “Se puede afirmar que las innovaciones 

arquitectónicas se han valido siempre de acentuaciones particulares, no de invenciones 

de la tipología. No existe ninguna posibilidad de invención de la tipología, si 

admitimos que ésta se conforma por medio de un largo proceso en el tiempo, y que 

está en un complejo vínculo con la ciudad y con la sociedad.”406 Entre compromisso e 

eleição, a procura da legitimidade em Projecto encontra na Tipologia mais material à 

crítica do que ao estabelecimento.  

 Como, então, localizar o Tipo? Como reconhecer a parecença, enquanto 

constante, se se supõe que obras sob o mesmo trabalho tipológico não se assemelhem 

em realização formal? Recorre-se, de novo, ao contributo de L. Wittgenstein, em 

particular, ao modo como equaciona a natureza da parecença na investigação da 

essência do jogo de linguagem, do que é comum a todos esses processos e que os 

torna em linguagem ou em partes dela. 

 

“ (65) […] vemos uma rede complicada de parecenças que se cruzam e sobrepõem umas às outras. 

Parecenças de conjunto e de pormenor. (66) Não consigo caracterizar melhor estas parecenças do que 

com a expressão «parecenças de família»; porque as diversas parecenças entre os membros de uma 

família [...] sobrepõem-se e cruzam-se da mesma maneira. - E eu direi: os jogos constituem uma família. 

[...] E a robustez de uma corda não está em haver uma fibra que a percorre a todo o comprimento, [leia-se, 

como forma essencial e absoluta de Arquitectura, como genre, filamento original] mas em que muitas 

fibras se sobrepõem umas às outras. [...] Assim também se poderia dizer: há uma coisa que percorre toda 

a corda – nomeadamente: a sobreposição das fibras não ser interrompida por um buraco.”407  

 

 Com efeito, a Tipologia não trata da forma paradigmática (L. Wittgenstein), 

primitiva ou estatística, como proposição arquitectónica, como modelo – o Tipo-Ideal. 

Seguindo G. C. Argan, “Sarebbe infatti assurdo affermare che il valore artistico di un 

tempio rotondo è tanto maggiore quanto piú esso si accosta al ‘tipo’ ideale del tempio 

rotondo. Questo ‘tipo’ ideale non è altro che un’astrazione ed è quindi da escludere 

che i tipi architettonici offrano criteri di valutazione delle single opere d’arte.”408 A 

ideia de Tipo funcionará como significante (não querendo, com isso, determiná-lo em 

                                                 
406 Rossi IVP: 278. 
407 Ludwig Wittgenstein, op. cit., § 66, 67. (itálico acrescentado) 
408 Giulio Carlo Argan, op. cit., p 75. G. C. Argan prossegue “Il tipo del tempio rotondo non è mai 
identificabile con questo o quel tempio rotondo (anche se un determinato edificio – in questo caso, il 
Pantheon – possa avere e conservare un’importanza particolare) ma è sempre il risultato di un confronto e 
quasi di una sovrapposizione di tutti i tempi rotondi.” Contudo, aqui, pode-se contestar a ideia de que ao 
Tipo corresponda a compreensão de todos os fenómenos de um determinado grupo com semelhanças 
análogas entre si, não só porque esse limite não é definível como ao Tipo não cabe a ideia de Média, 
(Average em R. Moneo) mas antes de Eleição. 
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ideal mas em abstracto), logo não confundível com referente.409 Nisto, não existirão 

formas tipológicas, como detentoras de uma proposição essencial (ou simplesmente 

porque mais repetíveis que outras), nem formas às quais esteja alheio o trabalho 

tipológico. A. Rossi estabelece: “Ningún tipo se identifica con una forma, si bien todas 

las formas arquitectónicas son remisibles a tipos.”410 

 

“Se equivoca quien cree poder interpretar el estudio tipológico como una elección matemática o abstracta, 

como una combinación geométrica de cosas y se equivoca doblemente quien cree interpretar nuestros 

estudios como un camino hacia el formalismo. La tipología, la forma de una casa, es ante todo la vida del 

hombre, con sus contrastes y sus conflictos y también con su lento y constante progreso.”411 

  

 Porque implica o exercício de analogia entre factos formais, a noção de Tipo 

constitui, nisso mesmo, na condição de significante, a ideia própria destes – como 

Conceito. “Time as a collective memory leads Rossi to his particular transformation of 

the idea of type. With the introduction of memory into the object, the object comes to 

embody both an idea of itself and a memory of a former self.”412 Por isso, a análise 

tipológica em A. Rossi não é redutível à análise geométrica da Forma (centralidade, 

linearidade, grelha). Antes, estabelece-a na potencialidade de elemento cultural com 

relação ao quadro concreto de implicações desde a actividade social aos processos 

construtivos e legais.413 Como defende A. Vidler, “When a series of typical forms are 

selected from the past of a city, they do not come, however dismembered, deprived of 

their original political and social meaning. […] and certainly it is not the intention of 

the Rationalists to disinfect their types in this way. Rather, the carried meanings of 

these types may be used to provide a key to their newly invested meanings.”414 

A colocação do Tipo como significante pode ser lida também em C. Aymonino 

quando estabelece como requisito à tipologia a unicidade de tema415. É ela que outorga 

ao Tipo a dimensão cultural, colectiva porque universal416. Lembrando É.-L. Boullèe, 

“Imprimir carácter a una obra significa emplear en su justa medida todos los medios 

más idóneos para no suscitar en nosotros otras sensaciones que aquellas que convienen 

                                                 
409 “The pure type, the ideal type only has meaning as a thought, as a starting point or a thought-model. It 
is not to be understood as representing reality, since it is not conceived from reality, but from 
abstraction.” Oswald Mathias Ungers, “Dieci opinioni sul tipo - Ten opinions on typology”, Casabella, nº. 
49, 1985, 92-93.  
410 Rossi AC: 79. 
411 Rossi SIAC: 16. 
412 Peter Eisenman, op. cit., p 7. 
413 Rafael Moneo, op. cit., p 24. 
414 Anthony Vidler, op. cit., p 262. 
415 Carlo Aymonino, La formazione del concetto di tipologia edilizia (1965) citado por Rossi AC: 108. 
416 “Sólo através del tipo podrá la Arquitectura recuperar su sentido universal.” Hermann Muthesius 
citado por Joaquín Arnau, op. cit., p 255 (Tipo). 
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a su asunto propio.”417 Porque remete à construção da ideia própria, o Tipo estabelece-

se em afinidade a Carácter – Valor em R. Moneo418, Simbolismo em G. C. Argan – 

isto é, como correspondência entre Forma e Sentido.419   

 Porém, esta correspondência não deve supor em Sentido a ideia de 

Função/Uso; embora a possa compreender não é redutível a ela. Dessa maneira, 

supõe-se que a imagem profunda de R. Moneo420 que diferencia um hospital de uma 

escola ou de uma habitação seja algo que não somente o Uso. Se, “[…] la tipología es 

la idea de un elemento que tiene un papel propio en la constitución de la forma, y que 

es una constante. Se tratará de ver las modalidades con las que ello acaece y 

subordinadamente el valor efectivo de este papel. […] Siempre lo han eludido y 

pospuesto buscando en seguida alguna otra cosa; esta cosa es la función.”421 O 

afastamento da posição formalista no exercício tipológico não deverá corresponder à 

depreciação da Forma supondo-a como efeito – o Tipo entendido como distribuição, 

ou seja, a consequência formal de uma Função. A. Rossi explicita-o: “[…] la presencia 

de la forma, de la arquitectura, es preeminente en relación con las cuestiones 

distributivas; y por ello, negando las teorías que quieren reducir una vez más la 

tipología a la distribución de los edificios. La forma es perfectamente indiferente a la 

distribución, precisamente cuando se constituye como forma tipológica.”422  

 O quadro cultural e colectivo no qual A. Rossi coloca o Tipo remete-o para 

uma condição de tensão particular – a sua própria crise. É, precisamente, a mutação 

                                                 
417 Étienne-Louis Boullèe citado por Joaquín Arnau, op. cit. p 18 (Carácter). 
418 “Son los tipos quienes dan a la forma arquitectónica valor. Es a través de ellos como la arquitectura 
adquiere una condición objetiva que va mas allá de la pretendida creación individual en la que han 
desembocado las vanguardias.” Rafael Moneo, Inquietud teórica y estrategia proyectual: en la obra de 
ocho arquitectos contemporáneos, p 104. 
419 É muito abordada a hipótese do Tipo como elemento comunicativo na segunda metade do século XX. 
Ela deve-se, em grande parte, à prática teórica de Alan Colquhoun, “Typology and Design Method” 
(Junho 1967) in Theorizing a new agenda for architecture: an anthology of architectural theory 1965-
1995, ed. K. Nesbitt, New York: PAP, 1996, 248-257. Não é estranho que tenha sido alvo de atenção por 
Charles Jencks (Meaning in Architecture, 1969) como por R. Venturi (Learning from Las Vegas, 1972) 
que o referem com preponderância. É possível que o elo entre Tipologia e Comunicação tenha dado lugar 
à ideia da recuperação da significação em Arquitectura através da forma histórica, como forma tipológica 
(considerado perdido pela abstracção e a-historicidade atribuída ao início do século XX). Aí, em algumas 
interpretações, o Tipo é remetido à imitação da forma passada, concreta, na ideia de que fora dessa 
evocação não caberá a hipótese de legibilidade colectiva. Alguma renitência em relação à Tipologia na 
investigação contemporânea advirá da associação do Tipo a esta postura, como historicismo, formalismo 
ou mesmo academicismo. Com efeito, a construção teórica de A. Rossi não se encontra particularmente 
focada no desenvolvimento do Tipo como Comunicação; ele pode ser confundível com a ideia de 
literalidade (architecture parlante) e deslocar o foco do estudo do quadro disciplinar mesmo (com a 
expressão máxima na via moralizante), bem como supor que o valor/desempenho da Forma se joga na 
univocidade da apreensão como legibilidade. À comunicabilidade A. Rossi propõe colectividade. “En 
este sentido, la relación entre el hecho y la denominación del mismo se convierte en objeto de un análisis 
que es también análisis del proceso mismo de la arquitectura y de la relación que de ella se establece 
constantemente entre las formas asumidas y la vida misma de la colectividad.” Rossi IVP: 277. 
420 Rafael Moneo, op. cit., p 104. 
421 Rossi AC: 81. 
422 Rossi IVP: 279. 
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das circunstâncias colectivas (técnica, uso, expectativas, regulamentos, etc.), da 

natureza da relação arquitecto/facto arquitectónico, da própria noção de conhecimento 

que parecem conduzir Projecto no sentido contrário ao da permanência e continuidade 

em que se funda o Tipo. “Beyond this,” – como refere R. Moneo – “the general lack of 

faith which characterizes the present world in any collective and widely shared 

opinion naturally does not support the fixing type.”423 A isto implica a crise do próprio 

Racionalismo que o substitui pelo Empirismo micronarrativo avesso a qualquer 

estabelecimento de constante, porque toma o facto unicamente em irremediável 

singularidade, fixando-se aí em princípio absoluto. Este problema é descrito por V. 

Gregotti, em Crise e Transformação do Tipo (Território da Arquitectura, 1972), como 

o “[…] rápido consumo do serviço como resposta eficiente a uma pergunta em rápida 

transformação […].”424 

 Ora, num primeiro momento, frente a esta questão aponta-se a posição de R. 

Moneo, muito próxima da de A. Rossi, que defende que: “[…] the consistence and 

stability of forms in such instances need not to be attributed to the concept of type 

[…]. Or in other words, stability in a society – stability reflected in activities, 

techniques, images – is mirrored also in architecture.”425 

 Por outro lado, para A. Rossi, a transformação/instabilidade não constitui 

sequer um obstáculo ao Tipo; ele é, antes, um factor essencial. Não só porque apenas 

nela é possível detectar a constante, como, porque tendente à Ordem – usando a 

expressão de R. Moneo – “The type can thus be thought of as the frame within which 

change operates […].” 426 A situação de crise é mais o motor ao Tipo do que a sua 

negação. 

 

“As «normas», quase o comportamento, ensinado ou prescrito por Guarini, não são diferentes das regras 

conventuais: as regras beneditinas seguem o monge na sua vida terrena dia-a-dia, como lavar as mãos, 

quando e como comer, como rezar, porque a regra da vida terrena é aquilo através do qual é possível 

reconhecermo-nos. Até os conventos eram edificações ‘civis’; deviam ser ordenados para manter o 

elemento fantástico por excelência: o elemento sagrado.”427  

                                                 
423 Rafael Moneo, “On Typology” (1978), p 40, 41. 
424 Vittorio Gregotti, p. cit., p 161.  
425 Rafael Moneo, op. cit., p 27. Esta é uma formulação é usada por A. Rossi sob o problema da 
monotonia: “Hans Schmidt, al hablar del problema del monotonía esgrimido por los sociólogos y por los 
diletantes de la arquitectura, dice una frase fundamental para la comprensión de la arquitectura ‘… la 
monotonía no es un problema estético, sino un problema social.’. Y también ‘…Hay una profunda 
diferencia entre el espacio que el hombre se construye y aquél en que vive…’. Rossi IAR: 16. (itálico 
acrescentado) 
426 Rafael Moneo, op. cit., p 27. “But far from being the antithesis of creativity, constraints on thinking 
are what make it possible. […] Likewise, to speak grammatically is not to be forced to say only one 
thing.” Margaret Boden, The Creative Mind - myths and mechanisms, Londres: Routledge, 2004, p 95 
427 Rossi EAC: 14. 
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 Com efeito, é porque tende ao estabelecimento da Ordem (como instauração 

da Permanência) que o Tipo se disponibiliza ao Imprevisto, ao Fantástico (como 

Singularidade). Segundo A. Rossi, “[…] el resultado de la experiencia más lúcida 

siempre era inesperado; pero nada hay más inesperado que un mecanismo repetitivo 

como el de las cuestiones tipológicas de la casa, de las construcciones civiles, del 

teatro.”428 O Tipo declara-se, assim, na condição de contradição (Ordem e Imprevisto).  

O. M. Ungers estende-a ao processo tipológico em si mesmo como sistema de 

confronto entre Tipo e Anti-Tipo,429 isto é, que contém em si a tensão da crise como 

criticismo. Neste sentido, a Tipologia afasta a consideração de frozen mechanism 

atribuída por B. Zevi430, como vocação ao método determinista, como novo mito. “To 

think that typo-morphological studies represent the main vehicle of architecture could 

be another way of narrowing down the freedom of training of the young architect. […] 

Teaching must help this training, or at least not hinder it by continually creating new 

myths, as functionalism did or as typo-morphological analysis runs the risk of 

doing.”431  

 Na expressão de K. Popper, “Type as an hypothesis to bring to play”432 – A. 

Rossi reitera – “[…] it cannot be a goal in itself.”433 Por um lado, A. Rossi não nega à 

constante o sentido positivo, ela tem um estatuto informativo – a manualística434, por 

outro não considera que determine o Projecto. A Tipologia, se método dogmático, 

corre o risco de substituir o mito da função pelo da estatística. Rebatendo esta posição, 

Le Corbusier afirma: “Pero no hay que confundir un ejercito con una batalla. El 

                                                 
428 Rossi ABC: 42. 
429 “It is a creative thought that is infinitely creating, which encompasses the type and anti-type, the 
breathing in and out (as Goethe says), simultaneously. Through constant self-questioning, it not only 
searches for the theses, but also the complementary contradiction – the antitheses. It attempts to unite 
opposites into a complete, morphological continuum, and not separate them.” Oswald Mathias Ungers, 
op. cit., p 93. 
430 Bruno Zevi, Architectura in Nuce (1960) referido por Rafael Moneo, op. cit., p 24. 
431 Rossi OT: 101. “the theoreticians of the Modern Movement rejected the idea of type as it had been 
understood in the nineteenth century, for to them it meant immobility, a set of restrictions imposed on the 
creator who must, they posited, be able to act with complete freedom on the object.” Rafael Moneo, op. 
cit., p 32. 
432 Karl Popper citado por Oriol Bohigas, “Dieci opinioni sul tipo – Ten opinions on typology”, 
Casabella, nº. 49, 1985, p 97.  
      Tal é descrito por Mischa Bandini, Typology as a form of convention, London: AA Files, nº. 6, maio 
1984. Se convenção a tipologia perde o valor crítico e cultural, convertendo-se em puro formalismo e ou 
legitimização degradando-se em teoria de nível inferior. 
433 Rossi OT: 101. 
434 “[…] la manualística es una colección de ejemplos. […] Me interesa y me resulta cómodo saber lo 
que mide normalmente una escalera, y un manual; aunque ello no excluya el que yo llegue, por otros 
caminos, y con otros motivos, a la dimensión de una escalera.” Rossi TMA: 190. 
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ejercito con los objetos que constituye la casa. La batalla es la arquitectura de la 

casa.”435  

 

“Este es el razonamiento tipológico al que debemos tender, persiguiendo un objetivo preciso y 

considerándolo perteneciente al proceso de proyecto; porque esto es la proyección. Sólo así podremos 

desbancar a los académicos que hacen catálogos tipológicos privados de contenido real, especie de 

heráldica que cataloga las distintas posibilidades […]. Ya que el academismo privado de aquellos 

contenidos que caracterizan una investigación, no puede más que alinear sus propios resultados como se 

alinean las camas en los dormitorios de un hospital.”436  

 

 A batalha a que se refere Le Corbusier é a persistência do Problema. É ela 

que, em A. Rossi, preside ao exercício tipológico. Oposto a isso está a noção de 

Tipologia como catálogo de soluções, ou mesmo como catálogo de apenas factos, na 

suposição de neutro e aproblemático, como suporte a Projecto. Ainda que num 

contexto vizinho e não o próprio, esta ideia é refutada por K. Popper de um modo 

esclarecedor: “Lembro-me de uma ocasião em que presidi a um encontro no qual um 

distinto cientista apresentou este ponto de vista. Disse ele que a ciência é apenas medir 

e relacionar os resultados. Na discussão que se seguiu, sugeri que talvez devêssemos 

pedir uma bolsa para um projecto de medição do comprimento, largura, espessura e 

peso dos livros existentes no Museu Britânico – a fim de estudar as possíveis 

correlações entre estas medidas. […] Porque é absurdo este Projecto? Porque é 

desinteressante. Porque começa na recolha de dados, em vez de partir de um problema 

científico. […] a ciência começa e termina sempre por problemas.”437 

 Contudo, isto conduz a uma questão incontornável: dado o vínculo essencial 

entre Projecto e Problema, como o Desenho, aqui entendido enquanto realização da 

Forma, singular e positiva, é possível? A. Rossi avança – ele pressupõe uma Opção. 

Aí pode ser avaliado o lugar do Tipo em Teoria de Projecto: “El valor estructural de la 

tipología – y por tanto su preeminencia en la arquitectura – es un hecho compositivo; 

se refiere en primer lugar a la opción y a la tendencia.”438 Para este, “[…] deberíamos 

estar en condiciones de formular claramente de que arquitectura nace nuestra 

arquitectura. Y aquí se incluye también el problema de la opción que constituye el 

                                                 
435 Le Corbusier, op. cit., p 51. 
436 Rossi IAR: 19. 
437 Karl Popper, op. cit., p 190. 
438 Rossi DP: 271. “Poderemos dizer: na linguagem […] temos diversas espécies de palavras, porque as 
funções das palavras ‘laje e ‘bloco’ são entre si mais semelhantes do que as das palavras ‘laje’ e ‘d’. Mas 
o modo como juntamos as palavras e espécies depende da finalidade da classificação – e da nossa 
inclinação.” Ludwig Wittgenstein, op. cit., §17. 



 
 
 
 
 
 

 

    

 

 

  Noção de Tipo    131 

carácter decisivo de la proyección.”439 A Opção configura, assim, a dimensão política 

de Projecto, isto é, relativa à eleição pela qual se estabelece o vínculo autobiográfico 

como o colectivo.  

 Mas este aspecto não deve levar a crer na Opção a possibilidade de anular o 

Problema. Ao contrário, estes agem em confronto não em redução. É claro para A. 

Rossi que a análise, o espírito racionalista, a compreensão dos princípios não 

compreendem a totalidade do processo projectual. Eles são modos lógicos de o 

questionar, de o descrever em Problema. Ao Projecto parece inevitável o que O. 

Bohigas descreve como leap in the void440 – o assalto ao incomensurável441, ao 

incógnito. Essa constatação, por parte de A. Rossi, não é uma contradição como recuo 

para com o seu próprio processo de racionalidade que tenta combater a arbitrariedade. 

Antes ele é, em si, contraditório; retém a angústia e a lucidez da necessidade e 

impossibilidade do projecto racionalista (I. Solà-Morales442), da realidade e 

surrealidade, da evidência e incerteza. À imutabilidade dos princípios, A. Rossi 

contrapõe o imprevisto, a autonomia como vida própria da Obra443 – a Fortuna.  

 

“[…] the completed work has its own strange and personal life, like a strange and personal Fortune. It 

would be nice to build great civil buildings or even academic works that reveal their precise genesis. I 

have always written this and attempted it for a book I wrote in fragments repeating Raymond Roussel’s 

famous title ‘How to Describe Some of My Projects’. But there is always something personal that we 

pursue, precisely, with varying Fortune.”444 

 

 É porque A. Rossi implica a Fortuna, termo declaradamente vago e 

enigmático, no processo projectual que lhe é possível colocar este último no quadro 

problemático, no lugar mesmo do Incógnito. Não que daí se suponha a compreensão 

total de Projecto, porque descrita sob certeza e desconhecimento (a apreensão das duas 

metades do quadro inteiro do facto). O que se coloca é o ímpeto ao desconhecido, o 

alerta à sensibilidade para o que se move fora da estrutura. Ao esforço de o reconhecer 

corresponde a vontade de o combater. Tão pouco se depreende a exteriorização da 

Forma da acção do arquitecto – a mitificação da forma autónoma – apenas se 

                                                 
439 Rossi AM: 206. (itálico acrescentado) 
440 “[…] the formal creation is derived from intuitive ‘leap in the void’ rather then from formal 
hypothesis and that the design process – like the one for scientific research, according to Popper’s shrewd 
observations – consists precisely in this process of grading and modifying these hypotheses by contrasting 
them deductively with the circumstances and the specific thematic contents.” Oriol Bohigas, op. cit., p 97. 
441 Este sentido não parte da equivalência entre o que não tem medida e incógnito (tal remeteria a 
abstracção, por exemplo, ao desconhecimento) O que aqui se pretende localizar é aquilo para o qual o 
arquitecto não acha medida, isto é, como incapacidade de expressão formal, como problema de projecto. 
442 Ignasi Solà-Morales, “Tendenza: neorracionalismo y figuración” (1987), p 239. 
443 Rossi AC: 206. 
444 Rossi OT: 101. 
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reconhece que a sua acção é distinta do Ideal. Nisso, confere-se à contingência o 

estatuto operativo; também a Forma decorre do contratempo445. Mais uma vez, não 

como conformação/derrota para a elaboração da Teoria de Projecto, mas como 

disponibilização desse factor à análise e indagação, para a qual é necessário, antes de 

mais, o seu reconhecimento.  

 Sob a ideia de Fortuna A. Rossi coloca em evidência a centralidade da vida 

própria da Obra no exercício disciplinar. Ela propõe-se como princípio e fim de 

Projecto. Como indagação da natureza do facto arquitectónico, a Tipologia equaciona-

se na possibilidade da descrição da própria autobiografia da Arquitectura.  

 

“Typology presupposes an act of selection which resumes a certain method of discrimination. The 

analyses which this method prompts us to make will bring us to the problem of style and beyond that to 

the play of formal elements, whose unfolding constitutes what might be called the biography of music.”446  

 

 G. Canella formula-a como storia interna447, a base à construção objectiva, 

concreta e positiva da disciplinaridade.448 Quanto maior o esforço de indagação 

tipológica como procura da essência disciplinar, maior potência enigmática é 

transportada ao Projecto. “History and type, as components parts of research, allow for 

transformations of themselves which are ‘prearranged but still unforeseeable’.”449 

 “Aussi  voyons-nous que l’imitation des types n’a rien que le sentiment et 

l’esprit ne puissent reconnaître,”450 – transcreve A. Rossi da Encyclopédie Méthodique 

de  Q. de Quincy, mas a frase completa-se apenas em – “et rien qui ne puisse être 

contesté par la prévention et l’ignorance. C’est ce qui est arrivé par exemple, à 

l’architecture.”451  

 

 

                                                 
445 Ver cap. 3.3 Contradição e Erro. 
446 Igor Stravinsky, op. cit., p 18. (itálico acrescentado) 
447 Guido Canella, “Dieci opinioni sul tipo - Ten opinions on typology”, Casabella, nº. 49, 1985, p 108. 
448 Também R. Moneo segue no sentido de que, “the history of art, and therefore the history of 
architecture, would be the description of the ‘life’ of these types.” Rafael Moneo, op. cit., p 37. 
449 Peter Eisenman, p 5. 
450 Rossi AC: 78. 
451 Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy, op. cit., p 629 (Type). 
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F15  A. Rossi, s. t., 1988. 
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3.9 
 

Opção e Euporia 

 

“Há uma frase de Gide que sempre aprovei, se bem que possa prestar-se a mal-entendidos: ‘A arte vive de 

constrangimento e morre de liberdade.’ Isso é verdade. Mas não pode concluir-se dela que a arte possa ser 

dirigida. A arte não vive senão dos constrangimentos que a si própria impõe; morre dos outros. Em 

contrapartida, se a si própria não se constrange, ei-la que delira e se escraviza a sombras. A arte mais 

livre, e a mais revoltada, será, assim, a mais clássica; recompensará o maior esforço.”
452

 

 

“A Arquitectura como Poema não tem nada de arbitrário.”453 

 

No exercício de indagação e construção de uma definição de Projecto uma ideia 

essencial faz-se colocar como último ponto da descrição de Teoria de Projecto em A. 

Rossi. Ela é a noção de que o Projecto contém, em si, a tendência essencial a deixar de 

o ser. Por outras palavras, o Projecto é entendido enquanto movimento à Realização. 

O sentido desta Realização é, contudo, subtil e difícil de delimitar; sabemos que não se 

pressupõe apenas da arte de construir454, que troca o efeito pela causa como denuncia 

É.-L. Boullèe455. Ela prende-se sobretudo com La coscienza di poter dirigere la 

natura456 à qual se implica a afirmação de que “[…] el puente no debe desplomarse. 

[…] Para la mala arquitectura no hay ninguna justificación ideológica; como no la hay 

para un puente que se hunde.”457  

A ideia de realização deve o confronto com Projecto à noção de Opção. É ela 

que possibilita o Desenho (entendido aqui enquanto realização) e que simultaneamente 

limita o Projecto. A persistência dos problemas – Aporia – natural à indagação 

disciplinar é confrontada com o imperativo de Certeza – Euporia – como condição 

                                                 
452 Albert Camus, op. cit., p 113. 
453 Rossi IB: 218. 
454 “Loos y Le Corbusier son también arquitectos que han construido mucho, lo segundo mas que lo 
primero, pero que están totalmente en la obra no construida, que difícilmente podríamos llamar la obra 
teórica, en el sentido tradicional, ya que se trata de un tipo de experiencia distinta, a aquella por la cual un 
artista puede ser juzgado.” Rossi IB: 220. 
455 Rossi IB: 219.  “[…] hace falta que Boullèe desautorice a Vitruvio y ponga en tela de juicio su 
definición de arquitectura como “arte de construir”, para que la noción de una arquitectura dibujada, 
ideal, se abra camino con pleno sentido. […] La edificación es el efecto cuya causa es la idea. Y el arte 
radica en esa ideación.” Joaquín Arnau, op. cit., p 113 (Ideal). 
456 Refere-se o título de uma das primeiras comunicações de A. Rossi aos 23 anos. 
457 Rossi IAR: 14. (itálico acrescentado) 
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necessária à Acção, ao Desenho.458 F. Gil coloca esta oposição no seio mesmo da 

Controvérsia: “‘A vontade epistémica de verdade consegue sobrepor-se aos motivos 

de dispersão’. E tal unidade de discurso deve conduzir à estabilidade cognitiva, à 

fixação da crença: ‘As controvérsias aspiram a um «equilíbrio cognitivo», à «fixação 

da crença». Assim, só em teoria são open-ended: na prática devem encontrar um 

termo.’ Um termo sempre provisório, é claro. […] A vontade da controvérsia convive 

com a vontade de anular a controvérsia.”459  Ora, tal encontra uma expressão muito 

clara no campo do Projecto. Para o Desenho – como conformação de Certeza (ainda 

que provisória) – é imperativo que a dimensão problemática tenha um termo, o 

requisito à realização projectual. Esta apenas é possível através da Opção. Pelo 

contrário, na não-decidibilidade, a acção projectual corre o risco de se tornar avessa à 

própria Arquitectura; ou, também, na sugestão de F. Gil, declarar a má colocação do 

Problema.460  

Contudo, se à Teoria de Projecto cabe o domínio dos mecanismos que 

conduzem ao Desenho, tal não significa que se espere desta a Opção como 

consequência – o efeito processual de determinado sistema lógico (como desfecho). 

Pelo contrário, ela encerra um grau elevado de problematicidade própria – arriscar-se-

ia, o mais crítico – o confronto com “una espécie de muro que sólo la práctica puede 

penetrar”461. “Todavia sei, cada vez melhor, que podemos responder às incertezas com 

a estratégia, e às contradições com a aposta.”462  A Opção contém a tensão da 

afirmatividade do Desenho enquanto acto Político463 e do antagonismo do acto 

Ético.464 

O conhecimento do conhecimento comporta a noção dos seus limites, da sua 

própria incompletude face à acção. Ela não é entendida como lacuna lógica, 

impossibilidade, mas antes, sinal de que as duas instâncias – Teoria de Projecto e 

Acção de Projecto – não são equivalentes, nem redutíveis uma à outra. A. Rossi 

descreve-o: “El realidad, la construcción lógica de la arquitectura constituye el oficio – 

en un sentido opuesto al de los tratadistas y los funcionalismos antiguos y modernos –, 

                                                 
458 “When you depart for Ithaca, / wish for the road to be long, / full of adventure, full of knowledge 
[…]” – porém, é crucial o estabelecimento – “Always keep Ithaca in your mind. / To arrive there is your 
ultimate goal. […]” Konstantinos Kavafis, Ithaca, 1911. 
459 Paulo Tunhas, op. cit., p 290 e 293. 
460 Fernando Gil, Mimésis e Negação (1984) citado por Paulo Tunhas, op. cit., p 303. 
461 Gilles Deleuze citado por Ignasi Solà-Morales, “Prácticas teóricas, prácticas históricas, prácticas 
arquitectónicas” (1999), p 264. 
462 Edgar Morin, op.cit., p 174. 
463 “[…] nosotros no solo afirmamos el lazo político, sino que, al contrario, sostenemos la preeminencia 
de este lazo y precisamente su carácter decisivo.” Rossi AC: 273. 
464 “[…] a contradição está igualmente no coração da ética, no sentido em que os verdadeiros problemas 
éticos são aqueles em que se enfrentam imperativos antagónicos […].” Edgar Morin, op. cit., p 58. 
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el corpus teórico y práctico de la arquitectura, pero no se identifica con el resultado de 

la arquitectura.”465 A distinção que se propõe entre ofício e resultado não terá o 

sentido de os separar, tornando-os visitáveis apenas por caminhos separados; ao invés 

coloca na distinção deles (exaltação) a hipótese de, porque no seu campo próprio, 

fornecerem elementos mais efectivos à sua associação.  

F. Gil, ainda que sobre um outro ponto de vista, recorre a uma imagem 

interessante para quem estuda esta questão do campo arquitectónico: “‘As 

controvérsias serão como andaimes que se deitam fora depois de terem servido para 

construir o edifício’”.466. Contudo, não se deve supor que quando realizado o Projecto 

prescinde da condição problemática que o suporta. Ela é, antes, suspensa como 

disponibilização à acção. Essa suspensão faz-se no desequilíbrio do Problema, isto é, 

através da Opção. Porém, sublinha-se, e F. Gil afirma-o com clareza, a suspensão é 

temporária.  

A aceitação de uma certeza corresponderá, em Projecto, à formulação de uma 

Ordem enquanto regras do jogo (L. Wittgenstein). Sobre estas, J.-F. Lyotard faz duas 

observações essenciais aqui à ideia de Opção em Projecto: a primeira é a que “não 

possuem legitimação nelas mesmas, mas constituem objecto de um contracto explícito 

ou não entre os jogadores […], a segunda é que na ausência de regras não existe jogo 

[…].” 467 Corroborando este sentido, F. Gil à questão “Como é que se decide uma 

controvérsia?” aponta critérios não puramente objectivos; descreve-os em 

modalidades de negociação com fim no consentimento.468 Interessa atentar nesta 

noção. No consentimento, como aceitação, isto é tomar para si próprio (ainda que 

advindo de outros – o árbitro, por exemplo – o qual se sobrepõe, em reconhecimento 

comum, à legitimidade individual de cada interveniente do conflito), pode colocar-se a 

ideia de Autonomia de A. Rossi. Mais uma vez pode ser detectável a proximidade de 

A. Rossi com o Iluminismo. A ideia de Liberdade como Autonomia, isto é, a lei para 

si próprio encontra francos contactos com I. Kant ou mesmo J.-J. Rousseau 

(contemporâneos de É.-L. Boullèe e G. E. Lessing): “[…] a autonomia não é nada 

mais do que a vontade dando-se a si própria a lei, identificando-se com a lei.” […] “‘a 

obediência à lei que nos prescrevemos é liberdade.’”469 A. Rossi cita mesmo G. E. 

                                                 
465 Rossi IB: 216. (itálico acrescentado) 
466 Fernando Gil, Provas (1986) citado por Paulo Tunhas, op. cit., p 305. Note-se o paralelismo com a 
colocação de C. M. Arís em La cimbra y el arco (2005). Porém, a esta, faltaria garantir que ao arco estaria 
conferida igual influência modelora sobre a cofragem e não a exclusividade desta sob o arco. 
467 Jean-François Lyotard, op. cit., p 17. 
468 Fernando Gil, Mediações (2001) citado por Paulo Tunhas, op. cit., p 291. 
469 Immanuel Kant, Crítica da Razão Pura (1788) citado por Denis Huisman, Dicionário das Mil Obras 
de Filosofia, p 97 (Crítica da Razão Pura). 



 
 
 
 
 
 

 

 

138    RACIONALIDADE EXALTADA E TEORIA DE PROJECTO 

Lessing na afirmação da Ordem como autonomia/liberdade: “‘Y afirmar que las reglas 

y la critica pueden deprimir el genio, equivale a afirmar, en otros términos, que 

pueden hacerlo también los ejemplos y la practica. Significa no solamente aislar el 

genio en si mismo, sino incluso encerrarlo en sus primeras tentativas’ […] ‘y sólo 

consideran separada de la otra quienes son incapaces de ambas’. Inteligencia y técnica 

(los ejemplos y la practica) son lo que hace posible el obrar y, con él, la liberación del 

elemento personal.”470 

 

“Aunque creo poder descubrir otros niveles de libertad, este es un tema que me ha apasionado siempre. 

Una libertad que, sin embargo, se diferencia por completo de la de mis contemporáneos, porque la 

máxima libertad me empuja a continuar amando el orden, o un desorden discreto y siempre razonado. 

[…] Incluso gustando de las incertidumbres, me ha parecido siempre que solo personas mezquinas y  sin 

fantasía pueden mostrarse contrarias a una discreta organización. Porque sólo ella permite los 

contratiempos, las variaciones, las desilusiones y las alegrías.”
471

 

 

O elogio da Ordem é, assim, a defesa da Autonomia de Projecto, do trabalho 

sobre os constrangimentos, isto é, do domínio da Técnica: “Y es por ello que 

solamente el dominio completo de la técnica puede permitir una expresión original, 

sobre todo en el campo de la arquitectura.472 Contudo, se a Técnica se afirma para A. 

Rossi como possibilidade, este também reconhece que constitui, necessariamente uma 

limitação.473 E. Morin coloca esta ideia de modo esclarecedor – somos servidores da 

ideia que nos serve.474 Assim a Técnica, como opção, implica uma eleição, a aposta 

em que a mais-valia dos resultados supera a limitação que constituem. Ela implica a 

renúncia e, nisso, o estabelecimento de prioridades, a Crítica. 

 

”La interesada limitación de la arquitectura a una supuesta indisciplina artística permite a cualquier 

arrogante una postura bien despectiva, bien servil ante aquella misteriosa y acientífica disciplina. Por otra 

parte la insidiosa adscripción de la arquitectura al mundo de lo artístico permite, también, a la critica 

orgánica, o seudocrítica, encubrir con estilísticas generales (clásico, romántico, moderno), o con fáciles 

etiquetas especificas (impresionismo, fauvismo, cubismo, neoplasticismo), su incapacidad o impotencia 

para comprometerse en la teoría y la practica con el juicio sobre la cualidad: bueno o malo, verdadero o 

falso.”
475

  

 

                                                 
470 Rossi AM: 209. 
471 Rossi ABC: 69, 71. 
472 Rossi AM: 210. 
473 Rossi AC: 221. 
474 Edgar Morin, op.cit., p 78. 
475 Antonio Miranda, op. cit., p 26. 
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Em extremo, ela implica a transgressão com o estabelecimento da própria 

obra. “Si me permite una observación personal, diré que actualmente uno de los 

aspectos que más me impresionan en la lectura directa de Le Corbusier, precisamente 

es esta energía de acción de ruptura del esquema, este continuo desafío a la razón y al 

buen sentido, por medio de una gran capacidad de inventiva.”476 É neste sentido que 

J.-F. Lyotard equaciona a noção de Beleza como “proporcional à sua fluidez, 

mobilidade e condição de efémero.”477  

Condenado à mesma pena de Sísifo, o arquitecto empreende sem descanso o 

esforço da realização disciplinar ao breve instante de Certeza e Legitimidade onde só a 

obra é possível. No termo desse longo esforço, o arquitecto, como Sísifo, vê então a 

obra “resvalar em poucos instantes para esse mundo inferior,” de contestação e 

discutibilidade “de onde será preciso trazê-la de novo para os cimos. […] Esse 

universo enfim, sem dono, não lhe parece estéril nem fútil. […] É preciso imaginar 

Sísifo feliz.”478  

O regresso da realização disciplinar à condição de Problema – o Projecto – 

não será, em absoluto, um eterno recomeço479. Na afirmação de E. N. Rogers, 

“Cuando observo lo que sucede en el terreno político y el de la arquitectura, me asalta, 

empero, una terrible angustia: que el oficio del arquitecto, como «el oficio de vivir», 

no sea más que un eterno, un inexorable recomenzar: un oficio imposible. Y aun si se 

persigue un método, quizá la única certeza se encuentre en la premisa ética de una 

poética.”480
 

 

“Mas todo o verdadeiro poeta é necessariamente um crítico de primeira categoria. […] O espírito é 

terrivelmente variável, enganador e enganado, fértil em problemas insolúveis e soluções ilusórias. Como 

poderia sair desse caos uma obra notável, se esse caos que tudo contém não contivesse também algumas 

sérias oportunidades de se conhecer a si mesmo e de escolher em si aquilo que do próprio instante merece 

ser retirado e cuidadosamente aplicado?”
481

 

 

 

                                                 
476 Rossi CLT: 86.  
477 Jean-François Lyotard, O inumano: considerações sobre o tempo, 1990, p 40. 
478 Albert Camus, O Mito de Sísifo (1948), Lisboa: Editora Livros do Brasil, 2005, pp 109-112. 
479 “Efectivamente, a história humana pode muito bem, nas suas paixões, nos seus preconceitos, em tudo 
o que releva das impulsões imediatas, ser um eterno recomeço; mas há pensamentos que não recomeçam; 
são os pensamentos que foram rectificados, alargados, complementados. Eles não voltam à sua área 
restrita ou pouco firme. Ora, o espírito científico é essencialmente uma rectificação do saber, um 
alargamento dos quadros do conhecimento.” Gaston Bachelard, op. cit., p 166. 
480 Ernesto Nathan Rogers, “El Oficio del Arquitecto” (1958) in Textos de Arquitectura de la 
Modernidad (1994), org. e intro. P. Hereu, J. Montaner, J. Oliveras, Madrid: Nerea, 1999, p 338. (itálico 
acrescentado) 
481 Paul Valéry, op. cit., p 85. 
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4. Quadros de Obra 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Teatro del Mondo, 1979

Aldo Rossi

Gianni Braghieri

Noção de Locus

Público | Actor

A Cidade como Espectáculo

O Paradoxo de Hans Schmidt
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F16 A. Rossi, Teatro del Mondo, plantas e alçados, s.d..



Teatro del Mondo – Noção de Locus

“[…] having the use of a delimited space even 

if the position of that space is unspecified 

[…]”. Rossi TMV: 88.

“Después de los romanos, fue Palladio quien 

determinó definitivamente, con su tratado y 

sus obras construidas, el locus o lugar de la 

villa. La desacralización de la forma del 

templo y la elección del lugar (altura, cursos 

de agua, jardines, el lago) contribuyen su 

mayor invención.” Rossi ABC: 44.

“[…] la construcción de un locus determinado 

que une arquitectura y naturaleza en una 

relación inseparable: la unidad de las villas 

palladianas”. Rossi  CUCV: 206

F17 A. Rossi, s.t., 1981.

F18 Jan Sadeler, Il diluvio universale(sec. XVI). F19 Teatro del Mondo (slide).
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Teatro del Mondo – Noção de Locus

“E, naturalmente, ripeto: senza nesuna volontà imitativa, senza un transporto meccanico, che sarebbe 

veramente ridicolo nella progettazione, ma cercano di capire il sentimento, il feelingdi questa città. Ecco, 

qui vedete tre momenti: la dogana e dall’altra parte il Teatro, questo profilo di una Veneza che non èben 

collocata a Oriente o a Occidente […]” Rossi EP: 11.

F23 Giovanni Grevembroch, La gran cappa
piramidale, s. d..

F22 Teatro del Mondo na Punta della Dogana.

F21 A. Rossi, s. t., s.d.. (slide)F20 A. Rossi, Teatro del Mondo a Venezia, 
1979.
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Teatro del Mondo – Noção de Locus

F24 A. Rossi, Teatro del Mondo, s.d.. F25 Il Redentore, A. Palladio  s.d..

F27 Tempietto de Bramante de San Pietro in 
Montorio em Roma, c. 1570.

F26 Il Zitelle, A. Palladio, s.d..
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Teatro del Mondo – Noção de Locus como Capriccio

F29 Canaletto, Caprichio com a Basílica de Vicenza, projecto de Palladio para a Ponte Rialto e um 
escorço do Palazzo Chiericati de Vicenza, 1755-1759.

F28 A. Rossi, La città analoga: tavola. ed. policopiada, s.d.. 
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Teatro del Mondo – Público | Actor

F30 A. Rossi, s. t., s.d..
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Teatro del Mondo – Público | Actor

“Il lavoro filosofico, come spesso il lavoro

architettonico, è in realtà più un lavoro su se 

stessi, sul proprio modo di intendere e di vedere le

cose (e su ciò che ci aspetta da esse).”

Ludwig Wittgenstein citado por Paul Wijdeveld, 

Ludwig Wittgensteinarchitetto, 1993, p 170.

“O ator vive, chora, ri, em cena, mas enquanto 

chora e ri ele observa as suas próprias lágrimas e 

alegria.”

Tommaso Salvini citado por C. Stanislavski,A 

Preparação do Ator(1936) 2002, p 56.

F31 Vista do interior do Teatro del Mondo. 
(slide)

F32 É-L. Boullèe. Perspectiva interior do 
projecto para a Biblioteca Nacional de Paris.
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Teatro del Mondo – A Cidade como Espectáculo

“Il problema de Aldo Rossi no è mai stato quello di «mettere in opera» meccanicamente la nostra vida, 

ma di metterne in scena» il senso. […] tutto per Aldo era spettacolo: la realtà esterna era spettacolo, la 

vita quotidiana era spettacolo, tutte le più piccole cose della sua vita facevano parte dello spettacolo. […] 

Così quando Aldo parlava di Luchino Visconti, di Thomas Mann, di Mario Sironi, si capiva che ciò che 

teneva insieme questi artisti, e lui a loro, era il punto di vista da cui tutti loro guardavano la realtà: la 

realtà com spettacolo, la città come scena fisica della vita degli uomini, como luogo di cui stupirsi ogni 

giorno, così come ci si stupirce della propria esistenza. È lo stupore, frse, il carattere iù evidente della 

strardinaria personalità di Aldo Rossi, la sua capacità di stupirse sempre, del’architettura come della vita.”

Antonio Monestiroli, “Forme Realiste e Popolari” in Scritti su Aldo Rossi «Care Architetture», 2002, p65

F33 Planimetria de Veneza

Teatro del Mondo

(da esquerda para a direita)
Chiesa del Santissimo Redentore, A. Palladio, 1577-1592.
Chiesa delle Zitelle, A. Palladio (atrib), 1586-.
Piazza San Marco.
Basilica di San Giorgio Maggiore, A. Palladio, 1566-1591,
V. Scamozzi, 1610-.

F34 Cartaz Bienal de Veneza, 1980 
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Teatro del Mondo – A Cidade como Espectáculo

F36 Aldo Rossi, Il Ritorno dalla
Scuola, 1984.

F37 A Milano, 1973

F35 A. Rossi, Construzione sull' aqua, 1973
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“Lo que está afuera está adentro. Schinkel – 1781/1841, concibe así la cavea de su teatro como abierta a 

la ciudad, de cuya vida y peripecias el otro teatro, el literario, ha de dar cuenta critica. El teatro y la vida 

no son lo mismo: pero uno se mira en la otro y viceversa. […] Para él, no sólo el edificio señero constituí

una perfecta y admirable estenografía, apta para una adecuada puesta en escena: él es, además, tribuna 

desde la cual la ciudad se revela como espectáculo.”

Joaquín Arnau, 72 Voces para un Diccionario de Arquitectura Teórica, 200, p 66 (Escena).

Teatro del Mondo – A Cidade como Espectáculo

F38 F. Schinkel, Perspectiva cénica para o teatro
Gendarmenmarkt,Berlim, s.d..
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“Me gustaba el escenario del teatro de Orange, porque el escenario debe ser, de alguna manera, siempre 

fijo. […] la arquitectura del teatro debe de ser descubierta y, al mismo tiempo, inmóvil, detenida, 

irreversible. Se trata de una idea que, por otra parte, puede aplicarse a cualquier arquitectura.” Rossi 

ABC: 95.

Teatro del Mondo – A Cidade como Espectáculo

F41 O Teatro e o cenário fixo de V. Scamozzi – uma sequência dramática

F39 É-L. Boullèe, Vista interior de um museu, 
ao nível do Templo Renommée.

F40 V. Scamozzi, Corte longitudinal Teatro
Olímpico, A. Palladio
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Teatro del Mondo – O Paradoxo de Hans Schmidt

“Estamos mucho más interesados 

en una página de Hans Schmidt 

sobre la prefabricación en 

arquitectura que en los mensajes y 

en los escándalos sobre la 

«modernidad» y el 

«monumentalismo» de los malos 

literatos.” Rossi IAR: 14.

F42 Hans Schmidt, Contraproyecto para una torre de agua en 
Basilea, 1925.

F43 Aldo Rossi, Teatro del 
Mondo, perspectiva e cortes.
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B. Teatrino Scientifico, 1978

Aldo Rossi

Gianni Braghieri

Roberto Freno

O Instrumento 

O Espectáculo

O Jogo
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F44 A. Rossi, Painel de projecto, Teatrino Scientifico, s.d..



“Mi ricordo che, quando ancora viveva con la sua 

famiglia, mi raccontava che alla domenica giocava 

insieme ai bambini con le costruzioni di legno; 

questo fatto poi è stato raccontato da tutti a 

detrimento dell’architettura di Aldo Rossi, 

un’architettura «fatta con i Lego», pezzi, sintagmi, 

parole preconfezionate che vengono poi 

combinate a seconda che si faccia una cosa o 

l’altra, insomma, meccanica. È certo che si faccia 

questa meccanica, ma era la meccanica del gioco. 

Presone che anche recentemente hanno lavorato 

con lui mi hanno raccontato di questo suo 

divertirsi con l’architettura, queso piacere della 

creatività […], ma pur sempre un gioco, un modo 

attraverso il quale risolvere la complessità, le 

incongruenze tra mondo pratico e mondo delle 

figure, il mondo della poesia, e anche un modo per 

risolvere dei problemi della vita.”

Luciano Semenari, “Alcune cose che dovete 

ancora sapere su Aldo Rossi” in Scritti su Aldo 

Rossi «Care Architetture», 2002, p 60.

“Il miracolo per l’arte è che il mondo v’è. Che v’è

ciò che v’è.

L’essenza del mondo di vedere artistico è vedere il 

mondo con occhio felice?...

Infatti c’è pur qualcosa nella concezione che il 

bello sia il fine dell’arte.

E il bello è appunto ciò che rende felice.”

Ludwig Wittgenstein citado por Paul Wijdeveld, 

Ludwig Wittgensteinarchitetto, 1993, p 167.

Teatrino Scientifico – O Instrumento
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F45 A. Rossi, Teatrino
Scientifico, s.d.

F46 A. Rossi, Teatrino
Scientifico.

F47 L. Wittgenstein e W. 
Eccles com dispositivo aéreo.



“He proyectado recientemente el Pequeño Teatro Científico como lugar de la representación pura: un 

palco, escenas en perspectiva y objetos escenográficos. Este teatro era indiferente al salón, no creaba un 

espacio teatral, como los teatrillos de nuestra  infancia, que se colocaban en cualquier salón y en los 

cuales la arquitectura consistía solamente en una sección de un posible edificio. Del mismo modo las 

casas, los edificios y las iglesias que quedaron partidos por los bombardeos aéreos en la postguerra en las 

ciudades europeas mostraban la vida publica o privada como un espectáculo.” Rossi TM: 2

Teatrino Scientifico – O Espectáculo

“El teatro y la vida no son lo mismo: pero 

uno se mira en la otro y viceversa.”

Joaquín Arnau, 72 Voces para un 

Diccionario de Arquitectura Teórica, 2000, 

p 66 (Escena).

F48 Teatrino Scientifico, vista interior, 
1971.

F51 Teatrino Scientifico, vista interior, 
1971.

F50 Teatrino Scientifico, vista interior, 
1971.

F49 Teatrino Scientifico, vista interior, 
1971.

157



Teatrino Scientifico – O Jogo
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“La invención del Teatrino Scientífico, como todo 

proyecto teatral, es, por tanto, una imitación y, como 

todo buen proyecto, se preocupa tan solo de ser un 

utensilio, un instrumento, un lugar útil para que 

ocurra la posible y decisiva acción. Así, pues, no 

puede entenderse sin sus escenas, sin sus maquetas, 

sin la experiencia de cada combinación, y el 

escenario queda reducido a mesa de trabajo del 

artesano o del científico; es experimental, como la 

ciencia, pero otorga su prestigio a cada experimento. 

En su interior nada es casual, pero, aún menos 

definitivo.” Rossi ABC: 43

F52  Teatrino Scientifico, Villagio padano F53 A. Rossi, Scena per il teatrino scientifico, 
piazza di un villagio padano.

“Siempre me ha atraído el trabajo de los 

albañiles, de los ingenieros, de los 

constructores que creaban una forma, que 

construían aquello que haría posible el 

desenvolvimiento de cualquier acción. 

También el teatro, y quizá sólo él, tiene este 

prestigio singular de transformar toda 

situación objetiva.” Rossi ABC: 44
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Teatrino Scientifico – O Jogo

“ […] um primeiro principio que alicerça 

todo o nosso método: é que falar é

combater, no sentido de jogar, e que os 

actos de linguagem provêm de uma 

agonística geral. Isto não significa 

necessariamente que se joga para ganhar. 

Pode-se realizar um lance pelo prazer de 

inventá-lo […]. A invenção contínua de 

construções novas, de palavras e de 

sentidos que, no nível da palavra, é o que 

faz evoluir a língua, proporciona grandes 

alegrias. Mas, sem dúvida, mesmo este 

prazer não é independente de um 

sentimento de sucesso, sobre um 

adversário pelo menos, mas de 

envergadura: a língua estabelecida, a 

conotação.”

Jean-François Lyotard, A Condição Pós-

Moderna, 1979,  p 17.

F54 A. Rossi, El Prologo, 1978. F56 A. Rossi, R. Freno, s.t., 1978.

F55 A. Rossi, Construzione, 1978.
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Teatrino Scientifico – O Jogo: Analogia e Dissolução da Escala

F58 Palácio diocleciano de Split. F60 Man Ray, Portrait of Jacques Rigaut, fotografia, 
1922.

F59 A. Rossi, s.t., 1979.

F57 Le Corbusier fotografado na 
Acrópole, s.d..



C. Cimitero San Cataldo, Modena, 1971-1978 

(actualmente em conclusão e manutenção)

Aldo Rossi

Gianni Braghieri

Painéis de representação técnica

Los von der Architektur

Tempo e Ossatura

A Cidade, a Casa e a Tumba
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F61 Cimitero San Cataldo, planimetria, s.d..
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Cimitero San Cataldo – Painéis de representação técnica

F62 Cimitero San Cataldo, cortes e alçados.



Cimitero San Cataldo – Painéis de representação técnica
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F63 Cimitero San Cataldo, planimetria, corte perspectivado e alçado.
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Cimitero San Cataldo – Painéis de representação técnica

F66 Maquete, s.d. (slide). F67 Alçados gerais, s.d..

F64 Elementos da primeira versão do projecto.

F65 Novo projecto, Ossário e Porta de Entrada.



Cimitero San Cataldo - Los von der Architektur

Tradução da Imagem:

Los von der Architektur

Destino da Arquitectura

(Aus der Silvesterzeitschrift des Österreichischen Ingenieur-

und Archtektenvereines.)

(Extraído da Revista Silvester da Ordem dos Engenheiros e 

Arquitectos Austríacos.)

Kunstbrütend ging der Modernste durch die Strassen. 

Plötzlich blieb er erstarrt stehen; er hatte gefunden, was er 

solange vergeblich gesucht. 

O processo artístico mais moderno chegou à rua. De 

repente, ele ficou pasmado, pois, finalmente, tinha achado o 

que há tanto procurava em vão.
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F68 Luigi Ghirri, Ossário, Cimitero
San Cataldo, s.d..

F69  Sátira a Michaelerplatz de A. Loos na
Revista da Ordem dos engenheiros e arquitectos
austríacos, 1903.
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Cimitero San Cataldo – Tempo e Ossatura

“The skeleton thus provides an analogue for Rossi’s understanding of history, for it is at 

once a structure and a ruin, a record of events and a record of time, and in this sense a 

statement of facts and not causes. But these are not its only attributes. For it is also an 

object that can be used to study its own structure. This structure has two aspects: one is 

its own abstract significance; the other is the precise nature of its individual parts. The 

latter is of particular importance because the mere study of structure – of vertebrae of 

the skeleton – is far too general for Rossi. Any generalized framework acts as a mesh 

which always allows the most important parts to pass through – in this case, the city’s 

most singular elements and those which give it its specificity.”

Peter Eisenman, “Editor’s Introduction, The Houses of Memory: The Texts of Analogy”, 

1982, p 5.

F70 A. Rossi, s.t., 1982.
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Cimitero San Cataldo – Tempo e Ossatura

F72 A. Rossi, s.t., 1982.

F71 A. Rossi, s.t., 1982.
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Cimitero San Cataldo – A Cidade, a Casa e a Tumba

F74 Fachada nascente desde o Cemitério Judeu.F75 Fachada poente, vista sobre o Cemitério
Judeu e Cemitério de Coste.

F73 Entrada Principal.
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Cimitero San Cataldo – A Cidade, a Casa e a Tumba

F78 Junta central, corpo sul. F79 Interior do corpo nascente.

F76 Ossário, sentido nascente. F77 Vista desde o extremo norte.
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Cimitero San Cataldo – A Cidade, a Casa e a Tumba

F82 Ossário em ‘L’ lado sul. F83 Corpo nascente, atravessamento eixo
transversal.

F80 Ossário central em ‘L, ponto de vista da Entrada Principal.

F81 Praça central e Ossário-cubo.



“‘Initially, no distinction was made between the 

typology of the house and that of the tomb. The 

typology of the tomb and of the sepulchral 

structure overlaps the typology of the house; 

rectilinear corridors, a central space, earth and 

stone materials.’” […] “‘Architecture can only use 

its own given elements, refusing any suggestion 

not born of its own making; therefore, the 

references to the cemetery are also found in the 

architecture of the cemetery, the house, and the 

city. Here, the monument is analogous to the 

relationship between life and buildings in the 

modern city. The cube is an abandoned or 

unfinished house; the cone is the chimney of a 

deserted factory. The analogy with death is 

possible only when dealing with the finished 

object, with the end of all things.’” A. Rossi citado

por M. Hays, Analogue notes, s.d., n.ed.,p 11.

“Me gustan igualmente las transformaciones que 

están experimentando los largos corredores de 

Modena; se trata en este caso de cuerpos detenidos 

para siempre, pero la piedad familiar y civil ha 

devuelto a la arquitectura una tonalidad sin 

tiempo, con flores de plástico y velas y fotos de 

esmalte brillante. Apagadas las polémicas sobre la 

arquitectura, el cementerio se convierte, ya 

durante su construcción, en un cementerio 

cualquiera.” Rossi EOC: 7.
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Cimitero San Cataldo – A Cidade, a Casa e a Tumba

F85 Ossário em ‘L’e atravessamento eixo
transversal.

F84 Ossário em ‘L’e espaço central.
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“Engelmann mi ha detto che quando a casa rovista in un cassetto in 

cui conserva tutti i suoi manoscritti, questi gli appaiono talmente 

meravigliosi da fargli pensare che varrebbe la pena di farli conoscere 

ad altri.  (Dice che gli succede la stessa cosa quando scorre le lettere 

dei sui parenti morti). Ma quando immagina di pubblicarne una 

selezione, la cosa perde attrattiva e valore e diventa impossibile. Io gli 

ho detto che era come il caso seguente: niente potrebbe essere più 

straordinario del vedere un uomo svolgere una semplice attività 

quotidiana credendosi inosservato. Immaginiamo un teatro: le sipario 

si alza e noi vediamo un uomo solo nella sua stanza che va e viene, si 

accende una sigaretta, si sede, e così via; è come se all’improvviso 

vedessimo un uomo dall’esterno in un modo in cui normalmente non 

è mai possibile vedere se stessi – questo sarebbe senz’altro inquietante 

e meraviglioso al tempo stesso.” 

 

Ludwig Wittgenstein citado por Paul Wijdeveld, Ludwig Wittgenstein 

architetto. (1993), Milano: Electa, 2000, p 168. 
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5. Teoria de Projecto como Poíesis – Notas para uma Conclusão 
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“En otras palabras, ¿que importancia tiene, cuál es el valor del conocimiento de algunos principios en la 

proyectación? En una primera aproximación, creo que se puede responder que se trata de dos momentos 

de un mismo proceso, es decir que cuando proyectamos conocemos, y cuando nos aproximamos a una 

teoría de proyección, a la vez definimos una teoría de la arquitectura.”
482

  

 

Este estudo pretendeu-se constituir em hipótese de campo de monitorização da gestão 

de duas dimensões que se consideram circunscrever um sentido de Projecto: a 

inevitabilidade da conformação de Certeza (ainda que provisória, mas sem a qual não 

há Desenho, como expressão formal) e a consciência da Incerteza, clara e 

fundamental, na qual se trabalha. A segunda metade do século XX, enquanto quadro 

de crise, no aumento do que pode ser descrito como a consciência manifesta da 

Incerteza (ou a do falhanço dos sistemas deterministas) em simultâneo à aceleração 

exponencial da produção arquitectónica, conforma uma oportunidade particularmente 

interessante à investigação do confronto e construção de um sentido de Projecto.  

Dela sublinhou-se a construção teórica de A. Rossi na força propositiva, tão 

intensa quanto contraditória, estabelecida em diversidade de registos e 

correspondências. Ao elogio do sentido objectivo e transmissível, da Ordem, do valor 

dos princípios a Projecto na suspeita de supremacia do Objecto, este faz associar-lhe a 

noção de Autobiografia, ou seja, a exploração do elemento individual, contingente e 

caótico inscrito no domínio do sujeito483. 

 

“Like my architectural projects, this book [L’ Architettura della Città] has been interpreted in different 

ways, but those who have attempted to develop only one aspect, insisting either on a position of 

objectivity in urban research or on the autonomy of forms, have always taken the wrong road. These 

interpretations are erroneous because they obscure the complex nature of architecture. I have tried to 

show that to read topography as an architect means to recognize the formal values inherent in it, and 

above all to create a reference to design.”
484

 

 

                                                 
482 Rossi AM: 203. 
483 Ignasi Solà-Morales, “Tendenza: neorracionalismo y figuración” (1987), p 238. 
484 Rossi CGE: 179. 
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 Como, então, duas posições, aparentemente opostas convergem em construção 

de um sentido de Projecto e, mais ainda, numa ideia precisa de Arquitectura? A 

aproximação a esta questão implicou levantar a possibilidade de um outro domínio à 

investigação – o da natureza própria do trabalho na Contradição. A este, desde logo, 

preside uma observação transportada do Projecto: à indecidibilidade que, 

normalmente, lhe é transversal e da qual se alimenta o exercício aporético, é exigido 

que se rompa no compromisso de se constituir em Desenho (Euporia). Este impõe o 

limite preciso da Contradição. Como foi visto, ela pode ser gerida sob vários regimes 

de composição. Este estudo pretende levantar a contribuição particular de A. Rossi 

com a formulação de Racionalidade Exaltada. Ela distingue-se do exercício dialéctico 

para propor o dialógico, isto é, a negação das soluções de meio-termo, ou de terceiro 

termo, colocando a presença destes em confronto/contradição, em exaltação de cada 

um. Ela é, sobretudo, a exaltação da condição da Arquitectura sobre os termos em que 

é descrita. Assim, esta investigação propôs-se partir desse espaço privilegiado de 

Projecto onde, em exaltação, A. Rossi coloca à reacção Desenho e Contradição 

fazendo rimar Objectividade e Autobiografia. Ele contém a hipótese de estudo do 

conhecimento em construção485 envolvendo, simultaneamente, o plano do saber 

objectivo e o do agente que o constrói. 

 

“Thus,” – explica I. Stravinsky na análise das suas lições de poética da música – “it is not a question of 

my private feelings and tastes; nor is it a question of a theory of music projected through a subjective 

prism. My experiences and investigations are entirely objective, and my introspections have led me to 

question myself only that I might derive something concrete from them. […] what I intend to say to you 

will not constitute an impersonal exposition of general data, but will be an explanation of music as I 

conceive it. Nor will this explanation be any the less objective for being the fruit of my own experience 

and my personal observations. The fact that the value and efficacy of such an explanation have been 

tested in my own experience convinces me – and guarantees you – that I am not offering you a mass of 

mere opinions, but rather that I am submitting to you a body of findings which, though made by me, are 

none the less just as valid for others as for myself.”
486

 

 

É aqui que retomamos a pergunta inicial que A. Rossi toma emprestado de R. 

Roussel, Comment j’ai fait certains de mes livres?487 Dela não interessará somente a 

posição de investigação que contém, mas sobretudo, o modo – a coincidência desta 

com a situação de Projecto, isto é, a indagação à obra pelo próprio autor. É aí, em 

hipótese de circuito interno, de observação de si próprio (speculatio), que se pretendeu 

                                                 
485 Paulo Tunhas, op. cit., p 288. 
486 Igor Stravinsky, op. cit., p 7 e 8. 
487 Rossi OT: 101. 
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colocar o foco da investigação à Teoria de Projecto como fundamentação de 

objectividade. Esta posição pressupôs, neste estudo, uma distinção fundamental de 

objecto disciplinar como a sugerida por P. Valéry: “[…] one practice whose end is the 

finished poem, and another practice – his own – whose object is first and foremost the 

writing of the poem, understood as an unfolding, ever more fully controlled, of all the 

acts supposed in that writing.”488 Essa escrita, se é a do registo da acção do Projecto 

(tomada aqui em Desenho: esquiços, planos, maquetes, processos legais, memórias 

descritivas – a escrita da Obra), é também, e essencialmente, a do salto 

epistemológico para a escrita sobre esses mesmos registos de acção (a escrita do 

Projecto, agora tomado Obra). Se aceite esta hipótese de investigação, isto é, se 

tomado Projecto como objecto de estudo, uma consideração parece decorrer 

imediatamente, a apreensão do Projecto apenas pode ser feita enquanto tal, ou seja, 

enquanto movimento do Problema, em formulação de gerúndio e não de estabilidade 

da cartilha perante a qual se alinham prescrições. É o uso próprio da Contradição que 

permite a A. Rossi afirmar Projecto em sentido de vectorial na reacção/exasperação do 

que o constitui. Assim, contendo o ímpeto intrínseco ao estabelecimento da Ordem, ao 

Dogma489, a posição construtiva de Teoria de Projecto não será senão a posição 

excepcional do estudo das leis em acção.  

Nesse sentido, a colocação de A. Rossi de Teoria de Projecto é aqui localizada 

como Poíesis, do termo ποιέω – fazer. Nela espera-se a posição essencial do sentido 

desta investigação: a noção de Poética em verbo e não como adjectivo.  

 

“[…] the verb poiein from which the word is derived means nothing else but to do or make. The poetics 

of the classical philosophers did not consist of lyrical dissertations about natural talent and about the 

essence of beauty. For them the single word techné embraced both the fine arts and the useful arts and 

was applied to the knowledge and study of the certain inevitable rules of the craft. That is why Aristotle’s 

Poetics constantly suggest ideas regarding personal work, arrangement of materials, and structure.”
490

  

 

Será importante apontar que este sentido de movimento comporta, em si, um 

outro em paralelo. A posição de estudo das leis em acção é, também 

                                                 
488 Michael Jarrety, “The poetics of practice and theory”, Reading Paul Valèry: universe in mind, cap. 6, 
ed. P. Gifford, B. Stimpson, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, p 107. (itálico acrescentado) 
489 “Every formal process proceeds from a principle and the study of this principle requires precisely 
what we call dogma. In other words, the need that we feel  bring order out of chaos, to extricate the 
straight line of our operation from the tangle of possibility [Euporia] and from the indecision of vague 
thoughts [Aporia], presupposes the necessity of some sort of dogmatism [Teoria de Projecto]. I see the 
words dogma and dogmatic, then, only insofar as they designate an element essential to safeguarding the 
integrity of art and mind, and I maintain that in this context they do not usurp their function.” Igor 
Stravinsky, op. cit., p 5. 
490 Idem, p 4. 
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fundamentalmente, a do próprio exercício de investigação aqui prestado, no qual a 

descrição conforma um acto de continuação do texto. Se nela reside a hipótese de 

acesso à Poética de um arquitecto como inestimável objecto disciplinar, em limite, é 

nessa posição que este se disponibiliza à Transgressão. Aí o objecto disciplinar retoma 

a condição de Projecto. 
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Quadro Diacrónico 

 
 Aldo Rossi  

Biografia 
Aldo Rossi  
Escritos 
 

Obras Teoria, História e 
Crítica de 
Arquitectura 
 

Filosofia, 
Estética e 
Literatura 

1952   Fernando Távora. Uma 
Casa sobre o Mar 
(CODA). 
 
Le Corbusier. Unidade 
de Habitação de Nantes. 

Emil Kaufmann.  Three 
Revolutionary 
Architects: Boullée, 
Ledoux, and Lequeu. 

 

1953     Le Corbusier. Le 
Poème de L’Angle Droit.  
 
É.-L. Boullèe. Boullèe’s 
Treatise on Architecture. 
(publicação por Helen 
Rosenau) 

Ludwig Wittgenstein. 
Investigações 
Filosóficas. 

1954  La coscienza di poter 
dirigere la natura. 

L. Mies van der Rohe. 
Illinois Institute of 
Technology Masterplan 
(1939-1954). 
 
Le Corbusier. Capela 
Notre Dame du Haut de 
Ronchamps  (1950-
1954). 

Team 10. The Doorn 
Manifesto. 

 

1955 Nomeado Delegado da 
UIS (União 
Internacional de 
Estudantes). 
 
Colaboração para 
Casabella-continuità. 

  Emil Kaufmann.  
Architecture In The Age 
Of Reason Baroque and 
Post-Baroque in 
England, Italy, and 
France.  
 
Le Corbusier. Le 
Modulor 2. 

 

1956 Colaboração com 
Ignazio Gardella, Marco 
Zanuso. 

El concepto de tradición 
en la arquitectura 
neoclásica de Milan. 

Mies van der Rohe. S. 
R. Crown Hall, IIT 
(1950-1956). 

Dissolução dos CIAM. 
 
James Stirling. The 
Corbusier Chapel and 
the crisis of Rationalism. 

 

1958  Una critica che 
respingiamo 
 
Il passato e il presente 
nella nuova architettura. 
 

BBPR. Torre Velasca 
(1956-1958). 
 
Fernando Távora. Casa 
de Ofir (1957-1958). 
 
Le Corbusier/ Iannis 
Xenakis. Pavilhão 
Philips. 
 
L. Mies van der Rohe. 
Edifício Seagram (1954-
1958). 

Hans Sedlmayr, La 
Rivoluzione dell’arte 
moderna. (1955 ed. 
original) 
 
Ernesto N. Rogers. 
Esperienza 
dell’Architettura.. 
 
Sigfried Giedion. 
Architecture, you and 
me. 

Claude Lévi-Strauss. 
Anthropologie 
structurale. 

1959 Graduação no 
Politécnico de Milão. 
 
Colaboração na Revista 
Societá. 

Adolf Loos: 1870-1933. 
 
 

Le Corbusier. Edifícios 
em Chandigarh (1952-
59). 
 
Fernando Távora. 
Mercado de Santa Maria 
da Feira (1953-1959). 

Ernesto N. Rogers. 
L’evoluzione 
dell’Architettura. 
Risposta al custode dei 
frigidaires. 
 
Reyner Banham. 
Neoliberty. The italian 
retreat from modern 
architecture.  

 

1960  El convento de La 
Tourette de Le 
Corbusier. 
 
Il problema della 
periferia nella città 
moderna. 

Aldo Rossi.Concurso 
para a Zona Farini; 
Villa Ronchi. 
 
Fernando Távora. 
Pavilhão de Ténis 
(1956-60). 
 
Le Corbusier. Sante 
Marie de la Tourette 
(1957-1960). 
 

Reyner Banham. 
Theory and Design in 
the First Machine Age. 
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1961 Construção do Muro de 
Berlim. 
 
Visita à RDA a convite 
de Hans Schmidt. 

  Ernesto N. Rogers. Gli 
elementi del fenomeno 
architettonico 
(finalizado, mas sem 
permissão de 
distribuição). 
 
Metropolitan Museum 
of Art: Modern 
Architecture: Death or 
Metamorphosis? 
(simpósio) 

Michel Foucault. Folie 
et déraison: Histoire de 
la folie à l'âge 
classique. 

1962   Aldo Rossi. Monumento 
à Resistência de Cuneo; 
Centro direccional de 
Turim. 
 
Alvar Aalto . Torre de 
Apartamentos em 
Bremen (1958-1962). 

Giulio Carlo Argan . 
Sul concetto di tipologia 
architettonica. 
 
N. J. Habraken. De 
dragers en de Mensen, 
Oosthoeck, Scheltema & 
Holkema. (ed. inglesa: 
Supports: an Alternative 
to Mass Housing, 1972) 

Claude Levi-Strauss. 
Pensèe Sauvage. 
 
Thomas Kuhn. The 
Structure of Scientific 
Revolutions. 
 

1963 Leccionação com L. 
Quaroni (Arezzo) e C. 
Aymonino (Veneza). 

 Álvaro Siza, Casa de 
Chá da Boa Nova (1958-
1963). 
 
Mies van der Rohe e 
Ludwig K. 
Hilberseimer, Lafayette 
Park  (1955-1963). 

Christian Norberg-
Schulz. Intentions in 
Architecture. 
 
Peter Eisenman. The 
Formal Basis of Modern 
Architecture. 
 
 

Michel Foucault. 
Raymon Roussel. 

1964 Suspenção da edição de 
Casabella-Continuittà. 

Los problemas 
tipológicos y a 
residencia. 
 
 

Aldo Rossi. Ponte 
metálica da Trienal de 
Milão, XIII Esposizione 
Internazionale; 
Concurso Teatro 
Paganini e Piazza della 
Pilota. 
 
Alvar Aalto.  
Universidade de 
Otaniemi (1961-1964). 
 
Carlo Scarpa. Museu de 
Castelvecchio (1956-
1964). 
 
Le Corbusier. Unidade 
de Habitação de 
Firminy-Vert. 
 
Robert Venturi . Casa 
Vanna Venturi (1959-
1964). 

Bernard Rudofsky. 
Architecture without 
Architects. 
 
Sigfried Giedion. The 
Eternal Present the 
beginnings of 
Architecture. 
 

Susan Sontag. Against 
interpretation and 
other essays. 

1965 Leccionação no 
Politécnico de Milão. 
 
Contactos com Espanha. 
(Salvador Tarragó e o 
grupo 2C) 

Città e territorio negli 
aspetti funzionali e 
figurativi della 
pianificazione continua.   
 
 

Aldo Rossi. Praça e 
Monumento de Segrate. 
 
Louis Kahn. Salk 
Institute for Biological 
Studies (1959-65). 

Sigfried Giedion. Jörn 
Utzon and the third 
generation. 

 

1966  L’Architettura della 
Città. 
 
Tipología, manualística 
y arquitectura. 
 

Aldo Rossi.  Plano San 
Rocco. 
 
Alvar Aalto,  Helsinki 
University of Technolog. 
(1949-1966); Plano de 
Pavía. 
 
Álvaro Siza. Piscina 
das Marés, Leça da 
Palmeira. 

Le Corbusier. Le 
Voyage d’Orient. 
 
Reyner Banham. The 
New Brutalism: Ethic or 
Aesthetic?  
 
Robert Venturi.  
Complexity and 
Contradiction. 
 
Vittorio Gregotti.  Il 
Teritorio 
dell’architettura. 

M. Foucault. As 
Palavras e as Coisas. 
 
Theodor W. Adorno. 
Negative Dialektik. 

1967  Introducción a Boullèe. 
 
La Torre de Babel. 
 
 

Aldo Rossi. Praça do 
Municícpio e 
Monumento Partigiani 
Segrate (1965-1967). 

Alan Colquhoun. 
Typology and Design 
Method. 
 
Giorgio Grassi. La 
costruzione logica 
dell'architettura. 
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MoMA. Exposição The 
New York Five. 

1968 Revolução Estudantil 
Sessantotto. 

Architettura per i musei. 
 
¿Que hacer con las 
viejas ciudades? 

Aldo Rossi. Plano de 
Scandicci. 
 
L. Mies van der Rohe. 
Neue Nationalgalerie 
Berlin (1965-1968).  

Manfredo Tafuri.  
Teoria e storia 
dell’architettura. 
 
Nikolaus Pevsner. The 
Sources of Modern 
Architecture and Design. 

Gilles Deleuze. 
Différence et 
Répétition. 

1969 Bombardeamento da 
Piazza Fontana, Milão.  
 
Início da Strategia della 
Tensione. 

La arquitectura de la 
razón como arquitectura 
de tendencia. 

Aldo Rossi. Escola San 
Sabba  (1968-1969). 

Charles Jencks, 
Meaning in Architecture. 

Alfred Tarsky.  Truth 
and Proof. 

1970 
 

Leccionação de Caratteri 
degli Edifici. (Palermo) 

Dos proyectos. 
 
Las características 
urbanas de las ciudades 
venecianas – Las 
ciudades venecianas y la 
arquitectura palladiana. 
Memoria y política. 
Empirismo y 
monumentalidad 
veneciana. 

 
Peter Eisenman. House 
II  (1969-1970). 

 Theodor W. Adorno. 
Ästhetische Theorie. 
 
 
 

1971 Proibição de leccionar 
em Itália. 
 
Viagem à Grécia e 
Turquia. 
 
Início dos escritos à 
Autobiografia Científica. 

Autobiographical notes 
on my training, etc – 
December 1971. 
 
La Arquitectura de la 
Ciudad. (ed. castelhana) 

Aldo Rossi. Escola 
elementar De Amicis de 
Broni (1969-1971); 
Concurso Cemitério San 
Cataldo. 

  

1972 Lecciona no Politecnico 
Fedral de Zurich. 
 
 

Arquitectura y ciudad: 
pasado y presente. 
 
Conversación con Aldo 
Rossi. 

Louis Kahn. Biblioteca 
Phillips Exeter (1967-
1972). 

J. Rykwert. On Adam's 
House in Paradise The 
Idea of the Primitive Hut 
in Architectural History. 
 
MoMa, Expo Italy: the 
new domestic landscape.  
 
Venturi, Scott-Brown e 
Izenour.  Learning from 
Las Vegas. 

Karl Popper. 
Objective Knowledge: 
An Evolutionary 
Approach. 

1973 Crise petrolífera de 
1973. 

Comment on the German 
edition. 
 
Die Architektur der 
Stadt (ed. alemã). 
 
La arquitectura de la 
Ilustración. 
 
 
 

Aldo Rossi. Villa Borgo 
Ticino; Unidade 
Residencial Gallaratese 
(1968-1973). 
 
Jörn Utzon. Ópera de 
Sidney (1956-1973). 
 
Louis Kahn. Indian 
Institute of Management 
Ahmedabad (1962-
1973). 
 
 

Bruno Zevi. Il 
linguaggio moderno 
dell’architettura. 
 
Diana Agrest e Mario 
Gandelsonas. Semiotics 
and architeture: 
ideological consumption 
or theorectical work. 
 
Manfredo Tafuri.  
Progetto e utopia: 
Architettura e sviluppo 
capitalistico. 
 
Nikolaus Pevsner e J. 
M. Richards. The Anti 
Rationalists. 
 
XV Trienal de Milão. 
Expo Arquitettura 
Razionale. 

 

1974  Sección de arquitectura 
de la XV Trienal de 
Milán. 

Aldo Rossi. Projecto de 
Palácio da região de 
Trieste. 

  

1975 Readmissão na 
Faculdade de 
Arquitectura de Veneza. 

Introducción a la 
versión portuguesa de 
La arquitectura de la 
ciudad. 
 
La arquitectura análoga. 
 
Prefacio. 
 
 
 
 

Aldo Rossi. Projecto 
para Setúbal. 

Colin Rowe. Collage 
City. 
 
MoMa. The architecture 
of the Ècole des Beaux-
Arts. 
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1976 Leccionação e 
conferência nas 
principias universidades 
norte-americanas. 

Mi exposición con los 
arquitectos españoles.  
 
Proyecto y Ciudad 
Historica - I Seminario 
Internacional de 
Arquitectura de 
Compostela. 
 
Thoughts about my 
recent work. 
 
Une éducation réaliste. 

Aldo Rossi. Dormitório 
de Chieti; Escola em 
Fagnano Olona (1972-
1976); Città Análoga. 

Anthony Vidler.  The 
Third Typology. 
 
Manfredo Tafuri e 
Francesco dal Co. 
Architettura 
contemporanea. 
 
Peter Eisenman. Post 
Functionalism. 
 
 

Gilles Deleuze. 
Rhizome. 
 
Jacques Derrida. Of 
Grammatology.  
 
Jacques Derrida. 
Writing and Difference. 
 
Karl Popper. An 
Intellectual 
Autobiography. 

1977  Entretien avec Aldo 
Rossi. 

Aldo Rossi. Habitação 
Unifamiliar em Mozzo. 
 
R. Piano e R. Rogers. 
Centro Pompidou. 

Charles Jencks. The 
Language Post-Modern 
Architecture. 
 
Christopher 
Alexander. A Pattern 
language. 
 
R. Venturi e D. Scott 
Brown. Learning from 
Las Vegas. 
 

Karl Popper. The Self 
and Its Brain: An 
Argument for 
Interactionism. 

1978 Seminário em Buenos 
Aires. 
 
Colaboração com 
Institute for Architecture 
and Urban Studies, New 
York. 
 
Viagem ao Brasil. 

 Aldo Rossi. Teatrino 
Scientifico; Cemitério 
San Cataldo (1971-
1978). 
 
Peter Eisenman. House 
X (1975-1978). 
 
 

Rafael Moneo. On 
Typology. 
 
Rem Koolhaas. 
Delirious New York. 

 

1979  Cementerio de Modena. 
 
Estas obras construídas. 
 
Intervista ad Aldo Rossi.  
  
Introducción. 
 
Teatrino Scientífico. 
 
The Teatro del Mondo in 
Venice, 1979. 
 
Aldo Rossi in America, 
1976-1979. 

Aldo Rossi. Teatro do 
Mundo; Escola de 
Broni. 
 
Álvaro Siza. 
Intervenção no Bairro 
de S. Vítor (1974-1979). 
 
Charles Moore. Piazza 
d'Italia (1976-1979). 

Christian Norberg-
Schulz. Genius Loci. 
 
 

Jean-François 
Lyotard.  La Condition 
Postmoderne. 

1980 Conferências na 
América Latina. 
 
Leccionação na Yale 
University. 

Il progetto per il Teatro 
del Mondo 

Aldo Rossi. Portal para 
a exposição da XXXIX 
Bienal de Veneza; 
Capela Molteni de 
Giussano. 

XXXIX Biennale de 
Venezia. Prima Mostra 
Internazionale di 
Architettura: la 
Presenza del Passato. 
 
Giorgio Grassi. 
L'architettura come 
mestiere e altri scritti. 

Gilles Deleuze. 
Capitalisme et 
Schizophrénie 2. Mille 
Plateaux. 

1981  Introdução. 
 
A Scientific 
Autobiography. (MIT 
press) 

  Jürgen Habermas. 
Modern and Post 
Modern Architecture. 

1982  The Architecture of the 
City. (ed. inglesa) 

Aldo Rossi. Projecto de 
Palácio de Cogressos de 
Milão 

Ernesto N. Rogers. Gli 
Elementi del fenomeno 
architettonico. 
 
Peter Eisenman. 
Editor’s Introduction, 
The Houses of Memory: 
The Texts of Analogy. 

G. Holton. L’Invention 
Scientifique, Thémata 
et Interpretation. 
 
Michel Foucault. 
Space, Knowledge, and 
Power. 

1983 Direcção da Secção  
Internacional de 
Arquitectura da Bienal 
de Veneza.  
 
Leccionação em 
Harvard. 
 
 
 

Conferències a l' Escola: 
Cicle Arquitectura-
Professió i cultura. 

Álvaro Siza. Edifício 
Bonjour Tristesse (1980-
1983). 
 
 

Expo Depois do 
Modernismo, Lisboa. 
 
Kenneth Frampton. 
Prospects for a critical 
regionalism. 

Hans-Georg 
Gadamer. O Elogio da 
Teoria. 
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1984 Viagem ao Japão. Autobiografía Científica. 
(ed. castelhana) 

Aldo Rossi. Intervenção 
no Teatro Carlo Felice. 
 
Eduardo Souto Moura. 
Mercado Municipal de 
Braga (1980-1984). 

Peter Eisenman. The 
End of the Classical: 
The End of the 
Beginning, the End of 
the End. 
 
Mischa Bandini. 
Typology as a form of 
convention. 

Fernando Gil. Mimésis 
e Negação. 

1985  Dieci opinioni sul tipo - 
Ten opinions on 
typology. 

 Vittorio Gregotti.  Dieci 
opinioni sul tipo - Ten 
opinions on typology, 
Casabella nº.  49. 

Gianni Vattimo. La 
fine della modernità. 

1986    Charles Jencks. What is 
Post-Modernism? 
 
Manfredo Tafuri.  La 
sfera e il labirinto: 
Avanguardia e 
architettura da Piranesi 
agli anni ’70. 

Fernando Gil. Provas. 

1987    Ignasi Solà-Morales. 
Tendenza: 
neorracionalismo y 
figuración. 

 

1988   Aldo Rossi. Centro 
Torri Parma (1985-
1988);  
Projecto do Concurso 
Deutsches Historisches 
Museum; 
Complexo residencial 
Südliche Friedrichstadt 
(1981-1988). 

MoMA, M. Wigley e P. 
Jonhson. 
Deconstructivist 
Architecture. 
 
Giorgio Grassi. 
Architettura lingua 
morta. 

 

1989 Queda do muro de 
Berlim. 

 Aldo Rossi. Teatro 
Carlo Felice (1983-
1989);  
Complexo Fukuoka. 
(1987-1989). 

 Gianni Vattimo. La 
società trasparente. 

1990 Prémio Pritzker. A Conversation – Aldo 
Rossi and Bernard Huet.  
 
Aldo Rossi’s Acceptance 
Speech. 
 
 

   

   Aldo Rossi. Villa Lago 
Maggiore (1989-1991). 

  

1992   Aldo Rossi. Unidade 
Residencial Villette Sul 
Paris (1986-1992). 

Beatriz Colomina. 
Sexuality and Space. 

Marc Augé. Non-
Lieux, introduction à 
une anthropologie de la 
surmodernité. 

1993    Mark Wigley.  The 
Architecture of 
Deconstruction: 
Derrida’s Haunt 

Fernando Gil. Traité 
de l’évidence. 

1994   Aldo Rossi. Museu 
Bonnefantenmuseum 
(1990-1994); Projecto 
Teatro Frankfurt am der 
Oder. 
 
Álvaro Siza. Escola 
Superior de Educação 
de Setúbal (1986-1994). 
 
Giorgo Grassi. 
Renovação do teatro 
romano de Sagunto. 

 Karl Popper. O Mito 
do Contexto – Em 
defesa da ciência e da 
racionalidade. 

1995   Álvaro Siza. Quinta da 
Malagueira (1977-
1995). 

Rem Koolhaas. 
S,M,L,XL. 

 

1996  Un’educazione 
palladiana. 

Aldo Rossi. Escritórios 
Disney Company (1991-
1996). 

  

1997 Morte a 4 de Setembro. Elogio da Arquitectura 
Civil. 

   

1999  I quaderni azzurri. Aldo Rossi. Museu do 
Mar (1992-1999) 
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