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01INTRODUÇÃO

A presente monografia busca investigar 
o movimento do metabolismo japonês e seus 
desdobramentos na arquitetura contemporânea. 
Para isso analisaremos seus principais conceitos 
e as principais obras relacionadas ao movimen-
to, além disso abordaremos alguns pensamen-
tos e propostas do grupo Archgram, e após isso 
alguns conceitos relacionados ao metabolismo.

O metabolismo japonês, foi um movimen-
to arquitetônico fundado em 1959, por arquitetos 
e projetistas que tinham a ideia da cidade do fu-
turo feita para uma sociedade de massas tendo 
como características as megaestruturas, elemen-
tos flexíveis e extensíveis, e a grande escala. 
Esses pensadores foram influenciados por gru-
pos como o Archgram um grupo formado no 
início dos anos 60 por jovens arquitetos in-
gleses, que viam a arquitetura como gran-
de influenciadora das dinâmicas da cidade.

A proposta de cidade feita por Peter Cock, 
um dos integrantes do grupo, em “Plug-in City” 
revela essa vocação em projetar para uma socie-
dade de massas que encontra como alternativa a 
problemas como: a falta de moradia, falta de in-
fraestrutura e serviços em geral, a construção de 
grandes edifícios que providenciariam toda infraes-
trutura necessária para vida nas grandes cidades.

A humanidade e seu modo de habitar 
nas grandes cidades nem sempre revelam uma

clareza em suas ações, a busca por uma arqui-
tetura que funcione não necessariamente exige 
uma arquitetura extremamente racional e direta, 
a dimensão da mente humana contempla mui-
to mais do que uma única resposta aos proble-
mas, do que um único caminho a ser trilhado, 
deste modo o conceito de Rizoma definido por 
Deleuze e Guattari, como “um modelo indefini-
do, que não segue uma lógica pré-estabelecida 
e que não é um fim em si mesmo e está a todo 
momento em constante mudança”, é condizente 
com a investigação de não apenas uma solu-
ção aos problemas das cidades mas de diver-
sas, e por sua vez a busca de uma arquitetura 
que permita essa flexibilidade de possibilidades.

Sendo assim pretendo estudar dois pro-
gramas que embora sejam distintos buscam criar 
em seu conjunto uma proposta coerente para a 
cidade e seus cidadãos, o primeiro programa 
abriga um conjunto de estúdios modulares para 
a prática musical, esta proposta surge de uma 
necessidade por mais espaços voltados para a 
música, como por exemplo espaços para ensaio 
e a produção musical, o que revela a isenção do 
poder público em atender essa demanda por es-
paços culturais, isso em conjunto com o proble-
ma dos estabelecimentos privados existentes 
que muitas vezes apresentam custos que parte 
da população não pode pagar, esta questão me 
levou a buscar um tipo de proposta arquitetônica 
que pudesse tanto responder a esses problemas
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como servir de modelo para o desenvolvimen-
to de outros programas úteis a população, uma 
solução dinâmica e multifuncional que possa 
ser instalada em diversos locais na cidade.

O projeto será implantado na praça 
Pacheco e silva no Largo São Francisco, fru-
to da percepção de que as dinâmicas que ali 
ocorrem diariamente são condizentes com um 
edifício de programa cultural, e pela observa-
ção da presença de uma grande empena cega 
criada por dois edifícios localizados a leste da 
praça, situação que demanda uma solução ar-
quitetônica mais adequada a aquela localidade.

Figura 01 - Perspectiva do Projeto, o projeto é uma resposta a 
questão  das  empenas  cegas do centro de  São Paulo   e con-
siste basicamente de uma malha estrutural onde módulos pré-
fabricados são fixados resultando  em  um  conjunto que  busca  
atender  demandas  por  espaços   culturais   e hospedagem.
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Figura 02 - Elevado João Goulart no centro de São Paulo, onde é possivel ver uma grande  quantidade  de empenas 
cegas. A  diretia  vemos   uma   representação   dos   limites   desses   grandes   paredões   em   manchas   sem   preen-
chimento.

Figura 03 - Mapa Político-Administrativo de São Paulo, região do Largo São Francisco no Centro da cidade. A proposta de-
senvolvida para a Atividade de Projeto foi implantada na Praça Ouvidor Pacheco e Silva na frente da Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo, entre as ruas José Bonifácio e a rua Benjamim Constant.
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02ARQUITETURA
DINÂMICA

O que se entende por arquitetura dinâ-
mica neste trabalho, é uma arquitetura que es-
teja preparada para a mudança, que possa 
se adaptar a novas necessidades da popula-
ção e que responda a tudo isso com agilidade.

Partindo desse princípio, uma constru-
ção que possa ser pré-fabricada, uma arquite-
tura que segue uma modulação, que apresenta 
elementos comuns que possam ser emprega-
dos de diversas maneiras diferentes no projeto 
de modo que trabalho englobe as necessidades 
de uma cidade em constante transformação.

Desse modo o trabalho busca realizar uma 
breve análise de projetos e ideias que desenvol-
vem essa característica buscando entender como 
introduzir esses conceitos de uma arquitetura ágil, 
modular e adaptável no projeto a ser desenvolvido.

Os projetos analisados são de dimensões 
variadas, um de pequeno porte, um de médio e um 
de grande porte, ambos levantam questões como: 
utilização de elementos pré-fabricados, modula-
ção e uma lógica construtiva industrial, no sentido 
de utilizam componentes que podem ser fabrica-
dos em larga escala barateando e agilizando a fa-
bricação e a construção do projeto como um todo.

O primeiro projeto é o da Casa ÁPH80, 
medindo 27 metros quadrados (9x3) a casa pos-
sui três ambientes diferentes: uma sala-cozinha,

um banheiro completo e um dormitório de casal. 
O exterior é coberto placas de madeira cinza, a 
fachada é ventilada com 10 centímetros de isola-
mento térmico em torno do edifício. A estrutura é 
de madeira maciça, o tempo de fabricação é de 4 
a 6 semanas e o tempo de montagem é de 1 dia.

Figura 04 - Vista de fora da 
casa. 

Figura 05 - A casa pode ser içada e transportada por um 
caminhão.

Figura 06 - Esquema ilustrativo da Casa ÁPH80.

- Arquitetos: Ábaton  
Arquitectura 
- Localização: Espanha 
- Área: 27.0 m² 
- Ano do projeto: 2013

CASA ÁPH80
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Estúdio Madalena

- Arquitetos: Apiacás    
Arquitetos
- Localização: São Paulo, 
Brasil
- Área: 250.0 m² 
- Ano do projeto: 2014

O projeto abriga dois 
programas distintos: um espa-
ço destinado à moradia e outro 
ao trabalho. A estrutura é metá-
lica com fechamentos em pai-
néis de concreto pré-fabricado. 
Os painéis possuem 25 cm de 
largura e altura variável, a laje 
foi pensada como uma sequên-
cia de vigas treliças com banzos 
(superior e inferior) em concreto 
e ferro em sua armação interna.  Figura 07 -  Vista  da  fachada  e  vista  interna.

 Figura 08 - Esquema dos 
elementos construtivos.
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Arranha-céu de containers 
para favela em Mumbai.

- Arquitetos: GA Design 
Consultants
- Localização: Dharavi, 
favela de Mumbai, Índia
- Área: Não informado
- Ano do projeto: 2015

 Figura 09 - Planta do 
pavimento tipo.

 Figura 10 - Corte esque-
mático.

 Figura 11 - Perspectivas.

 Figura 12 - Vista interna 
da área de circulação.

A proposta do escritório  Ganti + Asociates (GA) Design, 
vencedora de um concurso de moradia temporária para a favela 
de Dharavi, em Mumbai, leva  em consideração o fato de que 
containers podem ser empilhados até 10 vezes sem acréscimo 
estrutural, para propor um edifício de 100 metros de altura com-
posto por uma série de conjuntos autoportantes de containers 
apoiados por vigas metálicas distribuídas a cada 8 pavimentos.

O apartamento tem as dimensões padrões de um con-
tainer (12m x 2,6m x 2,4m). As unidades são dispostas simetri-
camente em torno de um núcleo central que abriga as circula-
ções verticais, os encanamentos e instalações elétricas passam 
por dutos entre as estruturas metálicas. Além disso de acordo 
com os arquitetos: “cada container é recuperado do porto de 
Mumbai e os fechamentos dos corredores do edifício são fei-
tos com tijolos de terracota produzidos pela comunidade. ”
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03METABOLISMO

INTRODUÇÃO

Fruto da remodelação do Japão após a Se-
gunda Guerra Mundial, segundo Zhongjie Lin no 
livro: Kenzo Tange and the Metabolist Movement: 
Urban Utopias of Modern Japan (2010), o Meta-
bolismo foi uma tentativa de criar, mesmo que por 
meios utópicos, uma arquitetura capaz de suprir 
as enormes questões de infraestrutura urbana em 
um país que havia sofrido com a guerra. O mo-
vimento surge de um manifesto de 1960 com o 
título de “Metabolismo: Propostas para um Novo 
Urbanismo”, organizado pelos arquitetos japone-
ses: Kiyonori Kikutake (1928-), Kisho Kurokawa 
(1934-2007),  Fumihiko Maki   (1928-), Masato 
Otaka (1923-), Noboru Kawazoe (1926-), Ken-
zo Tange (1913–2005) e Arata Isozaki (1931–), 
que viam no movimento uma nova forma de 
planejamento urbano e uma nova arquitetura.

Recebeu esse nome por acreditar que as 
cidades e edifícios deveriam ser projetados como 
um organismo, e para tanto crescer de manei-
ra orgânica de acordo com as necessidades de 
seus habitantes, o movimento seria então uma 
saída para a falta de território no meio urbano, 
buscando como alternativa uma intervenção em 
grande escala que utilizava a tecnologia constru-
tiva da época a seu favor. Deste modo as propos-
tas arquitetônicas e urbanísticas partiam desde 
grandes edifícios, até a ocupação dos oceanos. 

Figura 13 - Nakagin Torre Cápsula, pelo fotógrafo  
Tom Blachford, 2018. 
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ORIGENS

Após a segunda guerra mundial o Japão 
se encontrava em uma devastação de suas ci-
dades e uma economia abalada.  As diversas 
medidas adotadas, como o Plano colombo, 
onde os Estados Unidos fariam empréstimos 
para reestruturar a economia japonesa, usu-
fruindo de uma mão de obra disciplinada, bai-
xos salários, grandes jornadas trabalhistas, e 
um direcionamento massivo dos investimentos 
em educação levam no início dos anos 1960 
a uma expansão econômica conhecida como: 
“o milagre japonês”. Este intenso crescimento 
econômico alimentou os projetos urbanos visio-
nários. Esses projetos utópicos japoneses es-
tavam intimamente associados ao movimento 
de vanguarda chamado Metabolismo, que foi 
lançado em 1960, quando um grupo de jovens 
arquitetos e designers publicam seu manifesto 
- Metabolismo: as propostas para o novo ur-
banismo - na “World Design Conference” em 
Tóquio (1960). O manifesto pedia a reconfigu-
ração radical da cidade moderna, um processo 
que os metabolistas acreditavam que levaria a 
uma nova ordem crítica para uma sociedade 
que entrasse na era pós-industrial, a partir de 
então eles desenvolvem e enriquecem seus 
conceitos de design e planejamento urbano.

Seus projetos muitas vezes imagina-
vam o mar e o céu como futuros locais para 
os habitats humanos, e sugeriam que a cida-
de cresceria e se transformaria como a evo-
lução e a metamorfose de um organismo. 
Era a hora certa para um tom tão futurista e

um otimismo tecnológico: a década de 1960 
não só foi conhecida como o período de maior 
crescimento econômico da história do Japão, 
como também um momento de grandes des-
cobertas tecnológicas inovadoras. As tenta-
tivas utópicas dos metabolistas de introduzir 
um novo urbanismo foram respostas para a 
intensa transformação das cidades japone-
sas durante este período, em um nível mais 
profundo, seus planos abordavam a transi-
ção política e o revigoramento cultural da na-
ção após o fim da Segunda Guerra Mundial.

A raiz das utopias urbanas Metabolis-
tas era uma noção particular de “cidade como 
processo”, essa ideia estava em oposição ao 
paradigma modernista do design urbano e le-
vou a conceitos de projetos tão radicais como 
Terra Artificial, Estruturação Urbana, Civilização 
Marinha e Ciclo Metabólico, que incorporavam 
os ideais de mudança social dos metabolistas. 
Inspirados pela rápida expansão e mudança 
imprevisível característica das cidades con-
temporâneas. Os Metabolistas se aproxima-
ram da cidade como um organismo vivo que 
consistia de elementos com diferentes ciclos 
metabólicos: alguns persistentes, enquanto 
outros tendem a ser efêmeros. Visando aco-
modar o crescimento e a regeneração de uma 
cidade, eles buscavam empregar tecnologias 
construtivas baseadas em componentes pré-
-fabricados e a substituição de peças obsoletas 
de acordo com ciclos de vida variados. Essa 
noção de crescimento e mudança na escala
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de uma cidade fazia oposição as teorias tra-
dicionais de planejamento urbano e exi-
giu uma redefinição de várias relações 
críticas de projeto como: ordem e caos, per-
manência e transitoriedade, coletivo e in-
dividual, planejamento e espontaneidade.

O metabolismo não envolveu apenas 
seus membros iniciais, como Kiyonori Kiku-
take (1928-), Kisho Kurokawa (1934-2007), 
Fumihiko Maki (1928-), Masato Otaka (1923-) 
e Noboru Kawazoe (1926-), mas também al-
guns arquitetos e urbanistas de mentalidade 
semelhante, como Kenzo Tange (1913–2005) 
e Arata Isozaki (1931–). Tange desempenhou 
um papel particularmente significativo no mo-
vimento metabólico. Embora nunca tenha sido 
um membro formal do Metabolismo, ele orien-
tou os arquitetos mais jovens e praticamente 
criou o grupo presidindo o comitê de programa 
da Conferência Mundial de Design de 1960. 
As visões racionalistas de tange e a abor-
dagem monumental da arquitetura e urba-
nismo influenciaram os integrantes do gru-
po, assim como suas colaborações com os 
Metabolistas impactaram o desenvolvimento 
dos próprios conceitos de design de Tange.

Figura 14 - Maquete da  “Tower-shaped City”, por Kiyonori 
Kikutake, 1958.

Figura 15 - Maquete da “Marine City”, por Kiyonori Kiku-
take, 1958.
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MEGAESTRUTURA.

Figura 16 - “Megastructure: urban futures of the recente 
past”  por Reyner Banham ,1976.

No ano de 1976 Reyner Banham publica 
sua monografia Intitulada “Megaestrutura: Fu-
turos Urbanos do passado recente”. Seu título 
Megastructure resumiu numerosas tentativas 
utópicas nas décadas de 1950 e 1960, e o ter-
mo logo foi amplamente divulgado. O livro apre-
sentava os trabalhos de Tange e dos Metabolis-
tas como uma parte importante desse cenário 
global, tal concepção de Megaestrutura, em-
bora excessivamente generalizada, indica as 
múltiplas conexões do movimento metabolista

com suas contrapartes ocidentais: a influ-
ência de ideologias relativas ao espaço pós-in-
dustrial do Ocidente, a grande escala das me-
trópoles, mobilidade e transformação da cidade 
moderna, a estratégia comum de usar estruturas 
espaciais monumentais para acomodar tais mu-
danças. Existem evidências além dessas justifi-
cativas de que o metabolismo é um movimento 
legítimo megaestrutural: “a palavra “megaestru-
tura” foi de fato cunhada pelo arquiteto metabo-
lista: Fumihiko Maki. De acordo com a definição 
de Maki nas Investigações em Forma Coletiva de 
1964, megastructure refere-se a uma estratégia 
de design urbano que tende a abrigar os progra-
mas para uma cidade inteira ou parte de uma ci-
dade em uma única estrutura. ” (Lin, 2010, p. 9).

A maior parte dos trabalhos Metabolistas 
estavam de acordo com a ideia de se conce-
ber uma gigantesca estrutura urbana integrada 
à infraestrutura, acomodando várias unidades 
individuais, proporcionando um ambiente inde-
pendente. Esses arquitetos japoneses compar-
tilharam com seus colegas europeus e america-
nos um entusiasmo em moldar totalmente um 
ambiente com a tecnologia da época. No entan-
to, “examinar as vanguardas arquitetônicas das 
décadas de 1950 e 1960 através das lentes da 
megaestrutura tem suas limitações, ela tende a 
obscurecer as diferenças sutis, mas essenciais, 
das filosofias de design e atitudes sociais des-
ses arquitetos, e omite as preocupações regio-
nais e locais específicas incorporadas em suas 
diversas visões urbanas.” (Lin, 2010, p. 10).
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Para um estudo do Metabolismo, estas 
são exatamente algumas das questões impor-
tantes que precisam ser articuladas. O Archi-
gram, por exemplo, foi um dos movimentos de 
vanguarda europeus frequentemente compa-
rado ao Metabolismo, o Archigram e o Meta-
bolismo de fato se comparavam entre si em 
muitos aspectos, ambos surgiram no início dos 
anos 1960 e se dispersaram no início dos anos 
1970, quando a cultura pós-moderna estava 
em ascensão. Eles apresentavam semelhan-
ças em seus impulsos futuristas de design, 
uma estratégia formal que incluía a megaes-
trutura e a célula e um forte apelo visual, além 
de novas concepções para o urbanismo. No 
entanto, as proposições que suas propostas 
fizeram foram diferentes, de acordo com Lin, 
o Archigram extraiu suas ideias primeiramente 
de uma metáfora mecanicista enquanto gradu-
almente as suavizava na experiência urbana 
ancorada na informação e na mídia eletrôni-
ca e os projetos de seus membros baseavam-
-se na noção de impermanência material, que 
poderia ser colocada dentro de uma tradição 
tectônica britânica influenciada pelas Artes e 
Ofícios e o movimento da Cidade Jardim. O 
metabolismo, por outro lado, foi essencialmen-
te inspirado por um modelo que tem a forma, 
estrutura ou aspecto de um organismo vivo e 
leva em conta questões como crescimento e 
transformação. A idéia de expansão orgânica e 
substituição de elementos teve suas raízes em 
“uma compreensão tradicional do movimento 
cíclico de morte, decadência e renascimento,

que é decididamente japonês” (Lin, 2010, p. 
10). A paixão do Archigram pelo futuro tecno-
lógico e a estratégia megaestrutural no design 
foram em grande parte fruto de um engajamen-
to heroico, mas ingênuo, de que essas novas 
ideias iriam revolucionar a estrutura social, algo 
que também caracterizava os primeiros proje-
tos de muitos metabolistas, portanto, não é de 
surpreender que no final da década de 1960 
quando os metabolistas gradualmente acei-
taram a ascendência da fantasia tecnológica 
e da dinâmica do mercado sobre as preocu-
pações sociais, suas propostas se tornaram 
mais parecidas com as obras de Archigram.

A comparação dos manifestos do Archi-
gram e do Metabolismo também sugere suas 
diferentes abordagens em relação à tecno-
logia e ao utopismo social. Enquanto a Archi-
gram publicou uma série de revistas nos anos 
1960, e continuou a desenvolver suas ideias, 
já os metabolistas publicaram apenas um ma-
nifesto, mas continuamente elaboraram esses 
conceitos com numerosos projetos urbanos 
e de menor escala, também é evidente que, 
mesmo dentro do grupo Metabolista, o con-
ceito de megastrutura era objeto de constante 
debate. Fumihiko Maki não apenas conceitu-
alizou a forma urbana da megaestrutura, mas 
rapidamente passou a criticar esse método de 
planejamento por sua rigidez e monumentali-
dade, em vez de uma estrutura física estática, 
Maki clamava por uma ordem interna mais su-
til, subjacente à evolução natural das cidades.
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“A Expo ’70 foi a a primeira Exposição Universal 
ocorrida não só no Japão, como em toda a Ásia. Com o 
tema “Progresso e Harmonia para a Humanidade” (Pro-
gress and Harmony for Mankind), ela durou 183 dias, de 
15 de março a 13 de setembro, numa área de 330 hecta-
res nas Colinas Senri, nas proximidades de Osaka. Den-
tre os exibidores estavam 76 países, quatro instituições 
internacionais, um distrito administrativo (Hong Kong), 
três estados norte-americanos, uma cidade alemã, duas 
companhias, além de 32 organizações japonesas, in-
clusive o Brasil. As exibições ocorreram em 116 pavi-
lhões. A exposição foi visitada por mais de 64 milhões 
de pessoas (uma média de 350 mil visitantes por dia) 
um recorde até então para exposições internacionais.” 
(Expo ’70 Commemorative Park)

“Seu argumento de que uma ordem ur-
bana real deveria acomodar certos graus 
de desordem e encorajar a espontaneida-
de forneceu uma interpretação alternati-
va da “cidade como processo” para a abor-
dagem megaestrutural. ” (Lin, 2010, p. 15).

CLÍMAX E DECLÍNIO: A Exposição Mundial 
de 1970.

Figura 17 - Megaestruturas da cobertura da expo 70, em Osaka, 
Japão, 1970.

Figura 18 - Pavilhão da Toshiba-IHI na Expo 70, por Kisho Ku-
rokawa, 1970.
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Figura 17 - Megaestruturas da cobertura da expo 70, em Osaka, 
Japão, 1970.

Figura 18 - Pavilhão da Toshiba-IHI na Expo 70, por Kisho Ku-
rokawa, 1970.

Kenzo Tange foi nomeado planejador 
mestre para a Exposição, um cargo responsá-
vel por coordenar toda a construção envolvi-
da no evento. Essa comissão confirmou seu 
status de “arquiteto nacional” do Japão, uma 
reputação já conquistada por monopolizar os 
projetos mais importantes do país, incluindo 
o Parque Memorial da Paz de Hiroshima, a 
Prefeitura de Tóquio e o Estádio Olímpico de 
Tóquio. Mais importante, a exposição permitiu 
que ele explorasse a forma urbana do futuro 
com a abordagem estruturalista que ele havia 
desenvolvido em seus trabalhos anteriores.

No final, a “Expo 70” acabou sendo 
uma oportunidade sem precedentes não ape-
nas para Tange, mas para todo os arquitetos 
metabolistas que sob a direção de Tange, 
construíram uma série de pavilhões e obje-
tos impressionantes, usando-os para testar 
suas ideias radicais sobre arquitetura e de-
sign urbano. A Exposição levou o movimento 
metabolista ao clímax. O evento foi domina-
do pelas formas icônicas de megaestrutura 
e cápsula dos Metabolistas e trouxe grande 
visibilidade internacional ao seu trabalho.
No entanto, a crise da tecno-utopia também se 
tornou evidente neste grande espetáculo, os 
ideais sociais que haviam sido associados aos 
esquemas urbanos dos metabolistas caíram, 
dando lugar a uma visão estritamente comer-
cial que assumiu o controle total do evento. 
“A tecnologia, originalmente concebida como 
um meio essencial para estimular a mudança 
social, acabou se tornando não mais do que

um instrumento de exibicionismo e objetos de 
entretenimento popular. ” (Lin, 2010, p. 200).  
Nesse sentido, de acordo com Lin, a Expo 70 
era o canto dos gansos das especulações urba-
nas heróicas dos metabolistas. Também signi-
ficou na conclusão do utopismo na construção 
da cidade e início da depressão econômica, 
crise cultural e o declínio do reino simbólico 
que varreu o mundo no início dos anos 1970.

Figura 19 - Foto da maquete da expo 70, em Osaka, Japão, 
1970.
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“No passado, as pessoas caminhavam pelas ruas até 
chegarem ao seu destino e depois simplesmente desa-
pareciam na porta. Com automóveis na rua, no entanto, 
tudo é diferente. Em primeiro lugar, é necessário dividir 
os pedestres dos veículos, criar rodovias e ruas de uso 
exclusivo dos veículos. Graças à chegada do automobi-
liário, há necessidade de uma nova ordem na qual um 
veículo possa passar de uma estrada rápida para uma 
mais lenta e, em seguida, parar no destino.”
(Tange, 1960).

Para Tange a expansão das megalópoles 
levaria a ocupação dos oceanos, pois não ha-
via espaço territorial para o crescimento da ci-
vilização que acabaria tendo que não se limitar 
apenas a uma superfície terrestre. O aspecto 
construtivo mais adequado era a pré-fabricação 
e a elaboração de sistemas que poderiam ser 
ampliados e reduzidos utilizando adições ou 
remoções sucessivas de componentes modula-
res, pensamento que influenciou a concepção 
espacial de grande parte dos arquitetos Meta-
bolistas, por acreditarem que edifícios e espa-
ços urbanos estariam sujeitos às mesmas con-
dições do crescimento natural a que também 
estava sujeita a população e por tanto deve-
riam estar aptos ao crescimento populacional.

1 - Planejamento para a Nova Baía de Tó-
quio por Kenzo Tange, onde temos um eixo 
monumental construído através da Baía de Tó-
quio com grandes vias para automóveis, man-
tendo pedestres longes em áreas separadas 
através de uma hierarquia de vias expressas.

PRINCIPAIS OBRAS:

Figura 20 - Planejamento para a Nova Baía de Tóquio por 
Kenzo Tange, 1960. 

Figura 21 - Kenso Tange e fotomontagem de sua proposta 
Nova Baía de Tóquio,1960.

Figura 22 - Foto da maquete, edifícios separados por grandes 
vias expressas.
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Figura 21 - Kenso Tange e fotomontagem de sua proposta 
Nova Baía de Tóquio,1960.

2 - Nakagin Torre Cápsula, por Kisho Ku-
rokawa projeto de 1971 em Tóquio, que tinha 
como concepção principal a utilização unida-
des modulares que poderiam ser substituí-
das e adicionadas mais unidades ao edifício.

O projeto é composto por duas torres 
com sete unidades habitacionais em cada an-
dar, que eram fixadas à estrutura principal 
através de apenas quatro parafusos de alta 
tensão, de modo a facilitar a substituição das 
unidades. As cápsulas foram projetadas para o 
público solteiro, que trabalhava e precisava de 
um espaço mínimo e confortável para habitar. 
Com esse propósito, as células foram dimen-
sionadas em 2,3 x 3,8 x 2,1 metros e com uma 
configuração semelhante aos apartamentos 
tipo kitchenette, contendo em seu interior ba-
nheiro, sofá-cama, armários, fogão, geladeira 
e equipamentos eletrônicos, os equipamentos 
eram acoplados a nichos específicos que por 
sua vez armazenariam toda a infraestrutura 
básica necessária para seus funcionamentos.

“As cápsulas foram fabricadas e montadas em fá-
bricas em outras cidades. Depois de transportados para 
o canteiro de obras, foram içados por guindaste e fixados 
nos poços de concreto, começando de baixo para cima. 
Cada cápsula foi fixada de forma independente a partir do 
eixo, de modo que, idealmente, qualquer cápsula poderia 
ser removida sem afetar os outros. Cada cápsula foi amar-
rada ao núcleo de concreto com apenas quatro parafusos 
de alta tensão: dois nos lados superior e inferior. A cons-
trução inteira levou apenas um ano. (Lin, 2010, p. 237).”

Figura 23 - Nakagin Torre Cápsula, por Kisho Kurokawa 
projeto de 1971 em Tóquio.
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POSSÍVEL DEMOLIÇÃO:

“Em abril de 2007, um relatório da “Architectural Record” 
uma revista americana de arquitetura, chamou a aten-
ção mundial para um prédio no Japão: a Nakagin Torre 
Cápsula de Kisho Kurokawa está programada para ser 
demolida. Esta notícia surpreendeu muitos arquitetos 
e historiadores porque este projeto não é apenas uma 
obra icônica de Kurokawa, mas tem sido amplamente 
reconhecido como uma das obras-primas da arquitetura 
moderna do pós-guerra no Japão. A possível demolição 
do Edifício Nakagin trouxe o movimento Metabolista de 
volta aos holofotes quase meio século após sua inau-
guração. Desde 1996, Nakagin Torre Cápsula foi listada 
como um patrimônio arquitetônico pela DoCoMoMo, a 
organização internacional dedicada à documentação e 
preservação da arquitetura moderna. Devido à falta de 
manutenção, no entanto, o interior do edifício está em 
péssimo estado. Há também uma preocupação cres-
cente entre os moradores sobre a questão da saúde do 
amianto usado nas cápsulas, bem como a capacidade 
do prédio de resistir a terremotos. Sob tais circunstân-
cias, a associação de moradores da Nakagin Capsule 
Tower decidiu derrubá-la e construir uma nova torre de 
quatorze andares, que expandiria substancialmente a 
área útil. Tentando salvar o Edifício Nakagin, Kurokawa 
propôs um plano de renovação para substituir as cáp-
sulas por novas unidades, permitindo que o prédio pas-
sasse pela auto renovação como ele imaginara original-
mente, no entanto, a administração do prédio não ficou 
convencida. A DoCoMoMo pediu que o braço patrimonial 
das Nações Unidas protegesse esse marco, mas tam-
bém não teve êxito. A Nakagin Capsule Tower não é um 
caso isolado em que marcos arquitetônicos modernos 
no Japão estão comprometidos.” (Lin, 2010, p. 231). 

Figura 24 - Instalação das Cápsulas, em 1972.

Figura 25 - Vista interna de um apartamento da Nakagin Torre 
Cápsula, 1972.
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Figura 26 - Diagra-
mas: circulações 
comuns dos apar-
tementos, seguido 
do eixo estrutural, 
e dos apartamen-
tos modulares.

Figura 27 - Perspec-
tivas isométricas 
dos apartamentos.

Figura 28 - Plantas 
tipo.
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“Arquitetos modernistas sonhavam com novas cidades 
que, uma vez construídas, forneceriam o ambiente para 
a verdadeira ordem que viam como inerente a uma 
sociedade industrial avançada. No entanto, devido à 
paralisia geral na implementação de planos em larga es-
cala em Tóquio e à decadência crítica da infraestrutura 
da cidade, os metabolistas determinaram que deveriam 
deixar as cidades existentes como estavam, enquan-
to começaram a construir novas cidades. O que eles 
procuravam não era uma melhoria da cidade, por mais 
abrangente que fosse, mas uma revolução na forma 
como foi construída e operada. Em um artigo publicado 
em 1991, o renomado historiador de arquitetura Teiji 
Ito lembrou algo que Arata Isozaki dissera trinta anos 
antes. O ambicioso jovem arquiteto disse a Ito: Tóquio 
é inútil. “Não vou mais considerar a arquitetura abaixo 
de 30 metros de altura…. Estou deixando tudo abaixo 
de 30 metros para os outros. Se eles acham que podem 
desvendar a bagunça nesta cidade, deixe-os tentar. Vou 
pensar na arquitetura e na cidade no ar acima de 30 me-
tros. Um lote vazio de cerca de 10 metros quadrados é 
tudo que eu preciso no chão. Vou erguer uma coluna lá, 
e essa coluna será tanto uma coluna estrutural quanto 
um canal para a circulação vertical.”  Assim veio o famo-
so projeto de Isozaki, “Cidade no Ar”. Em 1963.”
(Lin, 2010, p.69).

3- Cidade no ar, por Arata Isozaki em 
1961, a busca por novos territórios levaram a 
concepção de enormes estruturas que susten-
tariam elementos modulares ramificados que 
abrigariam programas distintos, o projeto ser-
viu como estudo e concepção dos fundamen-
tos defendido pelo movimento metabolista. 

Figura 29 - Imagem da maquete e implantação do projeto 
de Arata Isozaki, Cidade no Ar, 1961.
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4- Centro de Imprensa e Difusão 
Shizuoka, por Kenso Tange em 1967 na cida-
de de Tóquio, foi a primeira construção fruto 
do movimento metabolista, a busca por uma 
nova tipologia urbana que poderia se auto per-
petuar de forma orgânica. O projeto de sede 
para a empresa Shizuoka Broadcasting Cor-
poration é reflexo do lote triangular estreito, 
com 189 metros quadrados, que levou o arqui-
teto a projetar uma estrutura vertical, consis-
tindo de um núcleo principal de infraestrutura, 
o que poderia evoluir a uma megaestrutura 
urbana na qual poderiam ser “plugadas” um 
grande número de cápsulas pré-fabricadas.

O edifício consiste de um núcleo rígido  
com 7,7 metros de diâmetro, que chega a uma 
altura de 57 metros, além disso cada pavimen-
to possui uma escada circular, dois elevadores, 
uma cozinha e instalações sanitárias. O núcleo 
serve como um eixo de acesso às unidades 
de escritório modulares que consistem de cai-
xas de vidro e aço de 3,5 metros de balanço 
fixadas alternadamente ao núcleo principal.

No total são treze escritórios individu-
ais  dispostos em cinco grupos de dois ou três 
módulos conectados ao núcleo rígido, entre os 
grupos de módulos formam-se varandas per-
mitindo que futuras unidades pudessem ser 
“plugadas”, uma ideia que nunca se materiali-
zou. A estrutura tem hoje a mesma quantidade 
de unidades de quando foi erigida em 1967. Figura 30 - Fotos e desenhos técnicos do Centro de 

imprensa e difusão, por Kenso Tange, 1967.
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5- Takara Beautilion, por Kisho Kurokawa, 
na Expo 70 em Osaka, Japão. Foi uma das ino-
vações tecnológicas da Expo 70. Caracterizado 
por um quadro tridimensional composto de tubos 
de aço que se estendiam em todas as direções. 
Uma série de cápsulas cúbicas revestidas com 
aço inoxidável, exibindo os produtos de beleza 
da empresa Toshiba que patrocinou o evento. As 
estruturas terminavam em juntas abertas, dan-
do aos edifícios silhuetas incomuns e sugerindo 
fortemente incompletude e expansibilidade. A 
Kurokawa empregou extensivamente a tecnolo-
gia de pré-fabricação, permitindo a montagem 
instantânea da estrutura e instalação de cápsu-
las, a Takara Beautilion foi montada no local em 
apenas seis dias. Os pavilhões também pode-
riam ser desmontados com facilidade e trans-
portados para a reconstrução em outros lugares. 

Figura 31 - Takara Beautilion, por Kisho Kurokawa, na 
Expo 70 em Osaka, Japão. 1970.

Figura 33 - Corte do Takara Beautilion, por Kisho Kurokawa, na 
Expo 70 em Osaka, Japão. 1970.

Figura 32 - Módulos fixados a estrutura metálica. Takara Beauti-
lion, por Kisho Kurokawa, na Expo 70 em Osaka, Japão. 1970.
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Figura 34 - Sede Corporativa da TV Fuji, projeto de Kenzo Tange em Tóquio, Japão, 1996. Fotografada pelo fotógrafo  Tom 
Blachford, em 2018. 
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04ARCHIGRAM
A revolução tecnológica que ocorreu no sé-

culo vinte, como por exemplo o surgimento das 
redes de telecomunicações via satélite, da robó-
tica, dos computadores e a televisão, indicavam 
um momento de grande desenvolvimento em opo-
sição ao traumatismo e as cicatrizes geradas pela 
segunda guerra mundial, e como resultado desse 
crescimento econômico e tecnológico surge tam-
bém uma nova cultura que se relacionava com os 
novos sistemas comunicacionais e as novas ino-
vações eletrônicas, uma nova cultura de massa.

Muitos arquitetos do início dos anos 1960 
viam na arquitetura tradicional, uma tendência ul-
trapassada e que estava na hora de buscar uma 
renovação e transformação da disciplina arquite-
tônica. É nesse contexto que os arquitetos Peter 
Cook, Ron Herron, Warren Chalk, Dennis Cromp-
ton, David Greene e Mike Webb, decidem formar 
o grupo Archigram como uma forma de romper os 
vínculos com a tradição e buscar novos horizontes.

“Uma nova era da arquitetura deve surgir com 
formas e espaços que parecem rejeitar os preceitos do 
Moderno porém, também, conservando estes preceitos. 
Optamos por ignorar a imagem Bauhaus em decompo-
sição, que é um insulto ao funcionalismo.” (Greene,1961)

A tentativa dos integrantes do Archigram 
na década de 60 de antever e projetar o futuro 
das cidades e da arquitetura, gerou muita re-
percussão sendo mais entendido como um tra-
balho de ficção do que um estudo cientifico

e por tanto seus desenhos e propostas tinham 
caráter imaginativo e sensacionalistas, com gran-
de influência da alta tecnologia da era espacial, 
por esse motivo diversas propostas do grupo ti-
nha o espaço sideral como território, ideias como 
a   construção de plataformas orbitais e de cida-
des intergalácticas, objetos arquitetônicos expe-
rimentais que voavam como foguetes lunares, 
ou então, afundavam e emergiam da água como 
glóbulos e até módulos que podiam se modificar 
aumentando de tamanho ou reduzindo no espa-
ço, como um elemento robotizado. Dessa manei-
ra o grupo buscava muito mais uma mudança de 
perspectiva do que significava pensar arquitetura 
na época, do que estabelecer projetos arquite-
tônicos que possam ser realmente construídos.

“Um conjunto de atitudes, um conjunto de referências, 
uma ampliação de vocabulário da arquitetura não ape-
nas no sentido formal, mas também no sentido ‘do 
quê’ podia ser discutido por arquitetura.” ( Cook, 2002).

Figura 35 - Colagem com diversos projetos do grupo Archi-
gram, feita por Diana Jowsey.
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ARQUITETURAS MÓVEIS E MUTANTES:

Inicialmente entre os anos de 1962 e 
1964 o grupo concentrava seu interesse nas 
arquiteturas móveis, mutantes e expansíveis, 
e os projetos das megaestruturas, até que em 
1965 o grupo passa a desenvolver propostas 
intermediarias voltadas a arquitetura conven-
cional, nesse momento a busca era por uma 
unidade residencial autônoma que pudesse 
ser acessível e que permitisse flexibilidade de 
programas e adaptabilidade. Esses elementos 
arquitetônicos deviam poder existir de forma 
independente das megaestruturas e de ou-
tros sistemas de suporte permanente. Alguns 
exemplares desta fase são os projetos deno-
minados Living Pod Project (1965) de David 
Greene e The Cushicle (1966) de Mike Webb.

O Living Pod Project - Era uma proposta 
de casa cápsula formada por partes fixas e ins-
trumentos móveis que permitia a transformação 
da casa em uma espécie de trailer, para melhor 
acomodação de seus habitantes, ela foi pensa-
da para poder ser inserida em uma megaestru-
tura urbana como vemos em Plug-in city ou se 
transportada como um trailer até uma paisagem 
aberta. Seus compartimentos internos eram 
pensados para diversos usos distintos, uma má-
quina de morar que pudesse ser implantada tan-
to em um outro planeta como no fundo do mar.

Figura 36 - Living Pod Project de David Greene, 1965.
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Figura 36 - Living Pod Project de David Greene, 1965.

O Cushicle - Foi uma proposta de uma 
espécie de barraca de alta tecnologia que pu-
desse servir de unidade habitacional compacta 
para estadia provisória em ambientes extre-
mos e difícil acesso, como desertos e flores-
tas, que pudesse ser dobrada e transportada 
pelo próprio utilizador com pouco esforço, ela 
era constituída por duas partes principais, o 
chassi, feito de armaduras dobráveis e desdo-
bráveis que estruturam a barraca, e uma capa 
feita de lona espacial que envelopa e protege 
o usuário, além desses elementos na barraca 
ainda existia um um acento reclinável que pode 
ser inflável ao ser utilizado e equipamentos de 
comunicação via satélite permitindo a transmis-
são de mensagens em diversos tipos de locais .

Figura 37 - The Cushicle de Mike Webb, 1966.
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Walking City, “A cidade andante”

Em 1964 o grupo Archgram desenvolve 
uma ideia de cidade que se locomova como 
ferramenta de expressão e critica a arquitetu-
ra da época. A Walking City, era representada 
por uma arquitetura constituída por containers 
grandiosos com pernas mecanizadas que po-
diam mover a cidade por qualquer tipo de ter-
ritório. A proposta era muito mais uma ideia 
teórica do que algo que pudesse se concre-
tizar, nela estava retratada uma cidade sem 
lugar fixo e que estaria em constante movi-
mento, sendo habitada por viajantes que es-
tavam à procura de uma moradia temporária.

“Como a arquitetura poderia empregar as 
novas tecnologias, mas, em última análise, investi-
gar como a tecnologia estava implicada na manei-
ra pela qual as pessoas utilizariam, experimentariam 
e viveriam a arquitetura e a cidade.” (Cook, 2002.)

Sua forma deriva de uma mistu-
ra de inseto e máquina de maneira que 
a cidade poderia ser um tipo de parasita 
buscando recursos em um mundo pós-apoca-
líptico, levando e recebendo novos integrantes 
e se conectando com outras cidades andantes.

Figura 38 - Walking City de Ron Herron, 1964. Imagem da 
época, seguida de perspectivas digitais feitas atualmente.
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Instant City, “A cidade instantânea”

Com o apoio financeiro do Graham Fou-
ndation for Advanced Studies in Art de Chica-
go, o grupo propõe em 1969 o projeto Instant 
City, uma arquitetura móvel que proporciona-
ria diversos eventos e informações culturais 
que seriam levadas a localidades distantes 
das metrópoles, como pequenas cidades do 
interior. Uma cidade instantânea que podia 
ser erguida por balões e pequenos guindas-
tes, o espaço projetado teria unidades móveis 
de apoio, equipamentos de entretenimento 
e sistemas de iluminação e audiovisual que 
permitiriam no expectador ter um espetáculo.

Buscavam constituir uma arquitetura 
do acontecimento que teria começo, meio e 
fim, que estava ali para interagir com comu-
nidades menores buscando suprir a falta de 
divulgação e de acesso a novos conteúdos 
culturais que eram direcionados somente a 
grandes centros urbanos, essa cidade tempo-
rária serviria de um tipo de rede que se conec-
taria entre essas cidades menores para então 
implementar esse processo cultural urbano.

Figura 39 - Instant City do grupo Archigram, 1969. Foto da 
maquete seguida de fotomontagens da época.
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Plug-in City, “A cidade interconexa”

A tentativa de projetar uma cidade in-
teira era pratica comum a época dos anos 
sessenta, e assim como diversos arquitetos 
o grupo Archigram também idealizava gran-
des implantações urbanas integrando inúme-
ras unidades arquitetônicas e diversos equi-
pamentos urbanos, como tentativa de gerar o 
desenvolvimento de toda uma comunidade.

Proposta em 1964 por Peter Cook, que 
participava do grupo Archigram, o Plug-in City 
ou Cidade Interconexa alterava o enfoque tra-
dicional do urbanismo, a proposta consistia em 
unidades modulares que se conectavam a uma 
máquina central que proveria toda a infraestru-
tura necessária, como uma megaestrutura em 
evolução constante que incorporaria: residên-
cias, transporte e outros serviços essenciais, 
todos transportáveis por enormes guindastes.

A cidade era entendida como um com-
putador no sentido de ser fruto da junção de 
dois elementos o hardware um instrumento 
sólido e rígido que serviria como uma estrutu-
ra fixa da cidade e os softwares, instrumentos 
leves, móveis e intercambiáveis, que poderiam 
possuir diversos propósitos e programas dis-
tintos, de modo que a cidade funcionaria como 
um modelo com grandes estruturas rígidas 
que teriam camadas de elementos móveis e 
mutáveis em sua parte externa e que abriga-
riam todas as necessidades dos habitantes. 

Essa vocação lúdica revela a ne-
cessidade que temos até os dias atu-
ais de ter um tecido urbano mais 
maleável e que possa atender de forma satis-
fatória a novas tendências do viver e do habitar.

O livro Archigram: Arquitetura sem Ar-
quitetura, sugere que “A estética do incom-
pleto, evidente em todo o sistema plug-in, 
e mais marcada nas megaestruturas pre-
cedentes pode ter derivado das obras de 
construção que acompanharam a reconstru-
ção econômica da Europa” ( Sadler, 2005).

Figura 40 - Plug-in city de Peter Cook, 1964. 
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Além das residências básicas, em al-
guns módulos eram posicionadas unidades ar-
quitetônicas “inteligentes” voltadas para todo 
tipo de serviços. Os programas buscavam 
suprir todas as necessidades dos moradores 
iam de hotéis, restaurantes, supermercados, 
até farmácias. Sendo possível com um sim-
ples apertar de botão concluir de forma robo-
tizada operações domesticas do dia a dia.

Ao contrário do pensamento tradicional 
de se estabelecer uma cidade de construção 
duradoura, na Plug-in city a cidade é pensada 
para se transformar com o tempo, suas unida-
des arquitetônicas residenciais e de serviços 
eram espaços criados para serem reprograma-
dos e remanejados com o passar do tempo, de 
acordo com as mudanças ocorridas no cotidia-
no urbano e em consequência do surgimento 
de novas necessidades de consumo. A mudan-
ça de necessidade dos habitantes da época le-
vava ao desuso de certos elementos e espaços 
públicos, desse modo o ponto de vista dos inte-
grantes do grupo era de que a arquitetura deve-
ria estar preparada para mudanças ao invés de 
estabelecer um caráter permanente, para isso 
foram planejadas unidades residenciais autô-
nomas, avessa à monumentalidade e com má-
xima flexibilidade, praticidade e adaptabilidade.

Figura 41 - Imagens do designer Alain Bublex, que usa 
fotomontagens para transmitir os conceitos da “Plug-in 
City” propostos por Peter Cock em 1964.



Produzida pelo autor



Produzida pelo autor

05CONCEITOS FILOSÓFICOS

Cacciari: A Cidade-Território

Em: A cidade, de Massimo Cacciari, no 
capítulo quatro: A cidade-território (ou a pós-
-metrópole), se tem a construção de um espaço 
indefinido, homogêneo e indiferente nos seus 
lugares nos quais se dão acontecimentos que 
não correspondem a um propósito de conjunto 
e que se modificam rapidamente sem permitir a 
conservação de uma memória, onde espaços de 
acolhimento e de passagem estão interligados.

O intenso crescimento populacional das 
últimas décadas gerou diversas cidades com 
mais de vinte milhões de habitantes e este cená-
rio configurou para o autor na criação de: “áre-
as indiferenciadas do ponto de vista arquitetôni-
co, a regurgitarem de funções de representação 
financeira, de governação, cercadas por áreas 
periféricas residenciais “guetizadas” umas em 
relação às outras, áreas comerciais de mas-
sa, “resquícios” da produção manufatureira. ”

Essas áreas estariam relacionadas por 
acontecimentos ocasionais fora de uma lógi-
ca urbanística e administrativa. Essa “mega” 
urbanização por sua vez levaria a uma inten-
sa padronização das residências para a gran-
de massa, como podemos observar nos apar-
tamentos que muitas vezes seguem uma 
padronização para melhor atender as deman-
das comerciais ditadas pelo mercado imobiliário.

Nesse processo urbano temos a destrui-
ção dos recursos e culturas locais e a multiplica-
ção da burocracia, em seu território temos de um 
lado centros diretivos representativos, terciários 
e do outro, periferias populares marcadas pela 
degradação e pela falta de espaços acolhedores.

O território pós-metropolitano proporciona 
a seus habitantes o anti-espaço. Um território que 
encurta cada vez mais o lugar, até que este se tor-
ne um lugar de passagem atendendo a demanda 
por mobilização que é cada vez mais crescente, 
como consequência dessa falta de espaços físi-
cos para se habitar que permitam a contempla-
ção, o descanso, a pausa, acabamos tendo que 
recorrer ao cyber-espaço, aos espaços virtuais.

A dificuldade de viver no território pós-
metropolitano é que este tem como resultante 
de sua organização espacial: o anti-espaço, e 
nós seres humanos somos seres físicos e que 
portanto, temos limitações físicas que não con-
dizem com essa nova organização territorial, 
como a necessidade pelo lugar que nos permi-
ta uma pausa e que nos transmita acolhimen-
to, em oposição à por exemplo o cyber-espaço 
uma rede onde a transmissão de informações 
é quase instantânea e ocorre a uma velocida-
de muito acima de nossas limitações corpóreas. 
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O avanço tecnológico permitiu uma dis-
tribuição do investimento produtivo, comercial 
e administrativo de maneira mais uniforme 
pelo território. Atualmente há uma constante 
mudança nos papeis de centralidade e peri-
feria que muitas vezes é controlada por lógi-
cas mercantis e especulativas, que rejeitam 
qualquer organização predefinida de funções.

Não habitamos mais em cidades, mas em 
territórios, os limites físicos se tornaram limites 
organizacionais para facilitar a administração, 
quando o limite territorial é na verdade impos-
to pelas fronteiras das redes de comunicações. 
Os limites físicos, geográficos estão interligados 
por estas redes de comunicações de modo que 
nossa métrica já não é mais a espacial e o nosso 
desenvolvimento pelo território não é dedutível 
a uma ou algumas possibilidades, mas se re-
laciona com milhares de alternativas possíveis, 
por exemplo: um vazio urbano pode ser preen-
chido por um supermercado ou por um escri-
tório, ou uma universidade e assim por diante, 
uma vez que nossas necessidades com deter-
minada área podem se modificar com o tempo 
fugindo de uma programação preestabelecida.

A mudança de nossa relação com o 
espaço revela uma nova necessidade. A nos-
sa sensação de distância não é mais medida 
em metros, não pensamos em quantos me-
tros tem de um lugar ao outro, mas em quan-
to tempo leva esse trajeto, isso revela que o 
espaço a ser percorrido é nosso impedimen-
to, uma barreira a nossa realidade física e 
corpórea de ter que percorrer esse território

fisicamente enquanto nossa mente raciocina em 
termos de ubiquidade, ou seja buscando estar 
presente em todas as partes ao mesmo tempo.

A organização dos lugares pelo terri-
tório faz com que tenhamos que nos deslo-
car o que demanda de tempo e no espaço 
pós-metropolitano as funções assumem as-
pecto de acontecimentos já que tudo está 
em constante mudança e transformação, de 
modo que um edifício que não contemple di-
versas possibilidades programáticas, funcio-
nais, poderá ficar rapidamente ultrapassado.

 
Esse ritmo acelerado em que se habita 

nas metrópoles e que exige de seus habitan-
tes reações imediatas, entra em contradição 
com nossas vontades profundas como a bus-
ca por um lugar de acolhimento e que permi-
ta a estadia demorada. O acolhimento então 
não pode funcionar como uma cela que blo-
queia o mundo exterior, mas também não deve 
ser amplo como uma estação ou um aeropor-
to, portanto a arquitetura deve permitir o aco-
lhimento do indivíduo, mas ser polivalente o 
bastante para se comunicar com o coletivo e 
suportar a diversidade de informações, possi-
bilidades e contemplar a multifuncionalidade. 
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Figura 42 - Cidade 
no mar de Thomas 
Bayrle, 1977.

Figura 43 - Yama-
guchi de  Thomas 
Bayrle, 1981.
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Deleuze: O Rizoma

Para entendermos conceito de rizoma 
concebido por Deleuze e Gattari no livro Mil Pla-
tôs I, primeiramente devemos entender o que é 
um rizoma para a botânica: um rizoma é a ex-
tensão do caule que une sucessivos brotos, por 
exemplo a grama é um exemplo bastante conhe-
cido de planta rizomática, nela há dois métodos 
principais de reprodução. Algumas têm hastes 
extras que crescem para os lados, abaixo do 
solo ou bem acima dele. As hastes que se ar-
rastam pelo solo são chamadas de estolho e as 
hastes que crescem abaixo dele são chamadas 
de rizoma. As gramas usam estolhos e rizomas 
para se propagar e formar novos colmos. O es-
tolho ou rizoma nutre a nova planta até que ela 
seja forte o bastante para sobreviver sozinha.

E por que o rizoma ajuda na sobrevivência da 
grama?

1- Permite sua reprodução (assexuada).

2- Permite ao organismo ocupar um terri-
tório mais amplo e, em geral, mais heterogêneo.

3- Muitos rizomas formam uma rede que 
confere maior resistência à grama, pois ela pode 
se nutrir de diferentes raízes (se uma estiver 
temporariamente sem água, há sempre outra).

4- O rizoma nutre os novos brotos até 
que possam formar suas próprias raízes.

Portanto podemos perceber que a es-
truturação desse tipo de sistema reproduti-
vo da grama foi fundamental para hoje ser 
uma planta com mais de nove mil espécies 
conhecidas. Desse modo Deleuze & Gat-
tari começam descrevendo alguns princí-
pios que estruturam o conceito de rizoma:

1 e 2: Princípios de Conexão e de 
Heterogeneidade: O rizoma se estabele-
ce como um sistema onde todos seus pontos 
podem e devem ser conectados uns aos ou-
tros, formando uma máquina abstrata que se 
fecha sobre si mesma, mas é heterogenia.

3: Princípio de Multiplicidade: inexis-
tência de uma unidade principal, não tendo su-
jeito nem objeto, mas determinações, grande-
zas, dimensões que ao mudar, mudam também 
de natureza. Não existindo posições, mas so-
mente linhas, onde se faz proliferar o conjunto.

4: Princípio de Ruptura a-sig-
nificante: um rizoma pode ser rompi-
do, quebrado em qualquer lugar e tam-
bém pode retomar em uma de suas linhas 
em um processo de perpetua ramificação.

Um exemplo seria o desenho da 
pantera cor de rosa, nele por onde a pan-
tera passa ela transfere sua cor rosa, 
ela mesma se torna a-significante, sem 
reproduzir nem imitar nada externo.
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5: Princípio de Cartografia e de Decal-
comania: nenhum modelo estrutural ou gerati-
vo pode ser a justificação para o rizoma. Ele é 
uma experimentação que constrói o inconscien-
te e não o reproduz, é aberto e conectável em 
todas as suas dimensões podendo ser modifica-
do a qualquer momento, fugindo do monótono 
e deve possuir múltiplas entradas, sem redun-
dâncias, como um mapa que é impulsionado 
somente por desejos esternos e produtivos.

Ele é um modelo que se entranha cada 
vez mais em um processo de alongamento, de 
novos rompimentos e novas retomadas, não se 
organiza em unidades mais sim em dimensões, 
não tem começo nem fim, mas sempre um meio 
pelo qual ele cresce e transborda, como um pro-
cesso contínuo, “ a árvore é a filiação, o rizoma 
é a aliança, a árvore impõe o verbo ser, mas 
o rizoma tem como tecido a conjunção: e... há 
nessa conjunção força o suficiente para sacudir 
o verbo ser... é como um riacho sem início nem 
fim que rói suas duas margens e adquire veloci-
dade no meio.” (Deleuze & Gattari, Mil Platôs I).

Este pensamento expõe a investigação 
de um modelo aberto que aceita diversas so-
luções, e este conceito ilustra a ideia principal 
deste trabalho, que é a busca de uma arquite-
tura adaptável e dinâmica que possa atender 
as necessidades da sociedade a qual se insere 
e esteja preparada para as mudanças futuras. Figura 45 - Elemen-

tos formadores da 
grama.

Figura 44 - ilustração do Rizoma, conceito defendido 
por Deleuze & Gattari em seu texto Mil Platôs I.





06EXERCÍCIO PROJETUAL:
UMA PROPOSTA PARA O LARGO SÃO FRANCISCO

ESTÚDIOS MODULARES
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História do largo São Francisco:

O Largo de São Francisco localiza-se 
em São Paulo, na região central da cidade. 
Nele, encontram-se os seguintes estabeleci-
mentos: Fundação Escola de Comércio Álvares 
Penteado (FECAP), Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, Igreja da Ordem 
Terceira da Penitência e a Igreja de São Fran-
cisco. Além disso, o Largo de São Francisco é 
o marco inicial da Avenida Brigadeiro Luís An-
tônio, uma das avenidas mais movimentadas 
da região, que por sua vez possui grande va-
riedade de comércios e instituições de ensino.

“A história do Largo de São Francisco tem iní-
cio em meados de 1640, quando o Convento de São 
Francisco foi instalado no local. Com isso, a região fi-
cou conhecida por abrigar o grupo mais antigo e im-
portante de construções da arquitetura religiosa de São 
Paulo. Este conjunto é composto pela Igreja da Ordem 
Terceira da Penitência, a Faculdade de Direito e a Igre-
ja de São Francisco. Ambos integravam uma fazenda 
que, segundo alguns historiadores, é do ano de 1642.

Todo esse conjunto arquitetônico tem suas ori-
gens no ano de 1640, quando, partindo do Rio de Ja-
neiro no ano anterior, os sete freis que fundaram o Con-
vento São Francisco de São Paulo chagaram à cidade. 
Em um primeiro momento, os religiosos instalaram-se 
no final do Viaduto do Chá, onde atualmente está lo-
calizada a Praça do Patriarca. Porém, o terreno deste 
local apresentava inúmeras dificuldades para a cons-
trução de um convento, como os ventos fortes do Vale 
do Anhangabaú e a falta de água. Esse seria o primei-
ro passo para a construção no Largo de São Francisco.

Após este período de problemas, a Câ-
mara da Vila de São Paulo doou um terreno 
aos freis franciscanos, localizado no atual Lar-
go de São Francisco. Após o início das obras, 

o Convento São Francisco de São Paulo teve 
sua inauguração no dia dezessete de setem-
bro do ano de 1647, em conjunto com a reali-
zação da Festa das Chagas de São Francisco.

A partir do ano de 1800, a localização que fi-
cava de frente para o convento foi apelidada pelo 
povo da cidade de Largo do Capim, devido à grande 
quantidade de grama na área. Vinte e oito anos de-
pois, a Faculdade de Direito de São Paulo ocupou as 
instalações do convento e o terreno frontal passou a 
ter o nome de Largo do Curso Jurídico. Com a chega-
da do século XIX, o local passa a ser chamado como 
é conhecido atualmente: Largo de São Francisco. ”
Trecho retirado do site: https://www.infoescola.com/sao-paulo/largo-de-

-sao-francisco/ , ( acesso em: 20 de Nov. 2018.)

Figura 46 - Foto 1: Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo, Foto 2: Fundação Escola de Comércio Álvares 
Penteado (FECAP), Foto 3: Igreja de São Francisco.
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Local: Praça Ouvidor Pacheco e Silva:

O projeto está implantado na praça Ouvi-
dor Pacheco e Silva, a praça está localizada na 
rua São Francisco na frente da Faculdade de 
Direito da USP, o terreno de aproximadamen-
te dois mil metros quadrados, foi escolhido por 
possuir duas características importantes para 
o desenvolvimento do projeto cujo tema é: Es-
túdios modulares, uma delas era que o projeto 
deveria apresentar uma alternativa ao problema 
das empenas cegas, portanto o terreno deveria 
possuir uma ou mais empenas e a outra era que 
para um melhor desenvolvimento da experiên-
cia de projeto no TFG, era necessário um ter-
reno com área livre para circulação no térreo. 
A praça atende aos dois critérios, possui uma 
grande empena localizada a leste do terreno, e 
possui um amplo espaço livre para circulação,  
que carece de bancos e coberturas, além de 
áreas verdes e iluminação no período noturno. 

Figura 47- Fotos da praça Ouvidor Pacheco e Silva 
em 2018. A praça possuí um deck, projeto de Metro 
Arquitetos.
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A Empena:

Uma das principais questões levan-
tadas pelo projeto é a busca por uma pos-
sível alternativa as empenas cegas, que 
podem ser encotradas em grande quan-
tidade na região central de São Paulo.

A empena da praça Ouvidor Pacheco e 
Silva se encontra a leste do terreno é forma-
da por dois edificios, o edifício comercial: Con-
dor, na rua Benjamin Constant logo à frente 
da faculdade de direito da USP e o edifício na 
rua José Bonifácio número 237, que é ocupa-
do pelo movimento FML, Frente de Luta por 
Moradia, um coletivo formado por represen-
tantes de movimentos sociais autônomos.

Um dos critérios do trabalho era o de 
que a estrutura do projeto a ser desenvolvi-
do deveria ser independente da estrutura dos 
edifícios que formam a empena, dessa ma-
neira certas questões como o estado da es-
trutura e a capacidade estrutural desses edifí-
cios não influenciaria nas decisões de projeto.

 
A empena do edifício mais a norte do 

terreno não possui nenhuma abertura, já a 
empena do edifício Condor possui janelas dos 
apartamentos que por sua vez estão afastadas 
aproximadamente 6 metros do terreno de projeto.

Figura 48 - Fotos da praça Ouvidor Pacheco e Silva em 
2018. 
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O Projeto:

Figura 49 - Inserção Urbana.

Figura 50 - Implantação.
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A concepção e o principal conceito funda-
mental do Projeto: Estúdios Modulares, é a ideia 
de adaptação, de modulação e possibilidade de 
aumento e diminuição de seus componentes, 
assim como podemos observar em diversas pro-
postas do grupo Archigram e dos metabolistas. 

A ideia central por trás do projeto foi a 
busca por um elemento modular que permita 
uma maleabilidade, que embora respeite uma 
lógica construtiva e esteja dentro de um eixo es-
trutural predefinido e que ainda permita modifi-
cações na localização e quantidade de novos 
módulos no conjunto, novas disposições e até 
expansões futuras. Partindo dessa perspectiva 
o projeto é constituído por dois módulos distin-
tos um com 4,80 metros de comprimento por 
2,40 metros de largura e outro de 6,80 metros 
de comprimento por 2,40 metros de largura, es-
ses módulos podem ser fixados uns aos outros 
formando um elemento maior, e também caso 
seja necessário novos módulos podem ser 
acrescentados ou retirados do conjunto. Cada 
pavimento tem inicialmente uma unidade de 
sanitário ”unissex” que pode mudar de localiza-
ção de acordo com a organização dos elemen-
tos, as instalações ficam expostas permitindo 
reparos e manutenção sem a necessidade de 
fazer qualquer abertura nas paredes dos mó-
dulos.  No caso das cabines sanitárias um ni-
cho de fibra de vidro esconde estas tubulações.

Figura 51 - Montagem dos Módulos em etapas.
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Figura 50 - Montagem dos Módulos em etapas.

O Módulo:

Figura 52 - Peças e detalhe dos shafts.
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Elementos e Materialidade:

Figura 53 - Materialidade.
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Figura 50 - Montagem dos Módulos em etapas.

  Plantas:

Planta do primeiro pavimento

Planta do terceiro pavimento

Planta do quarto pavimento

Figura 54 - Plantas 
selecionadas.
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 Ampliação:

Figura 55 - Ampliação da 
elevação.
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Figura 56 - 
Instalações 
elétricas e 
hidráulicas.

 Instalações:
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Cortes:

Corte Longitudinal AA

Corte Transversal BB

Figura 57 - Cortes.
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Figura 50 - Insta-
lações elétricas e 
hidráulicas.

 Programas:

O Projeto contempla 
dois programas distintos.
Atualmente existe um pro-
grama da prefeitura chama-
do “Fábrica Cultural” onde o 
músico amador pode gravar 
sua música e produzir um 
álbum gratuitamente, o úni-
co problema no programa é 
sua abrangência, atualmen-
te existe apenas cinco estú-
dios espalhados pela cidade 
de São Paulo e todos eles 
já estão com fila de espera 
para utilização, visando aten-
der essa demanda o primeiro 
conjunto é destinado a práti-
cas musicais, onde o músico 
amador pode ensaiar e até 
gravar suas músicas gratui-
tamente, além de estudar e 
se apresentar na praça. Já o 
segundo conjunto é um Hos-
tel, que oferecerá moradia 
temporária e espaços de con-
vivência e salas de reunião. 

Figura 58 - Perspectiva 
Isométrica dos conjuntos 
e tabela de áreas.
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Figura 50 - Insta-
lações elétricas e 
hidráulicas.

Pergolado:

Figura 59 - Perspec-
tiva Isométrica do 
Pergolado metálico.

Figura 60 - Isomé-
trica do Pergolado.
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Conclusão:

Após o estudo realizado, é possível 
perceber que grupos como o Archigram e os 
Metabolistas realmente estavam em busca 
de transpor os limites da arquitetura da épo-
ca, eles não só estavam rompendo com uma 
visão tradicionalista como também estavam 
estabelecendo uma vanguarda que levantou 
novos questionamentos sobre espaço, materia-
lidade, estrutura, composição, tecnologia e de 
certa maneira tentaram prever quais seriam os 
próximos passos para o futuro da arquitetura.

 
Os Metabolistas entendiam que as-

sim como a vida orgânica, a arquitetura deve-
ria se adaptar as questões externas, por isso 
muito de seus projetos tentaram levar a ativi-
dade projetual a cenários incomuns como o 
céu e o oceano, por exemplo, assim como na 
natureza só o projeto mais apto sobreviveria.

 A arquitetura dos metabolistas aborda-
va questões similares com as das propostas do 
grupo Archigram, como: modulação, elementos 
que podem ser reciclados conforme a necessi-
dade, a busca por novos territórios, forte apelo 
tecnológico, e estabelecer uma crítica ao pen-
samento da época. Talvez um uma das maio-
res diferenças entre os dois grupos, é que os 
metabolistas conseguiram concretizar diversos 
projetos, enquanto as propostas do Archigram 
eram muito mais teóricas e experimentais, mas 
graças aos diversos projetos construídos pelos 
metabolistas pudemos entender o movimento 
e seus aspectos como elementos concretos,

reais, que podiam em sua grande maioria ser 
aplicados ao mundo, longe de ser um protótipo 
para uma arquitetura do futuro, seus projetos 
eram soluções revolucionarias para a época.

O trabalho desenvolvido na Atividade 
Projetual, parte dos ensinamentos e das in-
fluências deixadas pelos Metabolistas e pe-
los integrantes do grupo Archigram. Os ele-
mentos modulares, por sua vez permitem a 
reciclagem dos módulos caso necessário, 
e também permitem ampliações ou ajustes 
nas disposições das unidades, a materia-
lidade parte da necessidade de elementos 
leves que pudessem ser dispostos vertical-
mente sem sobrecarregar a estrutura metá-
lica dos conjuntos, para isso a utilização de 
fiber glass resulta em unidades leves e que  
resistentes a questões climáticas, além dis-
so permite também pensar em módulos com 
formatos mais orgânicos, e aerodinâmicos.

A vida nas metrópoles está cada vez 
mais dinâmica, a necessidade de moradia 
fixa a uma localidade já não me parece tão 
relevante como era a quarenta anos atrás, 
o que posso concluir após a realização des-
te trabalho é que a arquitetura por sua vez 
deve permitir a mudança, ela deve contem-
plar diversas possibilidades e não pode se 
limitar a um caminho ou uma só visão, pois 
dessa maneira suas chances de permane-
cer com o tempo ficam também limitadas.
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Por fim, os trabalhos dos autores e  arquitetos 
apresentados aqui, são relevantes até hoje, é 
impressionante ver que projetos de 60 anos 
atrás ainda nos parecem futuristas em diversos 
aspectos, como funcionalidade, materialidade 
e espacialidade, por exemplo, são projetos que 
influenciaram o pensamento arquitetônico da 
época e que hoje nos mostram que é possível 
estabelecer novos paradigmas para arquitetura.
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