
A forma segue a ficção: a arquitetura 
contemporânea como cenografia

Problemática
Qual o papel da e de 
exemplares históricos revitalizados em áreas comerciais 
dentro do contexto da  Linguagem 

 ou obra meramente cenográfica

 arquitetura contemporânea 

 cultura do consumo?
comunicacional ?

 

-

Justificava 
-Social-

 -Ensino

 A estética 
denomina-se como 
um fator cultural, o 
pós-modernismo 
deu origem a cultura 
do consumo que 
impera os conceitos 
de estética 
contemporânea  

Ressalta-se a 
importância da 
compreensão dos 
conceitos 
contemporâneos de 
estética, para que 
desta forma seja 
possível um 
direcionamento nos 
ateliês de ensino de 
arquitetura 

 Objetivos
•

 

•

 

Analisar os conceitos  obras 
de arquitetura contemporânea e edificações históricas 
revitalizadas

Analisar o impacto estético 

linguagem comunicacional ou obra 
meramente cenográfica. 

• Gerar subsídios teóricos
entender os 

conceitos estéticos aplicados em obras de arquitetura 
contemporânea

 estéticos empregados em

em áreas comerciais dentro do contexto 
da cultura do consumo. 

destes em áreas comerciais 
sobre a imagem da cidade do ponto de vista da 
arquitetura como 

que possam orientar a prática 
de projeto em ateliê no sentido de 

 em centros comerciais. 

Metodologia
- analisa-se obras (fotografadas) e projetos (com imagens digitalizadas) de 

arquitetura contemporânea; impacto estético: obra como linguagem comunicacional ou obra 
meramente cenográfica 

como estudantes de arquitetura avaliam a qualidade estética dos objetos estudados 

qualitativa (vínculo entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito não 
pode ser traduzido em números) 
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