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Resumo 
Este artigo começa apresentando o significado e importância de saber representar e as consequências da fusão 
da arquitetura com os meios de disseminação de sua imagem. Destaca também a relação das figuras de 
representação com a falta de entendimento do contexto e marketing de venda. Em seguida, expõe o objeto de 
pesquisa e análise, cujo objetivo é comprovar que são utilizados métodos para supervalorizar a qualidade das 
imagens de reprodução da arquitetura. Depois de apresentados os resultados, que comprovaram que os 
elementos da imagem influenciam na percepção do ambiente, compara as imagens de representação do projeto 
com a dinâmica atual do objeto de pesquisa, e destaca como o contexto foi ignorado neste caso. Relaciona 
ainda a distorção da imagem do produto da arquitetura com a distorção dos produtos de outros tipos de serviço, 
e conclui apontando que fazer a leitura e representação de contexto é sim, muito importante na prática da 
arquitetura. 
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INTRODUÇÃO 

A arquitetura experimenta uma fusão com os meios de comunicação e da publicidade na disseminação 
de sua imagem, que ocasionalmente, no ato de transformação em objeto de representação, distorce ou até 
mesmo oculta alguns valores e ignora questões contextuais em busca do grau máximo de aceitação como objeto 
visual. 

Tal como os modelos tridimensionais, a imagem tem um papel fundamental na apresentação do 
conceito, significados e valores da proposta. Contudo, vem sendo tratada como mais uma carta na manga na 
venda dos produtos da arquitetura e urbanismo, onde a carga visual é elevada a uma condição muito maior do 
que o projeto em si estruturado fora do papel.  

Mesmo dentro do ambiente acadêmico, a obsessão com a imagem de arquitetura tem se tornado um 
problema. A ideia da imagem perfeita é difundida não só por professores que presam a qualidade visual e 
gráfica das representações, mas também pelos meios de comunicação da arquitetura. A mídia nos cerca 
diariamente com um amontoado de imagens repletas de luzes, que fazem o uso do espetacular para nos seduzir 
como consumidores do produto. 

Observando os fatos e procurando compreender de que maneira as figuras de divulgação e venda 
influenciam na transmissão dos valores do projeto, realizou-se uma pesquisa com acadêmicos de diferentes 
áreas, onde cada indivíduo deu suas respostas como consumidor do produto (ver apêndice A). As imagens 
utilizadas foram as do Projeto Nova Luz, proposta de revitalização de parte do centro de São Paulo, que foram 
divulgadas pela prefeitura da cidade em julho de 2011. 

 
A REPRESENTAÇÃO EM ARQUITETURA 
 

Representar, de acordo com a revista V!RUS, tem uma definição bastante ampla: 
 
A palavra vem do latim repraesentare e contém dois prefixos. O primeiro é re-, que significa 'para trás', 
sugerindo a reiteração de algo, e o segundo é prae-, que significa adiante, antes de, e remete a algo que 
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ainda estaria por vir. Os dois prefixos encontram-se ligados ao verbo sedere, cujo significado de assentar, 
sentar, designa o que se estabelece, o que se define. Desse ponto de vista, RE:PRE:SENTAR envolve, ao 
mesmo tempo, um gesto relacionado à pré-existência, ao que já havia ou que já foi (re-), associa-o a um 
olhar sobre o que ainda não é, ao que pode vir a ser (pre-), e transforma o ato de definição, de 
estabelecimento, de permanência (sentar). (V!RUS, 2012, s.p.). 
 

Em outras palavras, fazer a representação de um projeto de arquitetura significa trazer para uma 
plataforma bidimensional o conceito imaginado por um projetista, que então se tornará em um espaço 
construído; a arquitetura pronta. 

O desenho manual é a forma mais simples de desenho bidimensional. É capaz de representar o 
raciocínio do arquiteto e está envolvido em todo o processo de concepção. Em conjunto com os modelos 
tridimensionais, os traços permitem que o arquiteto explore o espaço e materialize seus pensamentos em busca 
de soluções para o projeto até um produto final. A partir desse ponto, os desenhos e modelos deixam de ser 
tratados como ferramentas de manipulação, e se transformam em ferramentas de venda. Neste estágio, é 
necessário ter cuidado no ato criação da imagem, para que esta seja capaz de reproduzir a visualidade legítima 
do projeto e a sua conexão com a vida real. 

 
É pela imagem que planejamos e manipulamos o espaço a ser construído. Por isso, a visualidade, quando 
intimamente associada ao entendimento espacial, é parte importante da prática arquitetônica. O problema, 
em minha opinião, é que muitas vezes as imagens são dissociadas das relações espaciais, passando a ter 
um fim em si mesmas. Esse tipo de obsessão superficial com a imagem tende a reduzir a arquitetura a um 
efeito puramente gráfico. (LARA, 2013) 
 

Atualmente a arquitetura tem se misturado aos meios digitais e o computador tem se tornado por vezes 
um aliado maldoso na elaboração de projetos. Por um lado, enfrentamos a limitação da criatividade do 
projetista diante da dificuldade de representar algumas formas no desenho vetorial, e pelo outro a facilidade e 
liberdade que alguns softwares disponibilizam na preparação da imagem, que acabam criando cada vez mais a 
obsessão pela perfeição e pelas imagens retocadas. Além disso, os programas computacionais têm estimulado o 
uso de produtos pré-prontos, que facilitam o trabalho do projetista, mas que o fazem ignorar algumas questões 
contextuais.  

De acordo com o arquiteto americano Belmont Freeman, “nossos olhos são treinados para acreditar que 
uma fotografia é uma verdadeira representação de uma condição existente. Assim, na era digital, a 
representação gráfica da arquitetura foi além de um exercício de persuasão, tornou-se um exercício de engano.” 
(FREEMAN, 2013) 

Já o crítico de design e arquitetura Oliver Wainwright, destaca ao observar projetos de alunos de 
universidades britânicas: 

 
Uma e outra vez, os projetos pareciam fugir do mundo real, de pessoas e de lugares, de escala e de 
contexto; se parecem mais com reinos de fantasias e de formas complicadas, sem nenhum propósito 
aparente. [...] Nuvens de linhas e camadas eram regularmente empregados como uma cortina de fumaça 
para disfarçar o fato de que não havia realmente uma ideia de todo: complexidade visual mascarando 
pobreza conceitual. Já outros projetos apresentavam cenas futuristas cheias de complexidade com novas 
estruturas legais, sociais e políticas. (WAINWRIGHT, 2013) 
 

 Levando em consideração os relatos, fica claro que a obsessão pela representação perfeita pode nascer 
muitas vezes dentro do próprio ambiente acadêmico com o incentivo dos discentes e da mídia, assim como 
pode ser levada para a vida profissional. Não somente como um exercício exagerado de perfeccionismo, mas 
também como prática de enganação, já que a maioria dos consumidores são atraídos pela imagem, e não pela 
essência.  

Ainda como descreve Julia Schlegel “As imagens fotorealistas tem se tornado para a arquitetura o que a 
pornografia significa para os adolescentes. Assim como o modelo da capa da revista, essa pornografia 
arquitetônica é comprada e aprimorada para atender às fantasias do leitor.” (SCHLEGEL, 2012) 
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RELAÇÕES CONTEXTUAIS 
 

De acordo com o documento oficial, o Projeto Nova Luz era uma proposta de revitalização de uma parte 
do centro de São Paulo, onde também está localizada uma área onde	  historicamente se desenvolveu intenso 
tráfico de drogas. Os principais objetivos eram a preservação e recuperação do patrimônio, incremento da área 
para uso residencial, consolidação da área destinada à habitação de interesse social e criação de uma rede de 
espaços públicos de lazer e entretenimento. 

A região abrangida por essa proposta é caracterizada por uma população de classe média baixa que em 
sua grande parte ocupou os prédios do centro, e também por uma porção considerável de pessoas em situação 
de rua. É predominantemente comercial e residencial e se configura como um subespaço de referência para a 
comercialização específica de produtos elétricos e eletrônicos na Rua Santa Ifigênia e de materiais e peças 
automotivas e de motocicletas na Rua General Osorio. Outra característica bastante forte é o abandono e 
subutilização de muitos edifícios.  

 
A POBREZA CONCEITUAL 
 

Entende-se que as imagens influenciaram de forma equivocada na percepção do ambiente. A maior 
parte das respostas fugiu muito da realidade do local, principalmente àquelas que dizem respeito para qual 
classe de indivíduos o projeto foi estruturado. Elas apontam para pessoas de classe média e alta que têm a 
possibilidade de consumir diretamente nas dependências propostas pelo projeto. 

A carga das imagens foi elevada a um grau tão alto de representação, que mesmo não conhecendo o 
contexto social e econômico, algumas pessoas as classificaram como utópicas e concluíram que foram 
utilizados métodos para supervalorizar a qualidade do projeto. De acordo com um estudante de publicidade e 
propaganda, “usa a espetacularização e a movimentação como principal meio de informar o intuito do projeto 
que, repleto de luzes, valoriza a qualidade das imagens”.  

Um universitário de biotecnologia chegou a classificar as imagens como “surreais e futuristas” enquanto 
outro acreditou que o projeto foi “feito para quem tem o luxo de ter um dia na semana para ler um livro, passear 
com os filhos e jogar conversa fora com os amigos num café”. 

O fato de alguns pesquisados associarem as imagens a lugares como Las Vegas (EUA) é intrigante e ao 
mesmo tempo também reforça a espetacularização citada anteriormente.  Outros associaram a espaços 
universitários e populações com boa qualidade de vida, coisas que não são reais na dinâmica atual. 
 
A FICÇÃO PROJETUAL 
 

O projeto, elaborado por empresas contratadas pela prefeitura, previa a criação de bulevares, parques e 
ciclovias e a estrutura principal seria composta por três eixos. O primeiro voltado para o entretenimento e lazer, 
o segundo voltado para o setor tecnológico e um terceiro eixo residencial que ainda incluiria uma grande praça. 

As vias que hoje abrigam um comércio ativo de eletroeletrônicos e as demais ruas que contam com um 
fluxo alto de pessoas e veículos, aparecem nas imagens do projeto como lugares calmos e organizados. As 
figuras traduzem uma situação muito sedutora, com muitas cores, avenidas mais largas, prédios de alto padrão e 
apagam toda a “brasilidade” (termo utilizado por moradora no documentário “Um lugar ao centro”) da região. 

O principal problema apontado por arquitetos e urbanistas está relacionado justamente com a qualidade 
visual e a ficção projetual da proposta. O bairro possui uma dinâmica própria, seus próprios funcionários e 
consumidores e todos esses valores parecem ter sido esquecidos na concepção da proposta. Visualmente, o 
projeto transmite uma figura superficial de bulevares que podem ser comparados aos de cidades como Paris e 
Barcelona, que têm uma dinâmica de funcionamento muito diferente. 
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O projeto urbanístico da Nova Luz se equivale a um trabalho final de graduação de arquitetura e 
urbanismo. O que vemos ali é apenas um desenho urbano que inclui formas arquitetônicas espetaculares e 
disposições de iluminação pública arrojadas. Essa forma de entender um projeto urbano é superficial. As 
imagens são de uma cidade louca, parece que não tem nada acontecendo lá dentro. (NAKANO, 2012) 

  
Em grande parte das imagens de divulgação, a figura humana utilizada para representar a população, 

aparece utilizando alguns aparelhos portáteis que não são acessíveis para pessoas com uma renda tão baixa 
(notebooks, tablets, smartphones) e exercendo algumas atividades que não são usuais naquela região.  

Analisando esses aspectos, é visível que as relações contextuais do projeto foram parcialmente 
ignoradas. No ato de preparação da imagem de divulgação, houve um descuido (proposital ou não) na 
renderização e na utilização de elementos que não são compatíveis com o lugar.  

 
As imagens [do projeto] são muito interessantes, mas eu acho difícil que aquela região viabilize uma área 
de lazer, de parques, acho difícil isso acontecer. Nesse sentido eu considero que é fantasioso. Eu acho que 
ali falta um pouco de realismo sobre a situação atual da região, que é muito deteriorada e talvez fosse 
mais interessante se aquilo fosse implantado por etapas, de modo a gerar um resultado mais gradual. 
Entendo que essa é uma questão preocupante porque quando você está muito fora da realidade, o 
resultado dificilmente vai alcançar o que se pretende. (KUBO, 2011) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rua Santa Ifigênia, SP. Fonte da imagem: 

http://goo.gl/cZfkB 

	  

Representação do Projeto Nova Luz. Fonte da 

imagem: http://goo.gl/LJsgj 

	  

Imagem do espaço conhecido como “Cracolândia”, SP. 

Fonte da imagem: http://goo.gl/LvRSG 

	  

Representação do Projeto Nova Luz. Fonte da 

imagem: http://goo.gl/LJsgj 
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A ESPETACULARIZAÇÃO NO DIA-A-DIA 
 

O caso apresentado não é isolado e não é difícil se deparar com esse tipo de representação distorcida 
nodia-a-dia em visitas a imobiliárias, lojas ou mesmo escritórios profissionais de arquitetura. 
 Podemos ainda relacionar o fenômeno da distorção da imagem de representação com os métodos de 
publicidade de outros tipos de serviço que são exemplos facilmente vistos e percebidos. Seguem as imagens de 
publicidade e produto de uma empresa de fast food: 
 

 
  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A causa do problema da distorção da imagem não vem só dos programas de computador e tampouco dos 
elementos pré-prontos que este disponibiliza. A obsessão pela representação perfeita pode começar dentro do 
ambiente acadêmico, diante da dificuldade de fazer a leitura contextual e da influência do discente que valoriza 
a qualidade gráfica, e se tornar numa prática de venda de produto. 

Fazer a leitura correta e representação do contexto é importante, sim, na prática de arquitetura e 
urbanismo, já que é através da imagem que transmitimos os conceitos e valores do que produzimos. A imagem 
não deve estar ligada somente aos efeitos gráficos, mas à essência que compõe um projeto, evitando que ela se 
torne um produto final de representação e sim, da arquitetura real que ultrapassa os limites bidimensionais. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
 
Considerações: para a pesquisa, utilizamos um formulário do Google Docs, serviço disponibilizado pela 
plataforma Google que pode ser acessado através do link: http://goo.gl/Gpxk7. 
 
A arquitetura experimenta uma fusão com a publicidade e a indústria do entretenimento. Por vezes, no ato de 
transformação em objeto de venda, a imagem distorce ou mesmo oculta alguns valores (bons ou ruins) de um 
projeto em busca do grau máximo de aceitação como objeto visual. Através desse questionário, pretende-se 
gerar dados sobre como as pessoas percebem a imagem e a que situações estas são associadas pelos 
espectadores. As respostas devem ser baseadas nas imagens deste link http://goo.gl/oqHvC 
 
1. Qual é sua ocupação? (se estudante, indicar área de atuação) 
2. Qual o nível econômico da população do local? 
    a) classe alta 
    b) classe média 
    c) classe baixa 
3. Em uma classificação de usos, você classificaria o bairro como (múltipla escolha):  
    a) residencial 
    b) industrial 
    c) comercial 
    d) institucional 
4. Quais são as sensações visuais causadas pelas imagens? 
5. Sua conclusão é de que o projeto foi estruturado para acolher que tipo de pessoas? 
6. Como as imagens o influenciam enquanto elemento visual na representação de um projeto de 
arquitetura/urbanismo? 
7. Por associação, o que estes espaços o fazem lembrar? 
8. Onde você vive? 
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