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RESUMO 

 

 

Este estudo propõe a discussão da arquitetura contemporânea e sua 

correlação com os sistemas construtivos leves dentro de uma 

abordagem específica, decorrente das novas materialidades e da 

tectônica, que exercem um papel catalisador das transformações 

tecnológicas e construtivas arquitetônicas. 

Para a arquitetura, a materialidade manifestada na sua concretude é 

expressão física e formal, e contribui para o resultado das 

espacialidades resultantes do edifício. A forma é resultado da 

qualificação material e de seu desempenho enquanto matéria. A 

exploração geométrica ou não geométrica da forma é capacitação 

conceptiva e inventiva do arquiteto. As condicionantes construtivas do 

objeto arquitetônico são reflexões de uma tectônica capaz de resolver 

e levar ao limite as qualidades tecnológicas que o desempenho dos 

sistemas construtivos deve atender. 

A verificação dos seguimentos considerados neste estudo por meio de 

análises de obras características dessas configurações irá permitir a 

verificação do papel da tecnologia e do desenvolvimento dos sistemas 

construtivos leves nas configurações da arquitetura contemporânea e, 

consequentemente, sua relação com as inovações materiais para que 

essas arquiteturas possam ser realizadas. 

 

Palavras Chave: 

Arquitetura Contemporânea, materialidade, tectônica, sistemas 

construtivos leves. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This study suggests a discussion of contemporary architecture and its 

correlation with the lightweight construction systems within a specific 

approach resulting from materiality and tectonics that have a catalytic 

role of technological and architectural construction. 

For architecture, materiality is manifested in its concrete and formal 

physical expression and contributes to the outcome of the spatiality of 

the resulting building. The form is a result of the qualification material 

and performance while matter. Is training conceptive and inventive 

architect explore the geometry or not shape's geometry. The 

constructive constraints of the architectural object are reflections of a 

tectonic able to solve and lead to the technological qualities that limit 

the performance of building systems must meet. 

The verification of the segments considered in this study through 

analysis of works characteristics of these settings will allow verification 

of the role of technology and development of lightweight construction 

systems in the settings of contemporary architecture and consequently 

their relationship to material innovations that these architectures can 

be realized. 

 

 

Keywords: 

Contemporary Architecture, materiality, tectonics, lightweight 

construction systems. 
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Quando olhamos para o mundo contemporâneo percebemos que as 

alterações propostas em diversas produções arquitetônicas rompem 

com o enquadramento racional em diferentes formas e abordagens. A 

palavra “contemporânea” remete a uma noção de convívio simultâneo 

e permite variadas maneiras de realizar arquiteturas com diferentes 

conceituações, diferentes estéticas, diferentes linguagens, diferentes 

sistemas construtivos e diferentes formalismos de tal ordem que 

podemos conviver sob o mesmo tempo e sob o mesmo espaço, em 

dinâmicas totalmente diversas. Porém, as amplitudes das ações 

contemporâneas são enormes e muitas vezes divergentes a ponto de 

se contradizerem, não estabelecendo uma ordem linear e racional, 

levando à recondução e à abertura de novas reflexões. 

Nos estudos prospectivos desenvolvidos em arquitetura, sempre 

tivemos como alvo de questionamentos as possibilidades futuras e os 

novos caminhos do exercício da profissão. Muito desse interesse e 

entusiasmo, se deve à atividade de professor e ao contato com as 

futuras gerações de arquitetos que sempre mantiveram o olhar voltado 

para o além. No entanto, o espectro das possibilidades futuras, como 

campo investigativo é enorme e seria impossível abordar variáveis 

distintas sem fazer foco em aspectos específicos da evolução e das 

transformações arquitetônicas. 
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Como recorte para essa investigação adotamos os sistemas 

construtivos leves e suas variáveis formais, não ortogonais, da 

geometria não euclidiana, acreditando existir relação entre esses 

dois aspectos: sistemas construtivos leves x formas de 

geometria não euclidiana. 

Para tratar esses dois temas foi preciso referenciar as materialidades, 

quando falamos de formalismos, e as tectônicas quando falamos de 

sistemas construtivos leves. 

São muitas as razões nas quais a sociedade se apoia para produzir 

argumentos para suas mudanças e são igualmente inúmeras as razões 

nas quais arquitetos contemporâneos propõem ousadias espaciais nas 

formas arrojadas de seus edifícios. Seja de ordem conceptiva, seja de 

ordem construtiva ou de outra ordem qualquer, as transformações, 

que não envolvem o universo da virtualidade, passam por questões de 

materialidades e por seus processos tectônicos, para se perpetuarem 

como tais. Essas duas matrizes conceituais são geradoras dos 

pensamentos dos quais iremos tratar como abstrações discursivas 

neste trabalho investigativo, com a finalidade de explorar com mais 

profundidade as espacialidades contemporâneas e subsidiar a leitura e 

o entendimento de projetos arquitetônicos que exploram as formas 

não ortogonais enquanto partido estético espacial.  

Portanto, este estudo propõe a discussão das vanguardas formais 

arquitetônicas expressas nas suas materialidades e sua correlação com 

as tectônicas no interior de uma abordagem específica que privilegia 

os sistemas construtivos leves.  

Assim, a primeira questão proposta ao pensamento diz respeito às 

materialidades da arquitetura, suas aderências, suas singularidades e 

suas resultantes plásticas formais que obviamente são reflexos da 

aplicação da matéria: os valores agregados que contribuem para a 

formação de um artefato arquitetônico e que traduzem seu caráter 

como edifício. Essa questão muito antiga para o universo da 

arquitetura, mas sempre presente nas diversas realizações 
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transformadoras, nos permite o entendimento das evoluções 

tecnológicas e nos dá indícios do sistemático e atual uso das peles, das 

cascas e das telas, de maneira a compreender o objeto arquitetônico 

como único monólito prismático na composição das cidades. 

Trataremos das transparências e da fluidez provocativa dos espaços 

imateriais lúdicos que insinuam deformações.  

A materialidade é matriz conceitual nesta investigação por ser reflexo 

indireto do comprometimento formal do objeto e ao mesmo tempo ser 

reflexo direto de comprometimento construtivo do objeto. 

Para a intermediação com a outra matriz conceitual – o processo 

tectônico – este estudo introduz outro debate igualmente relevante 

para as considerações investigadas e traz à discussão um novo 

conteúdo conceitual e abstrato sobre a geometria não euclidiana que 

estuda as formas topológicas, ou seja, as formas não ortogonais 

menos constantes nas arquiteturas convencionais. O tema geométrico 

é de grande relevância para arquitetura e também para este debate 

por fazer uma ligação nítida entre a materialidade e a tectônica, 

exatamente como acontece com a arquitetura quando projetamos, 

conforme diz Marco Frascari “A geometria oferece um quadro 

conceitual ou linguístico para a construção física e a construção 

intelectual de um edifício” (FRASCARI, 2006). 

Assim como os sistemas geométricos utilizados nas concepções dos 

projetos são capazes de conduzir a sistemas construtivos para se 

tornar realidades, a discussão da geometria não euclidiana e as novas 

materialidades utilizadas em novos projetos poderão promover outros 

sistemas construtivos mais leves e mais versáteis se tornando base 

conceitual para novas possibilidades formais arquitetônicas. As novas 

topologias inusitadas das arquiteturas que entusiasmam e agradam 

tanto à crítica quanto ao público serão investigadas considerando suas 

ações estruturais construtivas, assim como suas tecnologias geradoras 

de processos que permitiram tais elaborações topológicas. Objetiva-se 

a percepção e o entendimento das tecnologias envolvidas nos 

processos conceptivos e dos caminhos e prospecções futuras do estado 
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da arte em que se encontram os sistemas construtivos inteligentes, 

geradores de facilidades construtivas sem perder elegância plástica. 

Concluindo a matriz conceitual do processo tectônico, este estudo 

pretende mostrar o procedimento construtivo que concretiza o 

pensamento e que torna realidade a ideia, amparado pelo processo 

tectônico: pretende-se ampliar o debate em torno das relevâncias 

tecnológicas projetuais e materiais e das inovações tecnológicas de 

novas ligas metálicas para os sistemas construtivos leves. Nesse 

sentido, são analisadas as dicotomias entre os sistemas estruturais 

que utilizam os “frames” e os sistemas estruturais que utilizam os 

pórticos de hierarquias de pilares e vigas. 

Determinados com a devida clareza os conceitos a serem abordados 

como lentes investigativas da pesquisa, o estudo tem como objetivo 

apontar edifícios com nítido caráter formalista somado à prevalência de 

uma materialidade significativa, mesmo que não expressem 

aparentemente sua tectônica, para que ocorra uma análise discursiva 

desses objetos arquitetônicos entendendo sua dinâmica espacial e seu 

resultado construtivo. A vivência experimental desses edifícios trará 

para a análise um olhar presencial que pretendemos repassar para o 

debate de maneira argumentativa. 

Por fim, essa tese tem como objetivo trazer uma reflexão contundente 

entre o universo conceptivo, arquitetônico, formal e estético e o 

universo técnico, sistemático e construtivo para apontar relações de 

pertinências ou não entre estes aspectos.  
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Cada material tem as suas características específicas que 

temos de entender se o queremos usar. Por outras 

palavras, nenhum design é possível até que todos os 

materiais que você projeta sejam totalmente 

compreendidos. (MIES VAN DER ROHE, data desconhecida 

– domínio público). 
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[...] E DEPOIS VEIO A MATÉRIA.  

 

Ao se discutir arquitetura nos seus mais diversificados âmbitos, 

haveremos também de investigar a materialidade expressa por ela e 

todas as suas implicações tecnoconstrutivas. Percorrer essas entranhas 

são maneiras de ir além da concepção arquitetural e de entender seus 

resultados. De alguma forma, são as materialidades e os aspectos 

formais que, consequentemente, acabam influenciando as grandes 

transformações arquitetônicas geradas ao longo da história. 

Para a arquitetura, a questão material é de primeira grandeza e está 

presente nas mais diversas reflexões críticas (ANELLI, 2009). Suas 

materialidades são expressões puras de grande parte de suas bases 

conceituais e são de tais formas relevantes, que derivações da 

modernidade se apoiam na materialidade para, por meio de seus 

elementos construtivos, explorarem estilos quase antagônicos e 

adversos como: o brutalismo da expressão quase inacabada e 

imperfeita, ou o high-tech da sofisticação de seus métodos 

construtivos. Sendo assim, nada mais evidente que explorar as 

questões da diversidade formal dos nossos tempos para investigar 

possíveis mudanças e transformações na nossa produção arquitetônica 

dos últimos anos. A materialidade está aqui para ser uma mirada 

específica para olharmos a diversidade da produção contemporânea.  

Para a contemporaneidade resultar em mudança ou alteração de 

valores arquitetônicos, ela terá que lidar com questões materiais e 

formais como uma das referências a ser analisada com a devida 

precisão. No seu cerne deverão estar estudos dos sistemas 
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construtivos, das inovações tecnológicas, das tectônicas, dos apelos 

estéticos e naturalmente das transformações da formalidade. É sobre 

essa lente focada nesse aspecto da contemporaneidade que 

consideramos passíveis de transformações a arquitetura produzida na 

atualidade. 

A palavra latina “matéria” resulta do termo grego “hylé” que 

originalmente significava “madeira” (FLUSSER, 2008). Porém, os 

gregos não se referiam à palavra “hylé” no sentido generalista, e sim 

como simples substantivo; para eles, tratava-se de expressão oposta a 

aquela determinada à forma madeira, tal qual a nossa ideia semântica 

das palavras madeira, ferro, alumínio ou concreto. Vilém Flusser 

chama essa ilusão de geleia amorfa dos fenômenos (o mundo 

material). Além dessa ilusão, o que está encoberto além dessas ilusões 

é a própria forma, que deve ser descoberta, estudada e conhecida 

pelas teorias. Com isso, a manifestação do objeto arquitetônico ganha 

adjetivações e definições precisas tais como: casca de concreto, casa 

de madeira, ponte de ferro, telha de barro, tijolo cerâmico, etc. No 

entanto, essas definições são necessárias devido as tentativas de 

ilusão e efeito lúdico por vezes procurado nas interpretações humanas. 

Os conceitos de Flusser têm ressonância com os descritos por 

Gottifried Semper, em 1860, em sua obra Der Stil que trataremos 

adiante, quando falarmos de tectônica (AMARAL, 2009). Ao descrever 

as técnicas construtivas, Semper faz relação entre matéria e forma de 

maneira associativa, sendo uma caracterizada pela outra; as formas 

como decorrências dos usos específicos de determinadas matérias. 

Outro conceito apresentado por Silke Kapp é o de material formal. 

Para a autora, existe uma diferença importante entre matéria-prima e 

material: a primeira refere-se às compreensões técnicas da 

composição físico-química e o segundo aos aspectos geográficos, 

históricos, culturais e tecnológicos. Entre outros, é justamente o caso 

de sucesso do arquiteto Juan Villá na obra da Moradia Estudantil da 

Unicamp; para o arquiteto, a compreensão da matéria-prima e a forma 

como trabalhá-la, fazem dela o material adequado para as 

formalidades das suas expressões arquitetônicas. 
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O conceito de material está tão próximo das formas 

arquitetônicas quanto das matérias-primas; e, nesse 

sentido, cabe também o termo material formal. (KAPP, 

2000). 

 

Na história da arquitetura diversos edifícios são identificados por 

explicitarem suas formas por seu material construtivo. Podemos citar 

os seguintes casos: as pedras das construções góticas, o concreto de 

pozolana na construção do Pantheon de Roma, o ferro das estruturas 

dos palácios de cristais de Londres, os vidros dos mesmos palácios e o 

concreto armado da arquitetura modernista.  

 

 

Figura 001 - 
Claustro Gótico da 
Catedral da Sé da 

cidade do Porto 
em Portugal. 
Trabalho em 
cantaria da 

tradição 
portuguesa. 
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Figura 002 - 
Desenho 

ilustrativo da 
secção do 

Pantheon de 
Roma feito em 

concreto de 
pozolana. 

Figura 003 - 
Palácio de 
Cristal de 

Londres 
totalmente em 

ferro e vidro. 
Abrigou a 
primeira 

Exposição 
Mundial em 
1851. Seu 

idealizador foi 
Joseph Paxton. 
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Existem várias razões para se detalhar de forma crítica a materialidade 

da arquitetura, como maneira de entender a contemporaneidade. E 

dentre as diversas formas de olhar a materialidade uma das mais 

importantes é sem dúvida o objeto, ou o não objeto resultante dessa 

arquitetura que ousa no material e nos seus elementos construtivos 

(SCOFFIER, 2009). Para o autor, ao olharmos um objeto arquitetônico 

contemporâneo não mais nos interessa como ele é feito, sua lógica 

material ou construtiva, para que serve, como funciona ou como se 

utiliza.  Ultrapassamos as verdades construtivas para buscar verdades 

coexistentes ao objeto.  Por exemplo, um simples automóvel deixa de 

ser unicamente um meio de transporte para ganhar significados que 

vão muito além de sua capacidade dinâmica, seu desempenho motor, 

seu conforto e seu material industrializado e bem definido. O 

automóvel ganha relevância social e significados simbólicos que 

superam expectativas sensatas de quem produz, fazendo nascer 

necessidades promocionais muitas vezes superficiais e 

desinteressantes. Não nos interessa entender o funcionamento de 

objetos como os aparelhos celulares; queremos simplesmente usá-los 

para seus diversos fins.  Para Richard Scoffier, nos tempos atuais o 

objeto passa a estabelecer seduções de fascínio hipnótico como se a 

Figura 004 -
Rodoviária de  

Jaú, do arquiteto 
Vilanova Artigas 

ainda em fase de 
construção. 

Apenas o concreto 
armado já anuncia 

a obra.  
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relação sujeito-objeto possa ser desvirtuada ao ser invertida sua 

interpretação habitual. 

Essa reflexão livre sobre o objeto deve ser 

imperativamente realizada pelos arquitetos. Eles nomeiam 

rapidamente objeto aquilo que não se inscreve num 

contexto e que retira sua legitimidade de si mesmo 

enquanto que acedem ao estatuto de objeto apenas 

edifícios introvertidos, os edifícios que continuam 

silenciosos sobre o seu modo de fabricação, que se 

recusam a explicar como se sustentam e para quê servem. 

(SCOFFIER, 2009).  

 

 

OBJETO... OBJETO MEU 

 

A arquitetura contemporânea corresponde a essa regra na proposição 

de inúmeros projetos que transformam uma construção funcional em 

objeto que objeta. Sem revelar seus princípios normativos e, por 

vezes, modificando ou obscurecendo seus sistemas construtivos. O 

edifício passa a ser um volume asséptico onde não existem indícios de 

sua fabricação e nem de sua função conferindo-lhe uma obscuridade e 

invertendo a relação que o torna fundo da ação do usuário. Esse 

volume formal é o propósito e o elemento ativo da existência do objeto 

(MONTANER, 2002). 

Uma amostragem inicial das digressões feitas por arquitetos 

contemporâneos em relação ao objeto que objeta são as alterações 

dimensionais da escala relacionada ao usuário. O simples aumento de 

um objeto banal e cotidiano do repertório humano transformando-o 

em arquitetura a ser vivenciada é um caso a ser analisado. 

Diferentemente dos princípios fundamentados por Robert Venturi em: 

Aprendendo com Las Vegas1, não se trata dos “ducks” ou dos 

                                                      
1 “Aprendendo com Las Vegas” trata da análise feita por Venturi das edificações comerciais de 
beiras das autoestradas americanas onde ele classifica duas edificações distintas: aquela cuja 
forma se assemelha às mercadorias vendidas, as quais ele chamou de “patos” e aquelas 
compostas por uma simples caixa arquitetônica funcional onde a informação da sua identidade se 
dá por um letreiro, muitas vezes posicionado de maneira independente da forma da fachada. 
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“decorated sheds” que intencionavam uma informação precisa de uso 

e função (VENTURI, 1982). Na contemporaneidade as questões do 

aumento da escala proporcionam identidade e significados sem 

propósitos metafóricos, ou seja, o objeto em forma de piano não é, 

necessariamente, uma loja que vende pianos. Um exemplo 

significativo dessa transformação é a agência Chiat Day em Santa 

Monica na Califórnia, projetada pelo arquiteto Frank O’ Gehry e seu 

amigo particular e artista plástico Claes Oldenburg. Trata-se de um 

fragmento do edifício Stream Line com uma construção de pilares 

desalinhados e inclinados revestidos totalmente de cobre, como que 

reproduzindo as bases dos “píeres” de Venice Beach, em Santa Monica, 

ao lado de um binóculo gigante. Contudo, trata-se de uma agência de 

publicidade e não de uma ótica ou de algo parecido; esses objetos não 

representam nada senão eles mesmos. São objetos arquitetônicos que 

se marcam pela sua originalidade inusitada e pela diferenciação 

daquilo que é senso comum. O impressionante nessa obra é a 

qualidade física de sua materialidade, necessária para a transmissão 

dos seus significados. O binóculo, que marca entrada da agência é 

reproduzido sem que se percebam seus sistemas construtivos, suas 

emendas, seus arremates ou seus rejuntes; ele mais parece ser uma 

peça forjada pelo design capaz de moldar suas formas como se numa 

produção industrializada que forja suas peças com moldes perfeitos 

reutilizáveis para manter a homogeneidade dos produtos. Porém, sua 

construção não é nada parecida como isso; ela simplesmente busca 

um resultado parecido para transmitir sua intenção de objeto que 

objeta. Mais do que isso, são resultados de uma busca material que 

resolve procedimentos construtivos aos quais estamos presos nas 

nossas concepções habituais. Dessa maneira, a matéria não conversa 

com a forma. Nesse caso, trata-se de uma obra de imaterialidade. 

Outro registro considerável para arquitetura é a materialidade 

expressa na obra da arquiteta Lina Bo Bardi2. O caráter construtivo e o 

                                                                                                                                                 
 
2 São os casos de várias obras da arquiteta Lina Bo Bardi como o MASP e o SESC Pompeia, onde 
a presença e o registro das fôrmas de madeira que dão forma para a solidificação do concreto 
aparecem com todos seus veios e plissados existentes. 
 



 
SISTEMAS CONSTRUTIVOS LEVES  

e as formas geométricas não euclidianas.  

 

 30 

material utilizado, inclusive no processo construtivo, são levados ao 

seu seguinte paradoxo; a estrutura que vence um determinado vão 

expressa seu trabalho existencial e seu esforço mecânico, além de 

deixar registrado um testemunho da ação do trabalho de carpinteiros e 

armadores nas marcas impressas no concreto exposto como obra 

finalizada. Esse concreto, que registra as ações da execução da obra é 

propositalmente moldado de forma a evidenciar suas intenções 

construtivas dando determinada personalidade ao objeto arquitetônico 

final. Trata-se de uma brutalidade expressa com intenção própria que 

contrasta com alguns refinamentos dos interiores bem cuidados por 

gestos caprichosos. Por outro lado, as obras do arquiteto Tadao Ando3, 

que também utiliza o concreto aparente, expressam a mesma 

materialidade, porém transmitem outro registro de sistema construtivo 

passando a ser visto e entendido como película de um revestimento 

uniforme onde o momento abstrato da química do cimento passa a ser 

a preocupação do arquiteto na sua intenção de abstração máxima, 

para apagar qualquer vestígio de construtibilidade. Os próprios 

elementos de composição arquitetônica que conferem ao objeto 

desempenho funcional são propositadamente esquecidos. Calhas, 

rufos, rodapés, não fazem parte da obra de tal forma a sugerir vazios 

nas junções entre piso e parede fazendo com que a matéria pesada 

flutue parecendo desrespeitar as forças gravitacionais da natureza. 

Esses mesmos vazios aparecem nas juntas das lajes e dos apoios de 

maneira a permitir luzes rasantes enquanto que as aberturas das 

janelas seccionam as bases das paredes; o concreto liso e inerte 

absorve o esforço estrutural sem pronunciá-lo.  

O mesmo material utilizado é trabalhado de forma diferenciada 

visando a conseguir registros de significados diferentes. Esses 

significados são resultados expressivos para a intenção da arquitetura 

contemporânea; é a mesma materialidade trabalhada com maneiras 

construtivas diferenciadas a fim de promover diversidade de formas. 

                                                      
3 Também são vastos os exemplos de obras do arquiteto Tadao Ando, em particular podemos 
citar o Centro e Espaço de Meditação da UNESCO em Paris. 
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Mas, além das transferências de valores dos objetos transmitidos pela 

materialidade, outra ação contemporânea que joga com o resultado 

formal dos objetos arquitetônicos e que auxiliam em muitos casos a 

disfarçar as realidades dos seus sistemas construtivos são as recusas 

explícitas das fachadas e de seus elementos constitutivos como 

aberturas, reentrâncias, transparências, volumetrias, protuberâncias, 

etc. Trata-se aqui das peles, das telas e das cascas que recobrem a 

arquitetura contemporânea escondendo e protegendo seu espaço 

interno do espaço externo, e desempenhando funções de 

intermediação entre os dois lados. Ora se opondo ao contraste, ora 

simplesmente negando a sua existência, e quando negam sua 

existência transformam a arquitetura em um monumental objeto 

escultural de fácil interação na paisagem pela própria natureza de sua 

neutralidade, quase negando sua interioridade arquitetônica. 

 
A arquitetura bela será a arquitetura que tem um espaço 

interior que nos atrai, nos eleva, nos subjuga 

espiritualmente; a arquitetura feia será aquela que tem 

um espaço interior que nos aborrece e nos repele. Mas o 

importante é estabelecer que tudo o que não tem espaço 

interior não é arquitetura. (ZEVI, 1978). 

 

O espaço interior, sem o qual a arquitetura não seria possível, aparece 

desprestigiado diante de invólucros e envoltórios manifestados em 

suas mais diferentes formas em uma experiência direta e imaterial do 

espaço através do vazio (FELIPPE, 2010). Esse envelopamento da 

arquitetura faz com que as funções perceptivas do olhar tornem-se 

diferenciadas, tanto para quem observa de longe o objeto, como para 

quem o observa por dentro. Se por um lado a fachada exposta 

convoca a função do ver e abrange todos os outros sentidos 

correspondentes aos elementos compositivos das fachadas, a função 

mais cerebral do olhar é evidenciada nas fachadas recobertas onde o 

significado intelecto-mental decifra e percebe o signo e a imagem 

(ALONSO, 1995). As peles do nosso mundo contemporâneo forçam 

uma atrofia do ato de “ver” em benefício de uma solicitação ao 

cerebral para “ler”, uma função cada vez mais solicitada. O edifício 
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deixa de ser construção para ser simplesmente objeto. Sua 

exterioridade nada exibe ou informa sobre qualquer aspecto de sua 

função, muito pelo contrário, passa a ser suporte para outras 

informações. Sua interioridade se recusa a se especificar mantendo-se 

indeterminada. A materialidade de seu invólucro é neutra, assim como 

seu volume que busca expressão na sua forma. Daí o aumento 

significativo da forma como resultado estético procurado por muitos 

arquitetos. A arquitetura nada revela de sua construção ou fabricação, 

nada revela sobre sua função, apenas lhe confere um significado a ser 

determinado. Essa materialidade, opaca e perfurada ou totalmente 

envidraçada esconde máscara e desinforma a arquitetura funcional 

existente no objeto. Essa mentira, que induz ao erro, estabelece 

dificuldades de interpretação lógica para uma análise onde o 

espectador torna-se ignorante por não identificar os sistemas e os 

procedimentos normativos que levaram à concepção do objeto. No 

entanto, ela exige uma percepção mais apurada das sintonias 

compositivas de seu entorno e de sua relação com os demais espaços 

cheios e vazios em uma condição urbana mais ampla. Ela apura o meio 

que dá significado ao objeto e ao seu vazio exterior e que, 

consequentemente, molda a cidade. 

As peles e as telas que recobrem as arquiteturas contemporâneas são 

muitas vezes confundidas pelos modernos brises-soleis que têm sua 

função definida e caracterizada pela diminuição e controle da 

luminosidade interna dos edifícios; tal recurso é muito utilizado nas 

arquiteturas modernistas. No entanto, na contemporaneidade, parte 

desse discurso é um impulso de negação de uma intenção proposital 

de esconder a verdade construtiva para estabelecer uma linguagem 

mais homogênea à arquitetura e que resolve vários problemas de 

composição e principalmente dos vários problemas dos processos 

construtivos que persistem nos nossos modelos de produção. Atenta a 

essas necessidades e características, a indústria da construção civil 

tem desenvolvido inúmeros sistemas de telas e sistemas de fixação 

por meio de dobras e encaixes escondidos, muitas vezes tensionados, 

e de materiais nobres que permite outra busca incessante da estética 
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dessas arquiteturas. Películas metálicas reluzentes e brilhantes 

anexadas às camadas de policarbonatos rejuntados com silicones 

estruturais são outras maneiras de revestir e de dar acabamento para 

novas arquiteturas. A aparência futurista, acompanhada por vidros 

semiopacos, é o que mais acontece hoje nos pretensiosos projetos 

arquitetônicos monolíticos. Porém, descuidados com a forma e com 

seus significados implícitos, passam despercebidos de interesse ou 

caem em descrédito. No caso do uso das telas, a dinâmica realizada 

pela iluminação diurna e noturna cria uma nova atmosfera à 

arquitetura que apresenta leituras diferenciadas para as diferentes 

luminescências do dia e da noite. No caso das peles opacas esse efeito 

se perde para apenas revelar do seu interior o que for de conformidade 

com as intenções arquitetônicas. Mas pele, tela, envelopamento, 

camada, proteção ou o nome que vier a ter daqui ao futuro, são, sem 

dúvidas, relevantes acontecimentos sobre o resultado estético que a 

materialidade proporciona na arquitetura contemporânea. É inegável o 

uso do vidro como material constante na produção arquitetônica atual, 

assim como é inegável a influência de seu uso no formalismo das 

propostas espaciais.  

Assim como o vidro, a transparência também faz parte desse universo. 

Muito se comenta a respeito do vidro e do seu uso na arquitetura. É 

notório que o vidro na arquitetura, de forma mais frequente, data do 

início do século retrasado e sempre foi utilizado na arquitetura em 

grandes proporções desde os vitrais temáticos religiosos até seus 

palácios de cristal estruturados por perfis metálicos quase aramados 

do início do século XIX. O desenvolvimento do vidro e de sua produção 

para fins arquitetônicos foi acontecendo paralelamente à evolução da 

materialidade e dos sistemas construtivos. Foi no modernismo que o 

vidro e sua tecnologia de fabricação desenvolveram capacidades de 

dimensões razoáveis, não apenas para iluminar os espaços internos lhe 

conferindo salubridade e claridade suficiente, mas também para 

qualificar o ambiente. As edificações não mais eram interiorizadas e 

protegidas dos meios externos; ao contrário, se desejava maior 

interatividade entre os meios. A materialidade do vidro no modernismo 
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foi de fundamental importância para estabelecer continuidades visuais 

e amplitudes espaciais até então pouco ousadas. Foi a busca da 

integração do interno com o externo que gerou os grandes rasgos 

contínuos das fachadas modernas resultando em transparências 

usadas e abusadas pelos arquitetos e extremadas no seu uso por Mies 

Van Der Rohe4 e por Phillipe Johnson5 em duas casas vedadas na sua 

integralidade vertical por vidros de todos os lados. Mas o uso do vidro 

e da transparência da utilização modernista não passou de vedações 

com intenções de substituir outros materiais que poderiam estar 

qualificados para a mesma função. Poucas vezes arquitetos 

intencionaram fazer uso do vidro como forma de perder materialidade 

ou mesmo iludir essa materialidade com reflexos e intenções lúdicas 

das transparências (CAMPBELL, 1997). Quando acontecia do vidro 

desmaterializar ou imaterializar os balizamentos que determinavam os 

limites do dentro e fora, como nos casos citados, faziam uso de 

cortinas que recriavam o balizamento visual provocado pelo uso liberal 

do vidro. 

Com esse recurso, a arquitetura passa a fazer uso de uma liberdade 

nem sempre conferida às outras artes, que é a perda da profundidade. 

É a partir dessa característica que se concebe uma arquitetura 

contemporânea que pode sugerir a possível perda de materialidade e 

que coloca em discussão a sua função técnica-construtiva a partir das 

novas tecnologias oferecidas pelo mercado. 

 

No museu de Toledo, nos Estados Unidos, uma caixa de 

vidros curvos suportando uma laje plana de concreto, as 

duplas camadas de vidro separam os espaços modulados 

em diversos espaços, a partir de um diagrama de volumes 

de cantos curvos. Esse espaço entre duas camadas de 

                                                      
4A Casa Farnsworth é um ícone do século XX da arquitetura moderna. Foi projetada e construída 
pelo arquiteto Ludwig Mies van der Rohe e está localizada na River Road, ao sul da cidade de 
Plano, Illinois, Estados Unidos da América. A casa de aço e vidro foi encomendada pela Dra. Edith 
Farnsworth, uma nefrologista com sede em Chicago, para ser um lugar onde ela poderia 
envolver-se em seus hobbies, tocar violino, traduzir poesias, e desfrutar a natureza. 

5 A Glass House é considerada a principal obra de Philip Johnson. Construída em 1949, foi 
desenvolvida para si próprio como tese de mestrado quando foi aluno do célebre Marcel Breuer 
em Harvard. É um dos mais bonitos exemplos do modernismo americano, ainda que nada 
funcional. O próprio arquiteto se referia a ela como “o diário de um arquiteto excêntrico”. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Marcel_Breuer
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vidro substitui o espaço do material opaco. No lugar da 

alvenaria, ou concreto, o mesmo espaço externo – o 

mesmo ar que circula externo ao edifício – preenche os 

interstícios do edifício e toma o lugar. O espaço entre duas 

camadas de vidro aparece também no projeto do Lumiere 

Park Café, em Almere, um grande anel de lajes de 

concreto, na Casa Flor, uma construção orgânica e aberta, 

toda aberta em vidro, situada na Suíça, e numa escala 

mais espetacular na Casa para Exposição Internacional de 

Arquitetura da China, em Nanjing. (SEJIMA, 1989). 

 

Os vidros, ganhando status de estrutura, passam a expressar 

realidades incompreensíveis, as interpretações rasteiras. A leitura 

permite desvios que somente são evitados a partir de um profundo 

estudo categorizado.  

Existe uma relação íntima entre perceber a realidade e organizar as 

ideias que compreendem essas percepções, a fim de estabelecer forma 

do conhecimento. O que conhecemos da realidade está ligado ao nosso 

procedimento experimental e às nossas regras estruturais de processar 

o pensamento. Porém, nossa sociedade sempre esteve pronta para 

dirigir nosso pensamento por meio de estruturas rígidas e consolidadas 

pelas materialidades. Com a rapidez com que a informação chega ao 

nosso poder, os sistemas organizacionais do entendimento não são 

capazes de absorver a grande quantidade de conhecimentos muitas 

vezes díspares e superficiais. Quando essas estruturas não encontram 

parâmetros de ordem, a desordem fica estabelecida e nosso processo 

de percepção da realidade não encontra um sistema organizado de 

informação, gerando o caos. Contudo, o caos não significa a perda 

total de informação; pelo contrário, ele permite gerar informação mais 

complexa e mais elaborada (LUCRÉCIA, 2007). 

Todos esses questionamentos e indagações fazem da materialidade 

elemento fundamental da discussão contemporânea. Na arquitetura 

essas evidências parecem exercer forte domínio para suas definições e 

classificações. Por isso, selecionamos o complexo tema da 

materialidade como um dos conceitos fundamentais para a realização 

dessa nossa investigação.  Para completar o pensamento reflexivo a 

respeito da materialidade temos a visão disjuntiva de Bernard Tschumi 
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(MIRANDA, 2002) quando apresenta uma visão histórica da arquitetura 

baseada em três grandes dissociações ou disjunções. A primeira delas, 

ocorrida no Renascimento, teria sido o afastamento da prática do 

conhecimento teórico, momento em que “o arquiteto não mais aprende 

no local da construção, vai à escola”. Ou seja, perde sua relação direta 

com o fazer material. A segunda disjunção teria ocorrido com a 

Revolução Industrial do século XVIII, quando “a lógica dos materiais 

cessa de ser geradora da construção e é substituída pela lógica das 

fachadas em aquarelas”, ocasionando a perda do controle dos 

processos da construção, e definida pelas intenções que ornamentam a 

arquitetura e disfarçam suas verdades construtivas. Por fim, a terceira 

e última disjunção teria acontecido na segunda metade do século XX, 

com a valorização da teoria no meio arquitetônico, provocando um 

novo afastamento de alguns arquitetos das especificidades 

construtivas (TSCHUMI apud MIRANDA, 2002). Os conceitos que 

envolvem a materialidade construtiva passam a ser os geradores das 

interpretações causais da conceituação arquitetônica.  

Diante dessas premissas não há como deixar de estabelecer a 

materialidade como um dos parâmetros para as análises da arquitetura 

contemporânea e, consequentemente, verificar suas características 

construtivas mais marcantes. 
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Nas estruturas que poderíamos chamar de topológicas, o 

pilar "dobra-se" e torna-se pórtico ou arco. As lâminas 

"dobram-se" e tornam-se cascas. Assim, os elementos 

estruturais ganham potencialidade, visto que um arco 

pode vencer vãos maiores do que uma viga, e com 

menores dimensões. A casca torna-se mais esbelta e 

elegante do que as placas planas. Pode-se dizer que na 

estrutura topológica não existe oposição de esforços, mas 

cooperação entre os elementos, porque deixa de existir a 

conhecida hierarquia estrutural de laje apoiada em viga, 

viga apoiada em viga ou pilar e assim por diante. 

Aparentemente simples e óbvia tal mudança de paradigma 

na concepção estrutural é ainda pouco frequente. Muitas 

vezes, a uma envoltória arquitetônica inusitada 

corresponde um sistema estrutural bastante convencional. 

As arquiteturas e engenharias não euclidianas descortinam 

novos horizontes por explorar. Torna-se mais factível a 

possibilidade de se viabilizarem espaços inovadores nas 

formas e nos conceitos construtivos, e em maior sintonia 

com a evolução dos padrões da vida humana no planeta. 

Utopia ou realidade próxima? (REBELLO, 2007). 

 

 

GEOMETRIA NÃO EUCLIDIANA 
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A geometria de origem grega, mais conhecida como geometria 

euclidiana, surge nos anos 300 a.C. e, ao longo da historia, vem 

servindo não só de base construtiva para grande parte dos praticantes 

de arquitetura e das engenharias, mas também como forma 

organizada de encontrar relações, calcular e estruturar os espaços 

arquitetônicos mais envolventes que conhecemos através do tempo 

(SPERLING, 2008). No entanto, recentemente a geometria vem sendo 

um quesito questionado por muitos estudiosos atentos aos 

formalismos arquitetônicos. As tentativas de romper com o quinto 

postulado do Teorema Geométrico de Euclides6 são feitas por vários 

arquitetos para realizar sua arte, apesar das rígidas bases que 

estabelecem nossos parâmetros de vida que se apoiam na geometria 

euclidiana. Essa busca formalista se justifica por diversas razões que a 

própria contemporaneidade tenta, ao longo de diversos ensaios 

críticos, fundamentar. Trata-se de uma realidade cada vez mais 

presente no nosso tempo. 

A partir do início do século XIX, as conquistas alcançadas ao se 

estabelecer novas formas de compreender a geometria não euclidiana 

permitiram novas maneiras menos ortodoxias de servir às composições 

arquitetônicas. O matemático alemão Karl Friedrich Gauss, apesar de 

todas as perseguições da inquisição religiosa que não estimulavam 

descobertas revolucionárias, ficou reconhecido mundialmente como um 

                                                      
6 O paralelismo é um princípio da geometria euclidiana. Algumas geometrias não euclidianas, 
como a geometria elíptica e hiperbólica, no entanto, rejeitam o axioma do paralelismo de 
Euclides. Postulado de Euclides "Se uma linha reta cai em duas linhas retas de forma a que os 
dois ângulos internos de um mesmo lado sejam (em conjunto, ou soma) menores que dois 
ângulos retos, então as duas linhas retas, se forem prolongadas indefinidamente, encontram-se 
num ponto no mesmo lado em que os dois ângulos são menores que dois ângulos 
retos."Paralelismo de Euclides."Há um ponto P e uma reta r não incidentes tais que no plano que 
definem não há mais do que uma reta incidente com P e paralela a r." 
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dos fomentadores das bases da geometria não euclidiana (RICIERI, 

1992). Assim, o quinto postulado de Euclides, que sugere que por um 

ponto fora de uma reta só poderá passar uma única reta paralela à 

primeira, é questionado para dar lugar à geometria hiperbólica e para 

a criação das superfícies regradas às quais estamos acostumados nos 

arrojos formais da arquitetura contemporânea. 

 

TOPOLOGIZAÇÃO DA ARQUITETURA 

Por topologia nós entendemos a teoria das características 

modais dos objetos, ou das leis de conexão, de posições 

relativas e de sucessão de pontos, linhas, superfícies, 

corpos e suas partes, ou agregados no espaço, sempre 

sem considerar os problemas de medidas ou 

quantidade.(LISTING apud SPERLING, 2008). 

 

O termo topologia - logos (estudo), topos (lugar) – surgiu em 1847, e 

sua invenção foi atribuída ao matemático alemão Johann Benedict 

Listing. A topologia, nos seus primórdios, foi denominada de “analisys 

situs” por Henri Poincaré e de "geometria de posição" por Gottfried 

Leibnitz. Qualquer uma das definições preserva em seu sentido a 

atividade fundamental da geometria: o estudo das propriedades 

geométricas não afetadas por mudanças de forma (SPERLING, 2008). 

Na topologia qualquer alteração de forma submetida a um 

determinado objeto sugere uma alteração material de elemento 

elástico deformável, como os plásticos ou borrachas. Se uma superfície 

for esticada ou encolhida, certas propriedades dela se mantêm 

inalteradas.  

Dentro dessa possível lógica geral das possibilidades formais, os 

termos e conceitos como superfície orientável e não orientável, 

hipersuperfície, diagrama, homeomorfismo, mergulho, continuidade, 

conectividade por caminhos, proximidade, topologia intrínseca e 

extrínseca, fazem sentido, e os elementos geométricos como disco, 

esfera, faixa de Möbius, garrafa de Klein, guarda-chuva de Whitney, 
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superfície de Boy e hipercubo, dentre outros, têm suas características 

topológicas investigadas (SPERLING, 2008)7. 

Dentre as geometrias não euclidianas, a “topologia” 

caracteriza-se pelo estudo de propriedades de figuras 

geométricas invariantes sob transformações topológicas 

(que podem ser exemplificadas por ações de encolher, 

esticar, deformar etc., chamados de “homeomorfismos”). 

(SPERLING, 2008). 

 

De modo geral, a forma arquitetônica é atrelada à geometria 

construtiva. Ao se tentar resultados de superfícies não planares, como 

as que estamos acostumados, a arquitetura rapidamente recorre à 

“topologização” arquitetônica da mesma forma como a geometria 

planar recorre à geometria euclidiana. Assim como a geometria 

analítica serve como forma de decodificação para toda e qualquer 

forma cartesiana, a geometria topológica amparada na matemática 

serve de base para as superfícies não planares como: parabolóides 

hiperbólicos, hiperbolóides elípticos, conóides, catenóides, superfícies 

regradas, etc. (SOUZA, 2006). 

                                                      
7
 Para uma exposição bem mais extensa sobre a topologia, indicamos a leitura do segundo 

capítulo de SPERLING, David. Arquiteturas Contínuas e Topologia: similaridades em processo. 
EESC-USP: 2003. No referido estudo a topologia foi sistematizada segundo quatro agrupamentos 
conceituais: em primeiro lugar, encontram-se as Características das Variedades ou Superfícies 
(variedades bidimensionais) que se pretendem Invariantes; em segundo lugar, as Variedades 
ou Superfícies, os Nós e o Ambiente ou Espaço onde se encontram - e os relacionamentos 
entre si. Em terceiro, os procedimentos ou Operações sob as quais se investiga a invariância; e, 
em quarto, as Classificações de Superfícies decorrentes de relações internas e externas (em 
relação ao Ambiente). 
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Na arquitetura podemos distinguir tais ações pela relação direta 

existente entre as figuras de linguagem da: forma estrutural e 

estrutura formal. Tanto uma como outra se expressam no objeto 

arquitetônico, porém resulta em processos conceptivos diferentes e 

provavelmente em modelagens distintas entre as duas. Na forma 

estrutural as geodésicas e as estruturas tensionadas são os melhores 

exemplos de sua aplicação. Já o resultado da estrutura formal está 

expresso nas obras de arquitetos que têm como processo conceptivo a 

própria modelagem da forma como busca de suas investigações 

Figura 005 - Desenho de 
um Hiperbolóide de uma 

folha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 006 - Desenho de 
um Hiperbolóide de uma 

folha por uma 
circunferência superior 

menor e uma 
circunferência inferior 
maior, com uma torre 

metálica central. Os 
cabos descrevem o 
percurso da parte 

superior até a fixação no 
chão da figura. Para 
obtenção da forma 

hiperbólica os cabos 
devem estar posicionados 

em ângulo de 135 graus 
de inclinação. 
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(SPERLING, 2003). Como nos fractais,8 cujo padrão repetitivo 

estabelece uma geometria quase caótica, outros comportamentos 

estruturais utilizam recursos matemáticos sofisticados para seu 

entendimento e elaboração, quase que atingindo um microcosmo de 

comportamento estrutural intangível para esse nosso debate. Nesses 

modelos notamos claramente a figura do computador como 

intermediador entre a intenção e o resultado final da espacialidade 

proposta (NOGUEIRA, VICÊNCIA e KARAN, 2010). Não que o 

computador seja necessário para esse processo; muitos arquitetos 

desenvolveram formas arquitetônicas sem a necessidade de 

computação gráfica. Porém, a arquitetura topológica proposta com 

recursos computadorizados recriam possibilidades de realização até 

então dificultadas pela própria complexidade do tema. Desde sua 

concepção livre e formal, por meio dos programas simuladores 

tridimensionais, até os recursos técnicos de aferições e atribuições 

tecnológicas de desempenho da edificação como conjunto, os 

préstimos do sistema CAD-CAM são de grande relevância na cadeia de 

concepção e de produção. Sem falar da tão desejada 

interdisciplinaridade produtiva e dos recursos de armazenagem de 

dados e arquivos. Contudo, isso não significa dizer que todas as 

questões pertinentes aos problemas enfrentados pelo projeto sejam 

resolvidas com esses recursos; apenas uma nova parcela de 

possibilidades associativas alarga o espectro formal arquitetônico. 

Mas é a partir da década de 1990, com a maior 

acessibilidade a interfaces digitais de projeto, que algumas 

novas práticas passam a se acelerar e ganhar 

preponderância: uma parcela significativa da investigação 

arquitetural contemporânea passou a sincronicamente 

explorar as novas possibilidades gráficas, geométricas e 

de cálculo disponibilizado pelo avanço computacional, e 

propor lastros conceituais e traduções formais/espaciais de 

termos e conceitos advindos das ciências, da computação 

e da filosofia (SPERLING, 2008). 

                                                      
8 A palavra fractal foi criada por Benoit Mandelbrot para descrever um objeto geométrico que 
nunca perde a sua estrutura qualquer que seja a distância de visão. Deriva do adjetivo fractus, do 
verbo franjar, que significa “quebrar”. O surgimento da geometria fractal vem do ramo da 
matemática que estuda as propriedades e comportamento dos fractais. Descreve muitas 
situações que não podem ser explicadas facilmente pela geometria clássica, e foram aplicadas em 
ciências, tecnologias e artes geradas por computador. 
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Para fazer uma aproximação da topologia com a arquitetura é 

necessária a investigação dos pontos de convergência de seus 

conceitos e, mais do que isso, dos resultados obtidos nas propostas 

arquitetônicas. Uma primeira característica a ser relatada é a 

abrangência de intenções tanto da arquitetura quanto da topologia na 

busca de novos resultados. Contudo, é falso pensar que para a 

arquitetura o mero resultado formal e plástico baste para a prospecção 

espacial arquitetônica. Muito pelo contrário, a vasta e principal busca 

realizada pelos arquitetos contemporâneos são as relacionadas aos 

processos projetuais associadas aos procedimentos e processos 

construtivos sem, com isso, intencionar uma forma pré-estabelecida. 

As ideias das metáforas conceituais expressas em diversos 

experimentos apoiam essa afirmativa.  

O contínuo espacial das modelagens de superfícies são partes da 

topologia conhecidas como homeomorfismos, que podem ser 

constantemente desfeitas. Segundo Carter, por homeomorfismo 

entende-se: “uma superfície plana ao ser deformada preserva todas as 

suas características topológicas, alterando apenas suas características 

topográficas” (CARTER apud SPERLING, 2008). Na arquitetura essa 

modelagem contínua ocorre por meio de dobras, vincos, recortes, 

deformações, sempre vinculadas mais às relações de continuidades 

espaciais do que às relações métricas. A vanguarda holandesa, 

liderada pelo inglês Rem Koohaas está à frente nas suas proposições 

arquitetônicas das continuidades espaciais resultantes de modelagem 

contínua. Entre esses arquitetos ocorre com frequência trabalho 

diferenciado de adicionar ou subtrair material como processos muito 

conhecidos como “aditivo” ou “subtrativo”. Já nos procedimentos 

cognitivos, as ações podem ser simultâneas e a tridimensionalidade 

resultante pode ser inusitada nas deformações de retração ou 

extensão dimensional onde ficam implícitas as intenções de dobraduras 

apenas para garantir o contínuo material do objeto (CONSIGLIERI, 

1995). 
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NOVAS SEARAS: BIÔNICA E PARAMETRIZAÇÃO 

 

 

Figura 007 - 
Ilustração do 

projeto da Arca 
Biônica do 

arquiteto Vicent 
Callebaut por 

ocasião do 
centenário da      

independência  

de Taiwan  

Figura 008 - A 
Arca Biônica é  

um projeto 
sustentável 

encomendado 
pelo governo de 

Taiwan e faz  
parte do plano 

urbanístico para 
incentivar a 

cidade na 
transição de 

conversão em 
metrópole 

internacional 
atraindo novos 

negócios e maior 

qualidade de vida. 
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Com o desenvolvimento topológico das construções, somado aos 

fractais arquitetônicos, é fácil imaginar a aproximação natural da 

reprodução de organismos naturais com as formas das edificações. 

Com o auxílio dos sistemas computacionais, e atrelada à biologia, a 

arquitetura começa a conceber estruturas organizadas de composição 

capazes de reproduzir equilíbrios naturais plausíveis. Surge a “Biônica” 

que traz uma interação maior entre arquitetura e biologia. A questão 

colocada é como e quanto a forma gerada no projeto, e 

consequentemente, sua construção pode realmente auxiliar na 

maximização da eficiência energética, entre outros benefícios da 

sustentabilidade. 

A arquitetura biônica não está ligada a nenhum apelo 

robótico como a princípio este nome pode sugerir. Trata-

se de uma ciência atual e interdisciplinar, que surgiu 

primeiramente nos meados do século XIX, que combina os 

estudos das ciências naturais com as engenharias e as 

ciências técnicas. É a união da biologia, engenharia e 

energia. O objetivo é estudar as formas naturais e suas 

variações ou mutações para aplicá-las na arquitetura, no 

conceito do projeto. O foco principal é criar ambientes 

mais sustentáveis harmonizados com o meio social e 

ambiental, onde serão inseridos, aliados à alta tecnologia, 

mas também aos princípios da arquitetura passiva e 

ecoeficiente. (http://www.cerveraandpioz.com/architectu 

re_v.htm, 2011). 

 

De fato a biônica traz nova maneira de se conceber a forma, afastando 

os conceitos de tipologia que não oferecem as flexibilidades requeridas 

pela topologia. Tanto para o Grupo NOX, com a biônica, como para 

Ignasi de Solà-Morales, com a arquitetura líquida, essas 

transformações ganham espaço na contemporaneidade, principalmente 

como forma de experimentação espacial e como uso de recursos 

inteligentes que resolvem problemas complexos de estruturação dos 

organismos espaciais. 

Como agente catalisador do processo, as interfaces gráficas 

computacionais apresentam-se como o suporte e meio de 

representação dessas arquiteturas virtualizadas.  
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Dentre as pesquisas a respeito das possibilidades colocadas pela 

quarta dimensão para a arquitetura, devem-se destacar os trabalhos e 

os conceitos elaborados pelo arquiteto-pesquisador Marcos Novak pela 

associação entre um forte enfoque metafórico no trato dos conceitos 

topológicos e uma intensa investigação formal. Para Novak os objetos 

arquitetônicos não deveriam ser representados como entidades de 

desenhos, mas descritos por parâmetros matemáticos. E, ainda mais, 

os modelos deveriam incorporar relações temporais passíveis de 

modificações observadas por animações. Surgem as bases da 

parametrização na arquitetura (NOVAK, 1988). 

Parametrização é a expressão matemática utilizada para descrever os 

elementos cuja variação de valor altera a solução sem modificar a 

natureza do problema. 

A concepção paramétrica é o processo interativo baseado 

nas relações consistentes entre objetos e não em 

quantidades métricas fixas, permitindo que as mudanças 

em um único elemento sejam propagadas por todo o 

sistema. (MEREDITH apud NATIVIDADE, 2008). 

 

Os parâmetros matemáticos geométricos para os sistemas construtivos 

são de fundamental importância para a conectividade entre os 

processos projetuais e para o entendimento das ações operacionais 

decorrentes da obra. Edifícios são compostos por inúmeras, porém 

finitas, partes individuais de um todo. Contudo, durante a obra, as 

interações das modelagens complexas, somente são possíveis se 

agrupadas em componentes específicos de modo a facilitar sua 

composição. Assim, a associação de um novo sistema ao sistema 

anterior só acontece na execução propriamente dita, ou seja, na obra, 

por meios mecânicos manuais dos processos mais rudimentares 

conhecidos. Ainda é bastante comum verificar uma determinada ação 

não estar compatível com outra de mesma natureza. 

O poder dos computadores está na sua capacidade de 

calcular rapidamente complexas fórmulas matemáticas. No 
âmbito do projeto de edifícios, isso tem permitido 

viabilizar geometrias complexas, introduzindo a 

possibilidade de criar e manipular toda uma nova família 

de formas e superfícies curvas. Novas ferramentas 
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computacionais em ambientes paramétricos permitem 

programar as dependências entre componentes, por meio 

do uso de variáveis, chamadas parâmetros. (FLÓRIO, 

2009). 

 

A limitação topológica da modelagem paramétrica consiste no 

desenvolvimento de curvá-las apenas a partir de superfícies planares 

ou de superfícies regradas. No entanto, ainda vemos com frequência o 

uso das modelagens paramétricas sendo aplicadas em obras como o 

pavilhão aquático das Olimpíadas de Pequim, mais conhecido como 

Cubo d’água. O paradoxo é seu resultado formal genérico, uma 

geometria bastante conhecida e simples: um cubo. Mas os benefícios 

da parametrização foram fundamentais para o sucesso do projeto.  A 

eficiência da geometria esférica de superfície, o volume espacial 

máximo, a incidência e refração solar, a iluminação, etc. fazem parte 

da associativa relação da concepção com um organismo biológico das 

bolhas de sabão. 

 

 

 

 

 

Figura 009 - 
Ilustração do 

projeto o Cubo 
D’água dos 
arquitetos 

Herzog e de 
Meuron por 
ocasião das 

Olimpíadas de 
Pequim em 

2008. O 
revestimento 
da edificação 

todo em Teflon 
cria o aspecto 

lúdico de bolhas 
de sabão.  
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Com o desenvolvimento da computação gráfica, os espaços virtuais se 

tornam cada vez mais interativos e envolventes. Eles superam as 

imposições da geometria euclidiana para criar possibilidades infinitas 

para as formas espaciais. Essa arquitetura, de total independência com 

a realidade física da lei de gravidade, e sem concretude material é 

alheia às limitações referentes à exequibilidade, assim como às demais 

condicionantes projetuais incidentes na obra. Por enquanto, esse tipo 

de arquitetura fixa seus ideais nas consequências futuras e nas 

prospecções espaciais das transformações a serem vivenciadas. 

Existem outras formas de convergência entre a arquitetura e a 

geometria não euclidiana, no entanto, no presente trabalho 

procuramos nos ater às questões significativas que caracterizam uma 

produção contemporânea da arquitetura e fazer desse estudo, suas 

lentes para as observações e investigações que seguirão para análise 

dos sistemas construtivos resultantes dessas formalidades. 
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De acordo com um estudo publicado na revista "Science", 

o novo material é constituído em 99,99% por ar graças à 

sua arquitetura celular. Os investigadores da empresa UC 

Irvine, HRL Laboratories e da Universidade da Califórnia 

salientam que se trata do mais leve material existente na 

Terra e que até agora o seu estudo não sofreu qualquer 

contestação. "O truque é fabricar uma rede de tubos ocos 

interligados com uma parede de espessura mil vezes 

inferior à de um cabelo humano", explicou Tobias Sandler, 

que lidera a investigação. O novo material, que recebeu o 

nome de "microrrede metálica ultraleve", é fabricado com 

90% de níquel, mas, de acordo com os autores, pode ser 

feito com outra composição já que o níquel foi escolhido 

apenas pela sua facilidade de manuseamento.  (Disponível 

em: <http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior. 

aspx?content_id=2132960>. Acesso 21/08/2012). 

 

 

A arquitetura começa quando você junta dois tijolos com 

cuidado [...] Aí ela começa. (MIES VAN DER ROHE, data 

desconhecida – domínio público) 
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A COMPLEXA QUESTÃO TECTÔNICA 

 

A ideia de arquitetura como um objeto construído está diretamente 

ligada aos sistemas construtivos pela ênfase dada às questões 

processuais produtivas relacionadas à obra e pela intrínseca ligação 

existente com suas competências tecnológicas que demandam de sua 

execução. 

Desde os primórdios, quando os primeiros abrigos construídos 

reproduziam a ideia de proteção e solidez, pelo empilhamento de 

pedras ou blocos, a arquitetura vem investigando soluções para 

desenvolver técnicas que resultem em economias de insumos e de 

materiais e redução dos recursos com mão de obra. Os surgimentos de 

técnicas construtivas transformadoras registram significativos meios 

de conquista para o intelecto humano e importante passo para a 

racionalização arquitetônica (TURAN, 2009). É o caso dos sistemas 

construtivos tramados e entrelaçados inicialmente de fios e fibras e, 

posteriormente, de ossos e madeira que definiram técnicas 

construtivas geradoras de novas formas e novas espacialidades. 

Um termo generalista para a definição dos estudos das teorias e das 

técnicas construtivas pode ser caracterizado como “Tectônico”. Embora 

também seja empregado para o estudo das oscilações geomorfológicas 

continentais, na arquitetura o termo ganha sentido complexo ao longo 

da história. Derivado do grego tekton e com o significado de 

carpinteiro, sua compreensão mudou pelos anos graças a diversos 
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teóricos, mas principalmente a Kenneth Frampton com o livro: 

“Studies In Tectonic Culture” (FRAMPTON, 1995) quando o termo 

ganha popularidade acadêmica e, recentemente, passa a ter 

compreensão de potencial de expressão construtiva como afirma 

Isabel Amaral: 

[...] Também considerada como uma “poética da 

construção”, a tectônica seria capaz de reunir os aspectos 

materiais da arquitetura aos aspectos culturais e estéticos. 

(AMARAL, 2009). 

 

Muitos anos antes, um importante autor definiu o termo de forma 

bastante apropriada aos propósitos aqui analisados. O alemão Karl 

Bötticher em 1844, na sua obra “Die Tektonik der Hellenen”, propõe 

três bases de interpretações da arquitetura grega: Kernform, 

Kunstform e Tektonik (BOTTICHER Apud JONES, 2007). A primeira 

significa a forma operacional, o núcleo sem expressão. A segunda, a 

forma artística, ornamental e analógica. Já Tektonik faria a inter-

relação entre as duas primeiras, obedecendo, no entanto, à estática e 

ao material, ao mesmo tempo em que explicitam seu sistema.  

Isabel Amaral, no seu ensaio: Quase tudo que você queria saber sobre 

Tectônica, mas tinha vergonha de perguntar, quando analisa a obra 

Der Stil de Gottifried Semper de 1860, descreve o argumento teórico 

principal do autor como sendo a utilização do material como chave 

para explicar a forma artística dos objetos e da arquitetura. Para 

Semper, diferentemente de Bötticher, a importância dada ao material 

e às suas propriedades é significativa para o efeito positivo ou negativo 

da forma e do tamanho do objeto construído. De maneira sutil, o autor 

prescreve uma arquitetura onde existe uma coerência entre a 

utilização de seus materiais e a sua forma estética e artística, 

anunciando vínculo direto entre matéria e forma, criando uma relação 

de causa e efeito. No centro dessa conceituação está a teoria dos 

quatro elementos tecnológicos relacionados às manufaturas 

arquitetônicas: o têxtil, representando as tapeçarias, as tramas e 

fechamentos; a cerâmica, representando os cozimentos e os potes de 
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argilas; a carpintaria, representando as madeiras e os telhados e, por 

fim, a estereotomia (corte de pedras) ou cantaria dos pisos. Assim, 

cada uma dessas técnicas teria um material a si relacionado; o tecido, 

a argila, a madeira e a pedra, respectivamente. O domínio da forma 

ligado a esses materiais é direto e preciso a não ser que a relação 

entre matéria e forma venha a se tornar complexa e adversa pela 

inventividade associativa humana. O caso primário do cesto de vime, 

que utiliza uma matéria flexível têxtil para ganhar a forma provinda da 

técnica cerâmica, ou mesmo o tijolo que utiliza a matéria argila para 

ganhar a forma de cantaria do empilhamento. Em ambos os casos as 

variações tectônicas ganham expressividade que denotam uma relação 

entre a arte e a lógica construtiva. Segundo Rejean Legault a noção de 

Tectônica, ao longo dos doze anos de reflexão de Kenneth Frampton 

estudando as nuances do termo, apresenta significados diversos e nem 

sempre coerentes: 

 

Num primeiro sentido, a palavra tectônica descreve 

geralmente a ideia da construção considerada de modo 

artístico. Num segundo sentido, o termo se refere 

principalmente à ossatura leve tencionada (light tensile 

skeleton frame), um sentido derivado da própria 

etimologia do termo tectônica. Num terceiro sentido, mais 

genérico, o termo é utilizado para designar toda forma 

construída, incluindo assim a categoria do “estereotômico” 

que remete à ideia de peso, da compressão de uma 

alvenaria portante. Num quarto caso, tectônica é utilizada 

para descrever o modo de trabalhar e de montar um 

material, como nas expressões tectônica do metal ou 

tectônica da madeira. Enfim, num último caso, Frampton 

faz uso do termo “atectônico”, uma noção tomada de 

empréstimo a Edward Sekler, e que faz referência a um 

modo de expressão no qual a lógica estrutural de uma 

obra é escondida ou suprimida. Face à confusão 

engendrada pelo uso do termo, uma clarificação semântica 

da parte de Frampton será bem-vinda. (LEGAULT apud 

AMARAL, 2009). 

 
 

 

Ao largo das argumentações teóricas encontram-se preocupações 

legítimas relacionadas à forma arquitetural e a sua matéria física que 

procuram continência nas esferas técnicas construtivas e, 

principalmente, nas novas maneiras de construir com novas 

possibilidades formais. Portanto, a visão reducionista da tectônica 
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como sistema estrutural da arquitetura apenas simplifica e 

impossibilita uma variação interpretativa para o campo das 

investigações de fundamentação e crítica da produção arquitetônica. 

 

Isso é verificado mesmo quando as preocupações construtivas são 

feitas com objetivos claros de desviar o foco para efemeridades 

cinemáticas de dimensões atemporais para uma arquitetura de evento 

e espetáculo vazio. Como é o caso de Bernard Tschumi em Arquitetura 

e Limites I ao fazer críticas às ideias modernas sobre o que ele chama 

de a “honestidade dos materiais” quando afirma que as preocupações 

tectônicas e construtivas não são cruciais para a arquitetura e que a 

“materialidade da arquitetura está em suas sequências espaciais, 

articulações e colisões”. Nas análises de Tschumi muito provavelmente 

não está sendo considerada a indução negativa “atectônica” descrita 

por Edward Sekler onde a supressão técnica do sistema construtivo e 

material é igualmente analisada para fins de compreensão plena da 

obra e de percepção de sua expressividade formal. 

A fundamentação conceitual da tectônica a ser aplicada nessa nossa 

investigação compreende o entendimento dos sistemas construtivos 

explícitos ou não nas obras analisadas. Sistemas esses derivados dos: 

processos projetuais, da inventividade criativa ou de suas implicações 

executivas na obra. 
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A BUSCA DAS LEVEZAS CONSTRUTIVAS 

 

 

Design é considerado ser de domínio dos arquitetos. Pouca 

atenção é dada à integração de engenheiros na concepção 

do processo de design [...] Talvez seja essa uma das 

razões do porque a arquitetura leve ainda não é 

satisfatória. (JÜRGEN HENNICKE, in: www.architetturate 

ssile.polimi.it, tradução nossa.). 

 

 

Os sistemas construtivos leves não são usualmente adotados como 

terminologia pelos meios acadêmicos, pelas organizações das 

arquiteturas ou pelas ordens regulamentadoras dos procedimentos 

construtivos internacionais. Encontramos como definição o termo 

“Sistema Estrutural Leve” caracterizado pelo procedimento construtivo 

de ritmo rápido, de fácil montagem e sem o uso de maquinas ou 

ferramentas da construção tradicional. A Internacional Building Code 

não adota o termo Lightweight Building System (Sistema Construtivo 

Leve) e sim o termo Light Frame Construction (Construção de Tramas 

Leves) e a define como “um sistema construtivo cujos elementos das 

estruturas horizontais e verticais formam prioritariamente 

enquadramentos de forma a oferecer resistência”.  

 

Essa definição é muito simplista se pensarmos que o Empire State 

Building símbolo do desenvolvimento e da construção do aço no 

mundo do ano de 1931, pesa cerca de 370 quilos por metro cúbico e 

hoje, os novos arranha-céus pesam cerca de 130 quilos por metro 

cúbico, ou seja, uma redução de aproximadamente um terço de 

material (BRANNIGAN, 2000). Isso significa claramente que o 
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desempenho e direcionamento das tecnologias construtivas caminham 

em direção aos sistemas leves tramados ou não de materiais variados 

e de tecnologias diversificadas. 

 

Historicamente, a leveza física dos materiais construtivos sempre 

esteve diretamente ligada à sua resistência, principalmente quando a 

função de proteção era premissa importante e desejada. Contudo, a 

hierarquia estrutural de esqueleto e a evolução natural do esquema de 

dorso e espinha resultaram nos primórdios das estruturas portantes 

básicas hoje conhecidas. O auge da busca pela leveza construtiva 

surge com um sistema denominado Balloon Frame: esse método 

construtivo se caracterizou por ser um dos principais propulsores do 

crescimento da construção civil nos Estados Unidos da América 

(TURAN, 2009). Inicialmente elaborado em um sistema simples de 

madeira de peças verticais e horizontais não hierárquicas e de simples 

manuseio por ter dimensões reduzidas, o Balloon Frame ganhou 

popularidade e se caracterizou por ser um sistema construtivo leve de 

grande eficiência. Hoje, o sistema é desenvolvido em aço leve dobrado 

e apresenta facilidades e custos igualmente acessíveis. 

O nome Balloon muito provavelmente vem de uma técnica construtiva 

utilizada na França e que era reproduzida nas ocupações coloniais ao 

longo do rio Mississipi, no Missouri. Em documento datado de 1804, 

que descreve a compra de um imóvel, a palavra latina adaptada à 

língua inglesa sugere uma técnica construtiva particular denominada 

Maison en Boulin (AMERICAN HERITAGE, 2012). O nome se propagou 

pela rápida relação associativa sonora quanto visual do sistema. 

A ideia é de uma trama de peças simples de madeira ou aço 

entrelaçadas em quadros estruturais que formam painéis contínuos de 

sustentação sem criar hierarquias de pilares ou vigas. As cargas são 

distribuídas igualitariamente ao longo das peças e encaminhadas 

verticalmente para a base. As peças horizontais fazem apenas um 

travamento. Com isso, as peças diminuem suas dimensões, 

apresentam flexibilidades de manutenção, são de rápida montagem, 

geram uma produção modular que facilita a produtividade, além de 
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não necessitar de equipamentos mais sofisticados do que um martelo e 

um serrote para a operação de uma construção. 

 

 

http://fot 

 

 

O Engenheiro George E. Woodward, defensor do uso do Balloon Frame, 

publicou vários artigos no The Country Gentleman, entre 1859 e 1861, 

enfatizando que o sistema não é patenteado e o inventor não é de fato 

conhecido. Atribui-se a dois nomes divulgados em vários textos 

históricos: George W. Snow e Augustine Deodat Taylor, ambos de 

Chicago por volta de 1832. Porém, Woodward reitera que a 

Figura 011 - 
Estrutura em 

Frame Balloon 
das alas do hotel 

Coronado. No 
primeiro plano, 

tenda dos 
trabalhadores. 
Foto de 1887. 

Figura 010 - O 
Frame Balloon 

utilizando a 
fábricação por 

tamanhos 
padronizados de 

madeira e 
fixações por 

pregos tornaram 
as casas feitas 

mais acessíveis. 
No final do 

século 19, a 
construção de 

habitação 
tornou-se uma 

grande indústria 
nos Estados 

Unidos da 

America. 

http://fotos.sapo.pt/topazio1950/pic/000kh5pb
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perspectiva de crescimento desse sistema construtivo não se dá pelo 

gênio inventivo de um indivíduo, mas pela necessidade simples e 

eficaz do pioneirismo local e pelo conveniente fato de atender às 

causas econômicas momentâneas, à indeterminação social, à 

versatilidade estética, à adaptabilidade às formas irregulares e à 

facilidade de construção sem mão de obra especializada, 

proporcionando arte e estilo ao edifício. Ainda hoje o sistema continua 

evoluindo e, para desempenhar funções mais ousadas onde existiam 

limitações nas edificações mais verticalizadas criou-se o sistema 

Platform Frame9, também conhecido como um sistema construtivo 

leve, que nada mais é do que um derivado do anterior. 

 

Outro desenvolvimento importante para os sistemas construtivos leves 

ocorreu alguns anos mais tarde, mais precisamente em 1896 na All-

Russia Industrial and Art Exhibition em Nizhny Novgorod. O 

desenvolvimento das técnicas construtivas do engenheiro Vladimir 

Grigorievich Shukhov10 repercutiu principalmente em Londres com a 

mostra de uma torre d’água estruturada em aço reticulado sob a forma 

de um hiperbolóide de rotação. A concha do hiperbolóide tinha sua 

forma completa e nunca havia sido utilizada: isso resultou em uma 

superfície rígida inclinada e extremamente leve que suportava 114.000 

litros de água a 25,60 metros de altura. 

A obra mais conhecida de Vladimir Shukhov, no entanto, é a torre de 

rádio Shabolovka ou também conhecida como Torre Shukhov. 

Construída entre 1920 e 1922, a torre de 160 metros de altura 

combina resistência e leveza e utiliza três vezes menos aço do que o 

utilizado na Torre Eiffel em Paris. Prevista inicialmente para ter 350 

                                                      
9
 Assim como no Balloon Frame, a estrutura no sistema plataforma (Platform Frame), não é 

hierarquizada no sistema de pilares e vigas, mas trata-se de um tramado composto por inúmeras 
peças de pequenas dimensões, formando paredes e pisos.    No sistema plataforma os pilaretes 
de madeira são espaçados a cada 40 a 60 cm, com altura de um andar, permitindo a construção 
de edifícios de até cinco pavimentos, quando de madeira e até dez pavimentos quando de aço. 

10 Vladimir Grigorievich Shukhov foi um engenheiro russo, célebre por seus trabalhos de 

exploração de novos métodos da análise da engenharia civil, que levaram a rupturas das linhas 
inimigas no desenho industrial de reservatórios de óleo, oleodutos, caldeiras para aquecer 
líquidos, barcos e chatas. Shukhov é reputado particularmente por seus projetos originais de 
torres de hiperbolóide, como a Torre de Shukhov em Moscou. Foi um dos primeiros a desenvolver 
cálculos práticos de tensão e deformações de raios, conchas e membranas em fundações 
elásticas. Projetou oito coberturas com telhado por armação (estruturas de concha fina) no 
pavilhão de exposição da Feira de Níjni Novgorod de 1896. Recebeu o prêmio Lênin, em 1929. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_civil
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93leo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Torre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hiperbol%C3%B3ide
http://pt.wikipedia.org/wiki/Torre_de_Shukhov
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moscovo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Exposi%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Feira_de_N%C3%ADjni_Novgorod
http://pt.wikipedia.org/wiki/1896
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_Lenin
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metros de altura, a massa estimada era de apenas 2.200 toneladas 

enquanto a torre Eiffel com altura de 350 pesa 7.300 toneladas. 

 

 

 

 

Outros expoentes personagens dos sistemas construtivos leves como 

Frei Otto e Bukminster Füller contribuíram para o desenvolvimento das 

Figuras 012 e 013 
- Entre as obras do 
grande engenheiro 

russo Vladimir 
Grigorievich 

Shukhov a Torre 
Shukhov - a torre de 

rádio em 
Shabolovka em 

Moscou construída 
de acordo com seu 
projeto e sob a sua 

orientação – é a que 
tem mais fama. Esta 
torre é reconhecida 

como uma das 
conquistas mais 

belas e 
proeminentes do 
pensamento da 

engenharia como 
obra de arte. 

Shukhov foi o 
primeiro no mundo a 

inventar e usar na 
construção das 

conchas metálicas 
treliçadas em forma 

de capas de 
suspensão e em 

forma de arco 
aéreas e torres de 

hiperbolóide. 



 
SISTEMAS CONSTRUTIVOS LEVES  

e as formas geométricas não euclidianas.  

 

 59 

construções leves com estruturas tensionadas e pneumáticas. Também 

contribuíram algumas indústrias da tecnologia na construção com o 

desenvolvimento de ligas metálicas leves e fibras de materiais 

resistentes com carbono na sua composição química (aço carbono): 

KEVLAR, PVC, PTFE, TENARA e TiO211 deram impulso a outras 

possibilidades tecnológicas e a outras levezas materiais e técnicas 

construtivas. Com isso, surgiram associações incentivadoras e 

reguladoras, como a I-SSB Integrated-Safe and Smart Building 

Project, que, de forma colaborativa, valorizam iniciativas para o 

desenvolvimento de um novo conceito de construção modular leve 

baseado em sistemas construtivos inteligentes. Se a busca pela leveza 

é sintomática e se a arquitetura também é resultado de sua tectônica, 

que por sua vez está diretamente ligada à materialidade, então 

devemos averiguar mais profundamente essa leveza.  

 

 

                                                      
11

 São produtos de tecnologia inovadora da DuPont que combinam a alta resistência com o baixo 

peso para ajudar a melhorar drasticamente o desempenho de uma variedade de produtos de 
consumo. Pesquisas inovadoras realizadas por cientistas da DuPont no campo de líquido cristalino 
com soluções de polímero em 1965 formaram a base para a preparação comercial da fibra de 
aramida Kevlar ®. Leve e flexível, Kevlar ® tem evoluído ao longo de quatro décadas de 
inovação para fazer tudo, desde ajudar a salvar milhares de vidas ao redor do mundo, como 
ajudar a fazer casas mais seguras e veículos para facilitar uma nave espacial pousar em Marte. 

Figura 014 - 
Material ultra 

leve desen- 
volvido por 
cientistas a 

partir da 
arquitetura 

celular de sua 
composição. 

Nesta imagem 
ele se apoio em 
um “dente-de-

leão” sem 

danifica-lo. 
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CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

2 
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De qualquer modo, quando “descrever” e “interpretar” são 

vistos como equivalentes, pode-se concluir que está desde 

já excluída a equivalência entre “descrição” e 

“objetividade”. Além disso, Juan Pablo Bonta - que vê na 

interpretação um importante motor na dinâmica da cultura 

arquitetônica – acentua que nenhuma arquitetura “fala por 

si mesma”, sendo necessário que a interpretação crítica 

verbalize os significados para que ela se incorpore à 

cultura. Para esse autor, é a interpretação e não o edifício 

em si, o que move a cultura. (BONTA apud BERREDO, 

2010). 
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Os critérios adotados para as análises dos estudos de casos deste 

trabalho serão reduzidos e, de certa forma, simplificados, sem, no 

entanto, diminuir as amplitudes de interpretações e abordagens de 

leituras à medida que o detalhamento dos itens analisados permita 

estabelecer cruzamentos interessantes e conexos. Nesse sentido, não 

serão adotadas as conhecidas metodologias das ciências duras que 

geram parâmetros quantificativos ou qualificativos de análises 

realizadas por gráficos, diagramas e tabelas, com propósito de gerar 

classificações descabidas para a arquitetura. Esta formatação, calcada 

em descrição atenta do objeto estudado está amparada nas ideias de 

construção de conhecimento em arquitetura de Richard Foqué (2010), 

que distingue e diferencia as diversas áreas de conhecimento. As 

diferenças entre as modalidades científicas e as artísticas estão na 

razão pela qual na primeira, uma evolução ou comprovação científica 

nega e contraria a outra, anulando suas premissas e postulados 

anteriores. Já nas artes, a negativa não necessariamente ocorre, pelo 

contrário, as premissas passam a ser formulações acumulativas e 

associativas e se estabelecem sem perder vínculo com o passado. Para 

Foqué, no estudo da arquitetura propriamente dita, são os estudos de 

casos que embasam os conceitos que definem as ideias alinhavadas 

pela construção lógica autoral. A perseguição da construção mental 

formulada pelos passos percorridos pelo arquiteto que acabam por 

descrever os conceitos conceptivos.  
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Para Kuhn, no texto “Comentários sobre a relação entre ciência e arte” 

onde o autor pondera sobre o fato de que as obras de arte deveriam 

ser entendidas ou compreendidas como modeladas umas as outras, no 

contexto de sua formação histórica (KUNH, 1989). A prospecção 

intelectual construída por Kuhn trata dos procedimentos que 

diferenciam o conhecimento artístico quando observado a tradição 

intelectual e cultural em que se desenvolve, fazendo parte de 

complexidades que levam a outros rumos do conhecimento. Se esta 

perspectiva também aborda as questões do projeto arquitetônico a 

prática investigativa é, portanto, a leitura atenta de todas as formas 

de representação do projeto criando embate direto entre projeto, obra 

executada e os princípios normativos de concepção que resultaram no 

edifício construído. 

Dessa forma, as considerações formuladas a partir da massa crítica 

moldada pelas análises a serem realizadas nos estudos de casos serão 

suficiente para responder os questionamentos pertinentes a este 

estudo e deverão gerar material crítico para futuras pesquisas 

semelhantes. 

Com isso, os critérios aqui selecionados estão focados em três 

conceitos abordados no capitulo anterior e que correspondem a fatores 

decisivos para a realização da arquitetura contemporânea no que diz 

respeito ao seu aspecto formal. São esses conceitos que permeiam a 

temática deste trabalho e que parecem estar interligados na produção 

das novas arquiteturas. São eles: a materialidade e a forma, a 

geometria espacial e a geometria estrutural e o sistema construtivo 

leve. Contudo, transformar conceitos relativamente densos, em 

critérios de análise torna-se muito trabalhoso se não entendermos 

critério como um padrão para que as coisas possam ser julgadas ou 

comparadas.  

Além desses, acrescentamos outros dois aspectos que julgamos 

relevantes para as análises, por se tratar de características que 

necessariamente individualizam cada edificação, e que por conta disso 

colaboram com as pretensas transformações arquitetônicas a serem 
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estudadas. São eles: o lugar e o tempo na arquitetura e o processo de 

concepção projetual adotado nas ações de elaboração do projeto 

durante sua etapa de concepção. Estes dois aspectos serão tratados de 

forma particularizada, de maneira descritiva e crítica para cada um dos 

estudos de caso: apesar de constituírem marcos significativos para 

questionamentos importantes do debate arquitetônico contemporâneo, 

não foram debatidos nos conceitos do capítulo anterior e por 

entendermos que a amplitude dos conceitos poderia desvirtuar para 

outros questionamentos não focados neste trabalho. 

Para melhor compreensão dos aspectos selecionados para nossas 

análises descritivas cabe explicitar as características das mesmas, 

salientando-se que não se trata de estabelecer tabelas comparativas, 

quadros explicativos, diagramas ou gráficos graduando maior ou 

menor intensidade de itens que possam qualificar este ou aquele 

aspecto. As análises estarão sujeitas às subjetividades inerentes às 

interpretações que somente fortalecem a discussão cultural 

arquitetônica. Para tanto, deverão estar descritas em pormenores de 

maneira a dar detalhes suficientes para criar corpo às possíveis e 

variadas discussões. Sempre que possível, todo estudo de caso contará 

com imagens referenciadas para dar respaldo às ideias descritas nas 

análises. As imagens deverão responder por parte das descrições e 

apresentarão uma oferta de leitura ampliada e diversificada. Imagens 

das fases conceptivas de desenhos serão apresentadas juntamente 

com imagens das fases de montagem e construção. Mas o maior 

objetivo das imagens é reproduzir a atmosfera local para que a 

transmissão descritiva possa realmente estar ilustrada. 

 

 Para as Materialidades e Formas o que será prioritário para 

ser analisado e detalhado são os materiais utilizados na 

construção no que concerne aos materiais empregados nas 

supraestruturas e estruturas auxiliares, nos vedos, peles ou 

invólucros, nos acabamentos e revestimentos, nas aberturas 

e passagens, nas coberturas, etc. Esses materiais podem ser 
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de diversos aspectos e características e serão descritos e 

aproximados entre materiais que graduam do convencional 

aos mais tecnológicos. A descrição de cada material dará o 

subsídio necessário para a interpretação necessária da 

relevância do material para a arquitetura apresentada e vice-

versa. A análise do material será apreciada como recurso e 

resultado formal. Por fim, os conceitos apresentados no 

capítulo I fornecem as bases interpretativas para cada 

análise apresentada. 

A matéria no design (arquitetura) como qualquer outro 

aspecto cultural é como as formas aparecem.  

A forma é aquilo que faz o material aparecer. A aparência 

do material é a forma. (FLUSSER, 2007).  

 

 Para a Geometria Espacial e a Geometria Estrutural serão 

considerados aspectos importantes da concepção 

arquitetônica como função e ordem das espacialidades, 

hierarquias de espaços, geometrias nas concepções formais, 

geometrias nas concepções estruturais, organizações das 

modulações e nas ordens estabelecidas como princípios 

normativos que regem ordenamentos das formas geradoras 

das espacialidades e condicionantes funcionais das 

geometrias. Para esse item faremos uso de desenhos básicos 

de plantas, cortes e elevações como suporte das análises 

gráficas interpretativas que deverão gerar desenhos 

explicitando as análises ou enfatizando características 

específicas. Outro item analisado será a modelagem formal 

ou topologização da forma apresentada pela proposta 

arquitetônica estudada. Será feita a analisa da complexidade 

da sua topologia e seu grau de sofisticação paramétrica 

amparadas pelos sistemas infográficos computacionais. Os 

conceitos apresentados anteriormente darão suporte para as 

análises apresentadas nos estudos de casos. 
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 Os Sistemas Construtivos Leves serão analisados e 

interpretados a partir da clara distinção dos sistemas 

construtivos leves e dos sistemas construtivos convencionais. 

Os sistemas construtivos leves serão aqueles caracterizados 

pela utilização dos “frames” (tramados) nas suas edificações, 

ou seja, todo sistema construtivo estruturado por uma trama 

autoportante não hierarquizada, seja ela estrutura principal 

ou estrutura auxiliar. Já o sistema construtivo convencional 

será entendido pelos sistemas hierarquizados por pilares e 

vigas trabalhando como pórticos ou sistemas semelhantes, 

onde a distribuição de cargas estabelece os princípios da 

estruturação da edificação. Assim sendo, mesmo quando o 

sistema se caracterizar pelo uso misto será identificado pelo 

seu uso preponderante. Dentro dos dois grupos serão 

analisados seus aspectos tectônicos nos mais amplificados 

conceitos que estão refletidos nos resultados formais da 

obra. A relevância desses aspectos analisados demonstrará 

as inventividades construtivas e os sistemas inteligentes de 

soluções que, provavelmente, resultam em espacialidades 

inovadoras associadas às tecnologias materiais e 

consequentes formas inusitadas. Nesse item, as comparações 

por semelhança ou por contraste com outras obras poderão 

servir de amparo para “qualificar” ou exemplificar a análise 

da obra em estudo. 

 

 O quarto critério de análise a ser considerado refere-se às 

questões do Lugar e do Tempo na arquitetura.  São dois 

conceitos bastante debatidos nos meios acadêmicos e que 

consideramos relevantes por tratar das questões midiáticas/ 

espetaculares e questões da efemeridade respectivamente. 

Uma arquitetura que se impõe a qualquer custo e capaz de 

trazer para qualquer contexto urbano uma presença 

inconteste de sua qualidade de informação é uma obra 

midiática que menospreza as questões de lugar da 

arquitetura. Esse tipo de arquitetura provavelmente responde 
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a questões sofisticadas de fortes interesses políticos e 

econômicos. Uma obra com essa característica promove 

cidades e transformam contextos urbanos e sociais, 

apontando para uma determinada direção. As análises 

particularizadas dos estudos de caso irão descrever a 

situação e as condições de espetáculo de cada obra. Em 

outro viés encontra-se um aspecto da arquitetura que, com a 

mesma intenção promocional atinge função semelhante, 

porém, tem na curta existência o seu maior tributo. É o caso 

das arquiteturas efêmeras realizadas nas feiras e exposições 

universais onde os pavilhões temporários, com aparências 

desconexas e com poéticas funcionais ganham expressão na 

exata proporção da ousadia arquitetônica apresentada. A 

arquitetura efêmera sugere uma obra rápida com materiais 

menos nobres e de fácil reuso, porém não é o que 

assistimos. Não é incomum o uso dessas exposições como 

palco de experimentos onde são testadas formas e técnicas 

construtivas ousadas o suficiente para marcar uma ruptura 

ou, ao menos, deixar um registro de uma tentativa. Assim, 

será feita uma análise das obras pela qualidade midiática de 

sua arquitetura e pela sua efemeridade na condição 

particular de espetáculo em que cada obra se apresenta. 

 

Architecture should speak of its time and place, but yearn 

for timelessness.12 (GEHRY, 2009). 

 

 O último critério utilizado para análise dos estudos de caso 

são os Processos de Concepção Projetual e os meios 

utilizados, pelos autores, durante a elaboração, criação e 

desenvolvimento desses projetos. São verificados aqui os 

meios de expressão utilizados na concepção das ideias e no 

desenvolvimento das mesmas, incluindo os meios gráficos, 

                                                      
12

 Arquitetura deve falar do seu tempo e lugar, mas anseia por atemporalidade (tradução nossa). 

No contexto o autor quer dar sentido de “ intempestividade”. Frase cuja autoria é atribuída ao 
arquiteto Frank Owen Gehry em 18 de março de 2009. 
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infográficos computacionais e os modelos físicos e virtuais. 

Para tanto, é analisada a particularidade de seus espaços de 

criação, oficinas ou ateliês e seus métodos de trabalho e 

pesquisa, caso existam; seus suportes técnicos e suas fontes 

de inspiração; a formação que possibilitou, a cada arquiteto, 

a realização do trabalho analisado e a comparação com 

demais trabalhos relevantes que utilizam os mesmos 

processos de concepção; as habilidades específicas e as 

potencialidades características de cada trabalho. Nesse 

sentido, visamos abordar as individualidades das autorias 

que qualificam e personalizam a obra arquitetônica. Desta 

maneira, fazem parte das análises as questões metodológicas 

e processuais com propósitos de extrair subsídios teóricos 

para comparativos acadêmicos: não é nosso objetivo 

estabelecer o que é “certo” ou o que é “errado”, o “melhor” 

ou o “pior”. Trata-se de verificar as competências ou não e os 

seus respectivos resultados. 

 

Todas essas ações serão realizadas de forma descritiva em texto 

concatenado para estabelecer um pensamento e despreocupado em 

impor um roteiro de análise rígido e duro. A ilustração sempre que 

possível tanto da obra em processo de execução como finalizada 

acompanha a análise de cada caso. 
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OBRAS E JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA 3 
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Para um recorte temporal mais preciso, e melhor definição do foco de 

estudo optamos pela seleção de obras realizadas e finalizadas a partir 

no século XXI, mais precisamente a partir do ano 2001; para nós, 

trata-se de importante marco histórico que acentua transformações 

socioculturais promovidas pelas tecnologias da revolução eletrônica, 

melhor caracterizado para justificar a terminologia “contemporânea”13. 

Como veremos não se trata de um recorte oriundo de precisão 

científica, mas que se faz adequado às características de nossas 

investigações.  

 

Analisando a “linha do tempo”14 verificaremos que momentos 

significativos das formas de divulgação e de comunicação das nossas 

sociedades marcaram acontecimentos preciosos da nossa historia. Em 

1455 a Bíblia de Gutenberg, assim chamada por causa de seu inventor 

Johannes Gutenberg, foi o primeiro livro impresso no Ocidente. Não é 

sem razão que a data marca o começo da impressa e não é por acaso 

que é tomada como marco importante do renascimento das ciências e 

das artes e, portanto, da comunicação de massa. Mais de 300 anos 

                                                      
13

 O termo Arquitetura Contemporânea está banalizado e é frequentemente utilizado para 

identificar arquiteturas realizadas a partir da década de 80, os quais, de certa forma, não 

encontram continência nas doutrinas da Arquitetura Modernista. 
14

 Linha do tempo é a cronologia da história do mundo que visa a relacionar os principais eventos 

ocorridos desde sua formação até os dias atuais, focando sua atenção nos registros da vida no 
planeta e na atuação do ser humano sobre ele; registra os principais fatos, percebidos por 
diversos ramos da nossa história. 
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depois, com a Revolução Francesa em 1789 e com a Revolução 

Industrial, ao redor de 1800, é que se anuncia a Era Contemporânea. 

Alguns se referem a essa Era como Idade do Capitalismo ou até 

mesmo como a Era da Cibernética, época marcada primeiro com a 

revolução mecânica e depois com a revolução eletromagnética. 

Diversos fatos ocorreram para essa definição histórica; contudo, é 

sabido que a precisão das datas não estabelece as mudanças de eras e 

sim, o conjunto de acontecimentos que relacionados marcam o início 

de mudanças significativas na história.  

Assim como citado na invenção de Gutenberg para a Modernidade, a 

ocorrência das relações sociais informatizadas que culminam com o 

advento da internet15 e a forma de comunicação de massa parecem ser 

um registro a ser destacado como marco temporal para nossa 

Contemporaneidade. Esse novo ferramental, que de certa maneira 

justapõe o mecânico e o eletro-eletrônico, possibilita atingir distâncias 

e velocidades incomuns, trafegando dados e informações com grande 

precisão.  Foram as tecnologias desenvolvidas pelas necessidades de 

exploração do espaço sideral que permitiram transformações 

geradoras de grande parte das nossas indagações como reflexões 

sociais e por que não arquitetônicas. Na busca de desenvolver 

tecnologias para superar as dificuldades das novas conquistas, 

inicialmente da Lua e posteriormente do universo, construímos e 

demos suporte para as grandes transformações sociais 

contemporâneas. Na mesma medida em que a imprensa foi para o 

cristianismo, um incremento da comunicação de massa para expansão 

dos ideais cristãos, os meios de comunicação televisivos ganham 

espaço nas pesquisas e investigações, na certeza de poder cumprir 

com a divulgação das transformações anunciadas. Buscam-se sistemas 

mais ágeis, mais confiáveis e de maior abrangência comunicativa que 

possam suplantar as dificuldades das transmissões de rádio, das 

comunicações impressas e da lenta distribuição das informações. A 

conquista do homem chegando à lua originou a preocupação mais 

                                                      
15

 O uso do termo "internet" para descrever uma única rede TCP/IP global se originou em 

dezembro de 1974, com a publicação da primeira especificação completa do TCP, que foi escrita 
por Vinton Cerf, Yogen Dalal e Carl Sunshine, na Universidade de Stanford. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Stanford
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evidente desses meios de comunicação, que necessitavam registrar o 

espetáculo tecnológico e os avanços prometidos e alcançados. Muitos 

consideram essa passagem da história um marco temporal de grande 

distinção. Contudo, outros grandes acontecimentos passaram a ter 

peso e força na nossa sociedade. Os avanços cibernéticos 

desenvolvidos graças às pesquisas espaciais, às necessidades bélicas 

das disputas entre nações, ou à concorrência internacional de 

produção e comercio, ganham aderência com a popularização dos 

computadores pessoais. As descobertas das comunicações sociais 

ganham solidez com a internet e as redes sociais passam a ser 

dominantes na nossa sociedade atual.  

A internet passa a ser comercialmente viável a partir de 1988, dando 

sequência ao surgimento dos correios eletrônicos e da “World Wilde 

Web”. De fato, esse meio de comunicação revolucionou nosso sistema 

temporal, diminuindo distâncias e reduzindo o tempo da mensagem 

comunicativa. Revolucionou, também, os sistemas de produção da 

nossa sociedade de tal forma, que muitos chegam a opinar que os 

acontecimentos que registram o início da Contemporaneidade não 

passam de simples resultados das transformações modernistas da 

sociedade ocidental e, portanto, um continuísmo ou um “tardo 

moderno”. O fato é que, para arquitetura e suas reflexões, as 

mudanças ocorridas com o advento da internet foram tão 

transformadoras quanto à revolução industrial de caráter mecânico 

com as novas tecnologias e produção. A arquitetura da “forma e 

função” ganha atributos de espetáculo comunicativo e promocional. 

Portanto, a contemporaneidade a que iremos nos referir ao longo 

dessa investigação terá como marco de sua gênese o surgimento 

dessa ferramenta comunicativa de massa que tão bem descreve o 

físico e crítico de arte Mario Schenberg no seu texto Arte e Tecnologia 

quando classifica a revolução industrial em três partes distintas: a 

revolução mecanicista, a revolução eletrônica e a revolução bioquímica 

(SCHENBERG, 1973). É a partir da revolução eletrônica e o 

consequente desenvolvimento das comunicações de massa, redes 

sociais e a valorização das mídias pessoais acrescida de todas as 
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transformações sociais que acompanham as mudanças que acabam 

por gerar a força motriz das transformações, é que estabelecemos 

nossos vínculos temporais e sintonizamos essa pesquisa. 

 

Definidos os parâmetros temporais para a seleção das obras a serem 

estudadas ficamos centrados no nosso repertório de conhecimento, 

que abrange a universalidade das publicações das mídias impressas e 

mais atualmente eletrônicas. A outra maneira de seleção mais precisa 

foi a escolha de arquiteturas que exploram as ousadias formais e 

causam euforia nos ambientes acadêmicos universitários que 

frequentamos. Por fim, adotamos o último e derradeiro recorte o qual 

restringe significativamente a quantidade de obras a serem estudadas: 

como critério preponderante utilizamos nossa experiência imediata 

vivencial com as obras e nossas aproximações afetivas com os 

arquitetos. 

É no interior desses critérios e parâmetros que foram definidos os  

quatro estudos de casos a serem analisados e apresentados neste 

trabalho. Foram escolhidas as seguintes obras: 

 

 Walt Disney Concert Hall – Los Angeles. 

 3555 Hayden – Culver City. 

 Denmark Pavilion – Expo 2010 Shanghai. 

 Kunsthaus Museum – Graz. 

 

 

 

Para cada uma dessas obras existe uma experiência vivida que 

gostaríamos de resumidamente transmitir como justificativa de 

envolvimento norteador para sua escolha. A base consiste em 

entender arquitetura pela vivência de seu espaço contrapondo com 

leituras de seus desenhos representativos e imagens de fases distintas 

de todo seu processo construtivo e de pós-ocupação. A percepção 

sensorial de uma arquitetura é por demais importante para o 

entendimento espacial e, por consequência, acaba por definir suas 

qualidades tão difíceis de serem descritas em palavras. Nas quatro 
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obras escolhidas, em três delas tivemos a oportunidade de visitá-las 

com olhar atento de quem observa e vê a arquitetura de forma 

investigativa. Eis aí uma das premissas fundamentais das nossas 

escolhas. 

 

Trabalhando profissionalmente em nosso ateliê, desenvolvemos 

projetos diversos e entre eles, algumas experiências residenciais onde 

objetivamos caracterizar aspectos construtivos relevantes e baratos, e 

sistemas estruturais alternativos em madeira. Destaco os casos do 

Estúdio em Ibiúna e da Vila Barulho D’água em Paraty e mais 

recentemente a Casa do Felix em Ubatuba. Essas experiências nos 

renderam publicações, exposições, livro16 e uma viagem técnica aos 

Estados Unidos da América em setembro de 2006 para conhecer com 

maior profundidade os sistemas construtivos leves. Essa viagem foi 

patrocinada pela empresa fabricante das placas OSB17 (Oriented 

Strand Board) no Brasil, com o objetivo de divulgar esse material. 

Nessa viagem tivemos a oportunidade de conhecer a primeira obra 

escolhida: Walt Disney Concert Hall. Com o privilégio de sermos 

acompanhado pelo arquiteto Diego Rivera18 que esteve envolvido com 

a obra e com o escritório de Frank O’ Gehry em parte do de 

desenvolvimento do projeto, tivemos a oportunidade de uma visita 

técnica ao edifício conhecendo os interstícios da obra acabada com 

seus defeitos e suas virtudes comentados. Além do Walt Disney 

Concert Hall visitamos outras obras de Frank Gehry com a mesma 

profundidade e interesse. Algumas como: Geminni Gallery, Residencia 

do arquiteto em Santa Mônica, entre outras. 

                                                      
16 Participamos da VII Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo expondo o projeto e a 
obra da Vila Barulho D’água, e tivemos a oportunidade de lançar o livro de mesmo nome na 
própria Bienal em 2005.  

17 As placas de OSB (Oriented Strand Board – Painéis de Tiras Orientadas) eram fabricadas no 
Brasil pela MASISA. Atualmente estão a cargo da LP Brasil – Lousiana Pacific do Brasil.  

18 Arquiteto Diego Rivera trabalha atualmente na Scottsdale Construction Systems desenvolvendo 
e divulgando equipamentos para sistemas construtivos leves e ainda hoje mantemos contato 
amigável por email ou telefone. 
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Ainda nessa viagem, na região periférica de Los Angeles, fomos 

conhecer o escritório do arquiteto Eric Owen Moss. Pouco conhecido do 

grande público, o arquiteto discípulo de Gehry já despontava como 

ousado inovador de formas e da estética desconstrutivista, 

desenvolvendo e participando de projetos de destaque internacional. 

Em seu ateliê tivemos a oportunidade de ser recebidos pelo arquiteto 

Eric McNevin que nos mostrou a metodologia de trabalho adotado pelo 

arquiteto e sua equipe como o desenvolvimento do projeto da 3555 

Hayden, a segunda obra escolhida para esse nosso trabalho. O 

enorme interesse fez com que McNevin nos acompanhasse na obra, 

além de possibilitar a visita em outras edificações, já acabadas, da 

região de Culver City. Essa conversa mais próxima com um arquiteto 

envolvido no desenvolvimento do projeto e uma obra com utilização de 

sistemas construtivos leves de madeira aguçou nosso interesse desde 

então. Não vimos a obra totalmente acabada pois sua inauguração 

ocorreu seis meses depois de nossa visita. 

 

Figura 015 - 
Vista panorâ-
mica do Walt 

Disney Concert 
Hall observado 

da esquina 
oposta da First 

Avenue. 
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No caso da escolha da terceira obra, o Denmark Pavilion Expo 2010 

Shanghai do Bjarke Ingels Group - BIG a oportunidade surgiu com 

uma viagem de estudos à China durante a Expo Shanghai – Better City 

Better Life pelo programa TOP China promovido pelo Banco Santander 

e coincidentemente, meses depois da visita do arquiteto Bjarke Ingels 

para palestra na Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde nos foi 

dado o prazer de ter conhecimento de diversas obras do grupo, entre 

elas o projeto do Pavilhão. A visita à obra foi inevitável e entre outras 

obras de semelhante importância e significado para esse trabalho, a 

obra foi escolhida pela sua repercussão e formalismos ousados. A 

vivência dessa edificação no contexto onde foi realizada foi fascinante 

e enriquecedora. Ainda que com o universo ocidentalizado imposto aos 

chineses de forma abrupta, e a absorção divertida pelos mesmos como 

uma caricatura divertida, essa arquitetura é bastante densa de 

informações e ideias e merece ser analisada. 

 

Figura 016 - 
Vista geral  
do pátio de 

estacionamento 
do 3555 

Hayden. Fica 
evidente pela 

materiali-dade 
as três fases de 
crescimento da 

edificação e o 
resultado da 
última etapa 
com a inter-

venção do 
arquiteto Eric 

Owen Moss. 
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A quarta e última obra escolhida para ser analisada é referente a uma 

experiência mais ou menos remota, mas que fez despertar um 

momento de grande inspiração quando ainda éramos estudantes e que 

possui grande significado particular. Em 1987 no Congresso Cidades do 

Futuro, realizado no Anhembi, em São Paulo, estiveram presentes 

diversos nomes da arquitetura internacional, entre eles o arquiteto 

Peter Cook. Naquele momento, fui apresentado às ideias do 

Archigram19 e ao fascínio das utopias, que encantavam os estudantes 

ali presentes. Impossível seria imaginar aqueles objetos/cidades 

movendo-se como bichos pernaltas. Eis que 25 anos depois ressurge o 

mesmo Peter Cook proporcionando uma nova conexão cósmica com 

seu projeto para o Kunsthaus Museum em Graz: a semelhança 

formal, a aparência alienígena e a ousadia de outrora nos induziram a 

essa escolha. 

                                                      
19 Archigram está entre os grupos arquitetônicos mais seminais, iconoclastas e influentes da 
atualidade. Eles criaram alguns dos projetos e das imagens mais significativas do século 20. 
Repensaram a relação entre tecnologia, sociedade e arquitetura, prevendo e imaginando a 
revolução da informação décadas antes do que veio acontecer. 

O nome Archigram (Arquitetura + Telegrama) foi inventado em 1961, para descrever uma revista 
caseira, pelos arquitetos, Peter Cook e David Greene, juntando-se pela primeira vez com Mike 
Webb. Essa revista de forma livre foi concebida para explorar novos projetos e novos 
pensamentos que foram derrubando os ditames rigorosos modernistas dos anos 1960. 

Figura 017 - 
Vista de 

pássaro do 
Pavilhão da 

Dinamarca na 
Expo Shanghai 
2010. Nota-se 

o acesso ao 
subsolo da 

edificação por 
abertura no 
piso do lado 

esquerdo. 
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As justificativas aqui apresentadas permeiam, também, facilidades de 

conseguir alguns materiais que acreditamos poder facilitar e acrescer 

os estudos de caso. Algumas fotos tiradas nos locais de visitação 

também fazem parte desse acervo e, portanto, facilitam a 

investigação. Contudo, as obras escolhidas são fartamente conhecidas 

e divulgadas nos meios de comunicação e uma ampla e rica fonte de 

informações foi colhida principalmente de sites de busca que estão 

devidamente referenciados neste trabalho. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Figura 018 - 
Vista panorâmica 

do Kunsthaus 
Museum com sua 

integração com 
edifício existente 

à esquerda e 
todo o contraste 

que exerce no 
convívio com o 

restante da 

cidade.  
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FICHA TÉCNICA DA OBRA.  

  

 

 
OBRA: 

WALT DISNEY CONCERT HALL 

 

DATA DO PROJETO: 

1987 - 1997 

 

DATA DE CONSTRUÇÃO: 

1999 - 2003 

 

PROJETO ARQUITETÔNICO: 

FRANK O. GEHRY & PARTNERS 

James M. Glymph - Craig Webb - Terry Bell. 

 

PROJETO ESTRUTURAL: 

JOHN A. MARTIN & ASSOCIATES 

 

CONSTRUTORA: 

M. A. MORTENSON CONSTRUCTION 

 

LOCAL: 

111 SOUTH GRAND AVENUE LOS ANGELES. CA 90012. ESTADOS 

UNIDOS. 

 

CLIENTE CONTRATANTE: 

CONDADO DE LOS ANGELES 

 

TIPOLOGIA FUNCIONAL: 

SALA DE CONCERTO DA FILARMONICA DE LOS ANGELES 

 

METRAGEM CONSTRUIDA: 

18.580,00 m2 

 

CUSTO DE OBRA: 

US$ 130.000.000,00 + US$ 110.000.000,00 (PARKING). 

 

 

 

Figura 019 - Croquis do 
Walt Disney Concert Hall 
e foto do arquiteto Frank 

Owen Gehry. 
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FICHA TÉCNICA DA OBRA. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

OBRA: 

3555 HAYDEN 

 

DATA DO PROJETO: 

2005 - 2006 

 

DATA DE CONSTRUÇÃO: 

1950 – 1ª ETAPA    *  1990 – 2ª ETAPA *  2007.2009 - FINAL 

 

PROJETO ARQUITETÔNICO: 

ERIC OWEN MOSS ARCHITECTS. 

Andrew Wolff, Tom Raymont, Kyoung Kim, Herbert Ng, Pegah Sadr 

Hashemi Nejad, Amy Drezner, Ashley Zarella 

 

PROJETO ESTRUTURAL: 

ENGLEKIRK PARTNERS CONSULTING STRUCTURAL ENGINEERS  

 

CONSTRUTORA: 

SAMITAUR CONSTRUCTS 

 

LOCAL: 

3555 HAYDEN AVENUE CULVER CITY. CA 90232. ESTADOS UNIDOS. 

 

CLIENTE CONTRATANTE: 

TENNIS CHANNEL INC. 

 

TIPOLOGIA FUNCIONAL: 

ESCRITORIO DE PRODUÇÃO DE VIDEO E BROADCAST. 

 

METRAGEM CONSTRUIDA: 

2.320,00 m2 

 

CUSTO DE OBRA: 

NÃO DECLARADO. 

 

 

Figura 020 - Croquis do 
3555 Hayden e foto do 

arquiteto Eric Owen Moss. 
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FICHA TÉCNICA DA OBRA.  

 

 

 

 

 
 

 

OBRA: 

DENMARK PAVILION EXPO 2010 SHANGHAI 

 

DATA DO PROJETO: 

2008 - 2009 

 

DATA DE CONSTRUÇÃO: 

2009 - 2010 

 

PROJETO ARQUITETÔNICO: 

BIG –  

Bjarke Ingels, Finn Nørkjær, Henrick Poulsen 

 

PROJETO ESTRUTURAL: 

ARUP AGU – 2+1 

 

CONSTRUTORA: 

MAERSK  CONSTRUCTION MANAGEMENT 

 

LOCAL: 

EXPO 2010 SHANGHAI – ZONE C – PUNDONG - CHINA 

 

CLIENTE CONTRATANTE: 

EBST - ERHVERVS OG BYGGESTYRELSEN DANISH ENTERPRISE AND 

CONSTRUCTION AUTHORITY. 

 

TIPOLOGIA FUNCIONAL: 

PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES – CICLO VIA. 

 

METRAGEM CONSTRUIDA: 

3.000,00 m2 

 

CUSTO DE OBRA: 

EUR$ 20.000.000,00. 

 

Figura 021 - Croquis do 
Denmark Pavilion Expo 

2010 Shanghai e foto do 
arquiteto Bjarke Ingels. 
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FICHA TÉCNICA DA OBRA.  

 

  
 

 

 

OBRA: 

KUNSTHAUS GRAZ MUSEUM 

 

DATA DO PROJETO: 

2000 

 

DATA DE CONSTRUÇÃO: 

2001 - 2003 

 

PROJETO ARQUITETÔNICO: 

SPACE LAB COOK+FOURNIER 

Peter Cook + Colin Fournier 

 

PROJETO ESTRUTURAL: 

BOLLINGER + GROHMANN • ARCHITEKTUR CONSULT ZT GMBH 

 

CONSTRUTORA: 

STEINER-BAU GMBH - STAHL-FASSADEN U. LÜFTUNGSBAU GMBH. 

 

LOCAL: 

KUNSTHAUS GRAZ LENDKAI 1, 8020, AUSTRIA. 

 

CLIENTE CONTRATANTE: 

CIDADE DE GRAZ. 

 

TIPOLOGIA FUNCIONAL: 

ESPAÇO PARA MUSEU E EXPOSIÇÕES 

 

METRAGEM CONSTRUIDA: 

11.100,00 m2 

 

CUSTO DE OBRA: 

EUR$ 40.000.000,00. 

 

 

  

Figura 022 - Croquis 
do Kunsthaus Graz 
Museum e foto do 

arquiteto Peter Cook. 



 
SISTEMAS CONSTRUTIVOS LEVES  

e as formas geométricas não euclidianas.  

 

 83 

ANÁLISE DOS CASOS 

  

4 
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WALT DISNEY CONCERT HALL 
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Ao analisar uma obra recente do arquiteto Frank Owen Gehry, não há 

como não se defrontar com as intenções desconstrutivistas e suas 

consequentes rupturas. É exatamente isto o que observamos quando 

pessoalmente visitamos o Walt Disney Concert Hall. 

Figura 023 - Vista panorâmica do Walt 
Disney Concert Hall tirada da esquina da 
First Street com a Grand Avenue. 
Percebe-se claramente que as entradas 
ao edifício ocorrem pelas aberturas 
insinuadas pelos desencontros das 
superfícies curvas do volume 
arquitetônico. 
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Trata-se de uma edificação localizada em uma região de Los Angeles 

que proporciona enorme visibilidade, onde arquitetos renomados vêm 

realizando grandes obras, como a “Nossa Senhora de Los Angeles” do 

espanhol Rafael Moneo e o “MOCA – Museum of Contemporary Art” do 

japonês Arata Isozaki. Em 2006, quando tivemos a oportunidade de 

visitá-la, a região já se tornará grande foco de atração e de 

crescimento da cidade. A colina chamada de “Bunker Hill”, hoje, está 

adensada por arranha-céus contemplando a renovação e a expansão 

urbana de Los Angeles. 

O imenso emaranhado de chapas de inox, cuidadosamente composto 

de forma a evidenciar poucas aberturas insinuantes, por onde se entra 

no espaço interior, tem a aparência do “desleixo organizado” que nada 

lembra uma edificação tradicional. Para a cidade americana, esta 

arquitetura representa o mesmo que o “Museu Guggenhein de Bilbao” 

representa para a cidade basca como edificação emblemática da 

contemporaneidade arquitetônica. A obra do mesmo arquiteto utiliza 

recursos de composições formais muito semelhantes, buscando 

ousadia na geometria não euclidiana. Em ambas as edificações, o 

autor trabalha a materialidade procurando os mesmos resultados, mas 

com finalizações de acabamentos utilizando outros materiais, embora 

também sofisticados: no caso do museu foi utilizado o titânio. Tanto 

uma como outra expressam mais do que espacialidades arquitetônicas 

inovadoras; também tentam atingir penetração midiática capaz de 

promover urbanisticamente uma região ou até uma cidade de forma a 

responder à publicidade política, muito comum nos nossos dias. No 

entanto, outro fato chama atenção para estes dois casos: o 

desencontro das datas relacionadas a essas duas significativas obras 

do arquiteto. 

A edificação proposta para abrigar a Orquestra Filarmônica de Los 

Angeles teve inicio em 1987. O concurso foi vencido pelo escritório 

Frank Gehry & Partners, muito em razão da Sra. Lillian Disney, então 

viúva de Walt Disney, ter se encantado com a justificativa de 

inspiração do arquiteto: ser uma simples rosa branca flutuando em um 
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círculo d’água.20 O Museu Guggenhein de Bilbao teve seu concurso 

vencido pelo mesmo escritório em 1991, e depois de seis anos, entre 

projeto e obra, o museu foi inaugurado em 17 de outubro de 1997. 

Somente em 1999, a construção do Walt Disney Concert Hall teve 

início para atingir sua conclusão e inauguração no ano de 2003, 

passados 16 anos após as primeiras intenções projetuais: é um tempo 

significativo.21 Muito se alega sobre as dificuldades financeiras de 

promover a construção do projeto, no entanto, suas definições 

tectônicas só foram determinadas muito mais tarde. 

 

 

A razão desse longo período está justamente nas transgressões 

propostas pelo arquiteto que vislumbravam outras realidades. As 

dificuldades construtivas e as soluções técnicas de suas manobras 

plásticas, das deformações e das membranas sobrepostas à caixa 

funcional, se tornavam impossíveis de serem realizadas nos sistemas 

                                                      
20 Esta escultura faz parte do jardim posterior existente no Walt Disney Concert Hall. Um mosaico 
de cacos cerâmicos reproduz uma rosa branca azulada com pétalas que lembram as superfícies 
curvas que recobrem a caixa acústica do auditório. 

21 Em 1996, foram iniciadas as escavações dos vários níveis de subsolo, mas as obras efetivas do 
auditório tiveram inicio somente no ano de 1999. 

Figura 024 - O 
Museu 

Guggenhein de 
Bilbao foi um dos 
responsáveis pela 

transformação 
urbanística, social 

e politica da 
cidade basca que 

deixou de ser 
simples cidade 

industrial e 
passou a ser foco 

de turismo 
arquitetônico.  
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de representação familiarizados por Frank Gehry. Os modelos, feitos 

através de maquetes físicas e de estudos tridimensionais, eram 

transcodificados em representações bidimensionais, as quais 

correspondiam aos procedimentos construtivos convencionais e de 

técnicas construtivas de domínio do arquiteto. Inúmeros estudos foram 

propostos e todos implicando em uma mesma solução: lâminas 

curvadas em torno de uma caixa acústica do auditório. É disso que se 

trata o projeto. Querendo ou não, a célebre frase “a forma segue a 

função” foi forçosamente rompida na proposta de Gehry, mas somente 

na sua casca. 

 

O projeto implantado em quadra voltada para a esquina da Grand 

Avenue contempla um programa bastante extenso e complexo em 

termos de funcionalidade operacional, onde as características técnicas 

são prioridades a serem atendidas. A volumetria da caixa acústica do 

auditório representa um sólido prismático em forma de paralelepípedo 

que graciosamente foi implantado na diagonal do terreno; nesse 

sentido, não representa nenhuma ruptura para os padrões conhecidos 

e praticados. A implantação na diagonal indica uma valorização da 

esquina tal qual acontece assinalando o acesso principal ao auditório 

por uma escadaria que marca e sugere o plano nobre paladiano. Esta 

mesma diagonal delimita duas outras áreas destinadas aos dois 

volumes que ficam incumbidos de envolver a caixa acústica do 

auditório. As áreas triangulares que sobram da superfície do terreno, 

no seu lado interno, são tratadas como jardins interiores para a 

Figura 025 - 
Inúmeros estudos 
propostos para uma 
arquitetura 
concebida através da 
modelagem física de 
maquetes. Nestes 
estudos fica claro 
que Gehry ainda 
percorria o caminho 
que iria torná-lo 
reconhecido 

internacionalmente. 
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contemplação, onde se pode admirar com maior proximidade a ousadia 

formalista da proposta de Gehry, praticamente na escala tátil. De 

forma clássica e atendendo à rigidez de uma modulação convencional 

resultante do sistema estrutural que vem do subsolo, no embasamento 

estão dispostos os demais serviços funcionais que dão suporte às 

necessidades desse auditório; um problema por demais conhecido por 

todos os arquitetos. Nos andares inferiores de estacionamento a 

tradicional distribuição acomoda as 2.200 vagas de forma rígida e 

ortogonal. 

Nos andares superiores ao embasamento começa a geração dos efeitos 

ondulares, que dão a forma externa final ao edifício. Sempre 

prevalecendo à rigidez do prisma central do auditório temático do 

edifício, este agora está oculto na composição. O formalismo adotado 

no projeto em nada tem a ver com a funcionalidade técnica que 

permanece absoluta. Laterais à caixa, contendo prumada de escada, 

elevadores e sanitários públicos, dois volumes iniciam o jogo 

compositivo da forma topológica. A partir destes, outros volumes 

menos comprometidos finalizam as torções formais que dão um efeito 

surpreendente ao objeto. Estes últimos, mais livres, utilizam pés-

direitos livres possibilitando mezaninos e volumetrias internas 

moldadas pelo trabalho em gesso que rebatem o mesmo efeito visto 

de fora; um jogo de formas desconexas sob o ponto de vista da 

geometria clássica. O espaço interno é igualmente fragmentado e as 

poucas aberturas para o exterior criam uma interioridade 

comprometida pela clausura que somente é rompida pela pouca luz 

recortada vinda das aberturas zenitais: faz lembrar um Adolf Loos não 

ortogonal. 

O projeto do Walt Disney Concert Hall ousa também na sua 

concepção estrutural mista, que integra o pórtico metálico da caixa 

acústica da plateia com os sistemas estruturais leves autoportantes 

que dão a forma arrojada externa da casca. Claramente concebida 

para ser uma pele envoltória que dá sofisticação, luxo e brilho, a forma 

alcançada pela utilização do aço inox, ora polido, ora escovado, 

recobre toda estrutura metálica como uma escama moldável. Qualquer 



 
SISTEMAS CONSTRUTIVOS LEVES  

e as formas geométricas não euclidianas.  

 

 90 

outro material poderia causar impressão menos nobre dada à forma 

aparentemente desleixada da concepção arquitetônica. O mesmo 

acontece com o titânio adotado no Museu em Bilbao. As chapas 

posicionadas em perfeita harmonia e composição transmitem a 

impressão de um maciço único. As quinas evidenciadas pelas dobras 

forçadas marcam drasticamente a não geometria clássica provocativa 

do auditório, conforme podemos ver nas imagens. A edificação não 

expõe seu interior. Poucas aberturas interferem na composição externa 

do edifício e somente aquelas posicionadas habilidosamente na 

composição volumétrica cuidam de dar efeitos mais intrigantes à forma 

final. Seja para soltar seu engaste do piso, seja para criar aberturas 

para penetração de luz natural para seu interior, as aberturas 

trabalhadas com transparência não têm como objetivo relacionar o 

interno com o externo. O objeto é por si só expressão formal 

escultórico e tratado internamente como mera ação funcional de um 

auditório introspecto. 

 
Figuras 026, 027 e 028 - As imagens gerais a 
seguir do Walt Disney Concert Hall retratam a 
beleza escultórica da obra de Frank Gehry e 
expressam com muita clareza que apesar do 
projeto seguir as ortogonalidades funcionais do 
auditório, o que se expressa como volumetria 
externa é uma topologia bastante ousada para 
os parâmetros atuais. 
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O PROJETO BIDIMENSIONAL 

 

   

 

PLANTA PISO EMBASAMENTO 

A caixa acústica 
do auditório é 

preponderante 
no desenho de 
composição da 
implantação da 

edificação no 
terreno. O eixo 

que marca a 
diagonal 

estrutura e 
posiciona o 

auditório. 

Existe uma clara 
evidência da presença 

estrutural convencional 
no nível do 

embasamento onde se 
encaixam algumas das 

primeiras vagas de 
estacionamento. Essa 

rigidez estrutural é 
mantida em torno da 
caixa do auditório e à 

medida que a estrutura 
sobe ela se 

descaracteriza 
passando a se 

comportar como 
steelframe. 

Apesar de todo trabalho conceptivo 
através de ferramentas info 
computacionais, os desenhos 
executivos respondem aos modelos 
bidimensionais clássicos de plantas 
, cortes e elevações, mesmo para 
situações onde a evidência 
construtiva supera tais recursos. 

Prumada de 
elevadores  e 
caixa de 
escadas. 

Prumada de 
elevadores  e 
caixa de 
escadas. 

Acesso pela 
escadaria ou 
pela bilheteria. 

EIXO DE IMPLANTAÇÃO 

ACESSO 

VEÍCULOS 

ACESSO 

ACESSO 

ACESSO 

Figura 029 - Planta 
Piso Embasamento. 
Walt Disney Concert 

Hall.  
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PLANTA PISO TÉRREO – NíVEL GRAND AVENUE 

Lateral ao 
auditório: as 
prumadas de 
elevadores e 

caixa de 
escadas. 

Escadaria 
de acesso 
principal. 

Plano nobre elevado do nível da rua 

Ainda existe no nível 
térreo um 

aproveitamento 
ortogonal das funções 

operacionais do 
auditório que seguem 

as matrizes 
estruturais do nível 

abaixo. Nas elevações 
mais visíveis da Grand 

Avenue já se nota a 
presença do desenho 

compositivo do 
Steelframe. 

Prumada de 
elevadores  e 
caixa de 
escadas. 

ACESSO 

EIXO DE IMPLANTAÇÃO 

Área de acesso ao público  

Área de plateia  

Figura 030 - Planta 
Piso Térro-Nível 

Grand Avenue. Walt 

Disney Concert Hall.  
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Prumada de 
elevadores e 
caixa de 
escadas. 

Prumada de 
elevadores  e 

caixa de 
escadas. 

Presença marcante 
da caixa acústica 

do auditório como 
espaço hierárquico 

definidor e 
organizador do 

espaço. 

Eixo que estabelece a ordem 
da implantação proposta. 

PLANTA PISO PRAÇA INTERNA 

Nesse nível do jardim 
elevado, as 

configurações formais 
são mais evidentes e as 

formas topológicas 
marcam presença na 

identidade do edifício. 
 EIXO DE IMPLANTAÇÃO 

Área de plateia  

Área de acesso ao público  

Área da praça elevada  

Figura 031 - Planta 
Piso Praça Interna. 

Walt Disney Concert 
Hall.  
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A caixa acústica 
do auditório é 

preponderante 
no desenho de 
composição da 
implantação da 

edificação no 
terreno. O eixo 

que marca a 
diagonal 

estrutura e 
posiciona o 

auditório. 

PLANTA PISO SUPERIOR – ÚLTIMO MEZANINO 

Composição formal aflorando do 
nível da cobertura do térreo, mas 
conservando a característica da 
caixa acústica. 

EIXO DE IMPLANTAÇÃO 
Área de plateia  

Área de acesso ao público  

Figura 032 - Planta 
Piso Superior - 

Último Mezzanino. 
Walt Disney Concert  

Hall.  
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Plano nobre 

CORTE DIAGONAL BB 

CORTE DIAGONAL AA 

Caixa acústica do auditório 
preservada na sua integridade e 
todo o formalismo acontecendo 
independente da caixa. 

A estrutura da caixa do auditório, 
apesar de sua cobertura atender a 
princípios das drenagens pluviais, 
reflete a concepção de uma caixa 
estruturada a partir de diversos 
pórticos criando o vazio acústico 
interno para ser trabalhado de 
forma adequada ao espetáculo. 

Níveis de subsolo para 
aproximadamente 2.200 vagas de 
automóvel. 

Níveis de subsolo para 

aproximadamente 2.200 vagas de 
automóvel. 

ACESSO 

ACESSO 

Área de plateia  

Área de acesso ao público  

Figura 034 - Corte 
Diagonal BB. Walt 

Disney Concert Hall.  

Figura 033 - Corte 
Diagonal AA. Walt 

Disney Concert Hall.  
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Tudo leva a crer que a afinidade do arquiteto com os sistemas 

infográficos, e principalmente com o CATIA, ferramenta utilizada no 

desenvolvimento dos projetos em referência, vieram após os primeiros 

esboços do Walt Disney Concert Hall. Foram seus contatos, por meio 

do Museu Aeroespacial, e os conhecimentos de flambagem, 

calandragem e modelagem de projetos de aeronaves, embarcações e 

veleiros, que levaram Frank Gehry a perceber uma solução entre suas 

configurações formais e a transposição dessas ideias para projetos 

possíveis de serem representados e construídos. Mas quem apresentou 

a ferramenta ao arquiteto foram pessoas envolvidas nas questões 

tectônicas do projeto de Bilbao e que ansiavam por soluções 

competentes (SPERLING, 2002). Muito provavelmente, o escritório 

Skidmore Owings & Merrill, responsável pelo desenvolvimento do 

projeto estrutural do Museu de Guggenheim, foi um dos articuladores 

dessa aproximação. Inicialmente, com a solução motivada pelas 

circunstâncias, o museu foi beneficiado com o aprimoramento 

tecnológico para, em seguida, o auditório ser contemplado pela 

tecnologia. O processo de escaneamento tridimensional de um modelo 

físico para um processo parametrizado computacional resultou, 

finalmente, na viabilidade de seus inovadores projetos formais. 

Contudo, apenas os procedimentos inovadores da concepção em 

modelos virtualizados capazes de reproduzir as peças com as 

deformações inusitadas das formas propostas não foram suficientes 

para resolver outras significativas questões inerentes à arquitetura que 

colocam à prova as evidências transformadoras do arquiteto. 

O Walt Disney Concert Hall, por exemplo, apresentou uma série de 

problemas que só foram remediados ao longo de sua construção, 

como, por exemplo, o uso de chapa inox polido no seu revestimento 

que aumentou em mais de 2 graus Celsius a temperatura local de seu 

entorno por conta de sua reflexão solar. As chapas tiveram que ser 

retiradas e escovadas para minimizar o problema e absorver a luz 

solar sem refletir no condomínio residencial ao lado. Os acessos 
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públicos em baixo de painéis e empenas longas não foram resolvidos a 

contento para os poucos períodos de chuvas de Los Angeles. As calhas 

desenvolvidas para não romper com a sinuosidade das curvas foram 

insuficientes: tiveram seu dimensionamento mal calculado e, em 

determinados períodos de chuva, uma cascata natural incomoda ou 

impede alguns acessos. A solução para a entrada no nível da avenida 

foi a instalação de uma marquise inadequada aos primeiros estudos. 

Os interiores foram totalmente revestidos em gesso e madeira para 

reduzir o barulho no lado de fora da grande plateia. A falta de 

isolamentos acústicos como resultado conceptivo da arquitetura criou 

um problema não previsto: a dinâmica espacial de pés direitos triplos 

propicia uma espacialidade inovadora e atraente, mas provoca ecos 

desagradáveis para o funcionamento da sala de concertos. Nesse 

sentido, os ambientes internos foram todos revestidos com madeira 

com cavidades antirressonâncias, com gesso acartonado com 

isolamentos acústicos, e o piso recebeu um carpete felpudo desenhado 

pelo arquiteto.22 

Problemas como esses são resultantes do trabalho árduo de uma 

arquitetura inovadora. A própria expressão vanguardista na 

arquitetura moderna teve que superar obstáculos não só quanto à sua 

expressividade, mas quanto às técnicas construtivas. Para Montaner: 

 

A expressividade da arquitetura depende diretamente das 

convenções formais aceitas pelo público. Se estas 

convenções são recriadas e reinterpretadas é possível um 

diálogo com o usuário, o cidadão e a coletividade. Mas a 

essência das vanguardas consiste em sua ruptura com as 

convenções do passado, e em consequência, com aquilo 

que lhes permitiria uma expressividade harmônica e 

compreensível. (MONTANER, 1998). 

 

No entanto, a mudança recorrentemente acaba por sofrer 

engessamentos e paralisações devido às dificuldades construtivas 
                                                      
22 Dos problemas existentes, a solução acústica só foi resolvida com a experiência japonesa 
intervindo no projeto e alterando significativamente algumas aberturas provocadas no interior da 
câmara acústica das apresentações musicais. 
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apresentadas em muitos casos durante seu processo conceptivo, 

quando não, na sua execução enquanto obra realizada. A própria 

arquitetura modernista, no intento de obter novas expressividades em 

negação ao teto inclinado, predominante até então, propõe o teto 

plano, eliminando sua função construtiva e expressividade simbólica 

tradicional para se beneficiar de uma nova função utilitária de um teto 

transitável que poderia ser convertido em um jardim. Esta ousadia foi 

arduamente discutida pois, aparentemente, o teto plano trazia no seu 

cerne, além das dificuldades tectônicas, as dificuldades de manutenção 

e de impermeabilidade que causaram enormes transtornos no inicio 

dos anos 40 (MONTANER, 1998). Esses, entre outros aspectos, foram 

ao longo do tempo sendo resolvidos graças ao desenvolvimento 

tecnológico que, em paralelo às alternativas propostas e aceitas, 

deram suporte construtivo para serem realizadas. 

É neste contexto que, ao analisarmos as obras de Frank O’ Gehry, 

encontramos conflitos tecnológicos construtivos cuja funcionalidade 

coloca em risco sua expressividade arquitetônica. Entretanto, o 

trabalho desenvolvido por arquitetos que encontram embasamento 

para as inversões conceituais (para não dizer rupturas estruturalistas), 

ajuda a desenvolver tecnologias adequadas, e seus esforços 

inventivos, ultrapassando em muitos casos, a complexa problemática 

tectônica, permitindo criar sólidas perspectivas construtiva para o 

futuro. 
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IMAGENS SEQUENCIAIS DA OBRA. 

 

 

 

O sistema construtivo leve adotado no Walt Disney Concert Hall é 

muito familiar a Gehry e a todos os arquitetos Californianos. Trata-se 

de uma característica da região que sofre com abalos sísmicos de 

grande escala fazendo com que o paradigma estrutural das 

construções de Los Angeles seja os “steelframes”; pela impossibilidade 

de adotar pórticos convencionais de pilares e vigas. Apesar de “Bunker 

Hill” apresentar características de solo mais resistentes, a prática 

construtiva levou as soluções tradicionais para os sistemas conhecidos 

no local. Isso também sugere que a própria concepção do projeto se 

dá com parâmetros diferenciados se levarmos em conta a imaginação 

de espaços moldados sob as reges de um sistema estrutural porticado 

ou de um sistema autoportante. Embora o sistema construtivo adotado 

para a estrutura tenha sido o leve, nota-se que por conta das 

variações formais as peças estruturais são extremamente robustas. 

 

Figura 035 - As 
primeiras imagens 
da obra mostram 
a configuração 
estrutural do 
pórtico central que 
abriga o auditório, 
entre as duas alas 
de serviço. O 
desenvolvimento 
em estrutura 
metálica é planar 
e portante 
permitindo 
inclinações em 
pequenos ângulos 

iniciais. 
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Figuras 036, 037 
e 038 - Nas 

imagens nota-se o 
trabalho da 

estrutura como um 
invólucro resistente. 

O travamento é 
totalmente feito nas 
bordas da estrutura 

e claramente não 
existe sistema 
hierárquico de 

pilares e vigas, 
como ocorre no 

sistema 
convencional. O 

dimensionamento 
dos pisos é feito 

conforme a 
necessidade de seu 
uso e toda a parte 

superior da 
edificação é 

destinada às 
funções técnicas da 

edificação.  



 
SISTEMAS CONSTRUTIVOS LEVES  

e as formas geométricas não euclidianas.  

 

 102 

 

 

 

Figura 039 - Quando 
ocorrem as deformações 

mais inusitadas, estas 
são em situações precisas 

onde a funcionalidade 
permite e onde não existe 

comprometimento 
estrutural. No entanto, o 

que se percebe nas 
entranhas da obra 

acabada é o acerto dado 
pela manufatura da mão-

de-obra contratada. Ou 
seja, apesar dos perfeitos 

ajustes decorrentes dos 
processos infográficos 

transmitidos aos 
procedimentos 

construtivos, a montagem 
dos sistemas construtivos 

sofrem alterações de tal 
ordem que se torna 

inevitável o aparecimento 
de emendas e rebites 

corretivos, além de 
marcas de marteladas e 

torções que muitas vezes 

danificam as peças. 
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Figuras 040, 041 e 
042 –Imagens de  
fases da obra em 

construção. Aplicação 
do revestimento de 

chapa de aço inox. 
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Figuras 043, 044 e 
045 – Imagens da  
obra finalizada com  

as nuances formais e a 
composição de planos 

curvos dispostos de 
maneira a refletir o 

brilho da luz do sol em 
diversas direções. 

A execução dos 
encaixes das chapas de 
inox foi feita com muita 
primazia de tal forma a 

conseguir um efeito 
visual uniforme para as 

superfícies curvas.  
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Figuras 046 e 047 – 
Acesso pela Grand 

Avenue onde a 
presença da marquise 

de proteção de entrada 
destoa da concepção 

das formas curvas 
restantes. A 

composição formal 
ganha verticalidade pois 

é trabalhada com a 
mesma eficiência até 

nas partes técnicas da 
cobertura.  
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Figuras 048 e 049 – O Walt Disney 
Concert Hall em contraste com o céu 
azul de Los Angeles e com os arranha-
céus monolíticos de “Bunker Hill”. 
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Figuras 050, 051 e 
052 – As áreas 

internas refletem o 
mesmo cuidado formal 
das áreas externas e a 

correspondência dos 
espaços se fazem por 

aproximação e 
similaridade. 
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Figura 053 – 
Revestimento em 

madeira perfurada, 
aplicado nas áreas 
internas de Lobby,  

para evitar propagação 
de sons indesejados 

para dentro da plateia. 

Figura 054 –  
Sistema de encaixe  
e sobreposição das 

chapas de inox 

escovado. 

Figura 055 – Detalhe 
da calha de 

recolhimento de água 
pluvial nas áreas de 

acesso ao jardim 
interno. A calha é 
resultado de um 

deslocamento das 
chapas de aço inox em 
determinada parte do 
painel curvo, antes de 

formar o beiral. 
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Figuras 056, 057 e 
058 - Em visita ao  

Walt Disney Concert 
Hall tivemos a 

oportunidade de 
percorrer áreas de 

acesso restrito 
justamente para 

acompanhar o resultado 
do sistema construtivo 

adotado. 
Como se pode ver nas 

imagens ao lado, o 
sistema construtivo 

sugere uma aparência 
inacabada em vários 

aspectos, o que [me] 
faz crer em dificuldades 

futuras de limpeza e 
manutenção. 

Outro aspecto que 
chama a atenção é o 

desperdício de espaço 
construído para 

satisfação do efeito 
pretendido. 
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 THE STAR FRANK OWEN GEHRY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nascido Ephraim Goldberg em 28 de fevereiro de 1929, em Toronto, 

Ontário, portanto Canadense de origem, o arquiteto Frank Owen 

Gehry, erradicado Norte Americano desde 1947, estudou na University 

of Southern Califórnia- USC (1949-54), e incrementou seus estudos 

em urbanismo na Universidade de Harvard (1957). Filho de pai ex-

boxeador, teve o inicio de seu emblemático trabalho em Venice Beach, 

Santa Monica; desde então reduto de artistas plásticos alternativos e 

marginalizados. Foi ativista do grupo Califórnia Funk Art Movement 

nos anos 60 e início dos 70, onde manteve contato com inúmeros 

artistas que desenvolviam suas obras a partir de alegorias imaginárias 

de uso discutível e efêmero. Vem daí, no começo de sua arquitetura, o 

uso de materiais mais baratos que deu a muitos de seus projetos um 

Figura 059 - A 
irreverência criativa de 
Gehry é característica 

do momento 
efervescente da 

Califórnia dos anos 70. 
A Geminni Gallery, 

primeira obra de Frank 
Gehry como arquiteto, 

ainda hoje reflete 
momentos daquela 

época. 
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ar inacabado e “lunático”. Já se verificava na época o uso frequente de 

estruturas não convencionais e distorcidas com qualidade escultórica, 

fragmentadas ou “collagelike” (expressão utilizada na época). Nesta 

ocasião, cria uma série de mobiliários para grandes cadeias de lojas de 

departamento e, através do aprendizado e das flexibilidades das 

torções de “plywood” (chapas de compensado) e estruturas metálicas 

retorcidas, passa a conseguir sustento e adquirir boa vivência 

construtiva. Como forma de expressão artística, começou a 

desenvolver mobiliários de funcionalidade efêmera em papelão, por 

meio dos quais obteve reconhecimento artístico. Passa a desenvolver 

uma arquitetura alternativa, com os mesmos conceitos da efemeridade 

e das alternativas gestuais de modelos criativos, que eram 

posteriormente repassados para uma linguagem gráfica compreensível 

e construtiva. 

Sua arquitetura, até então, não passava de propostas bem-vistas pelo 

mundo artístico de Santa Monica, porém, não repercutia de forma a 

estabelecer um processo metodológico criativo e inovador, muito pelo 

contrário, passou a ser estigmatizado. 

Outros antecedentes conceituais foram os momentos de realizações 

arquitetônicas questionando os convincentes discursos da pluralidade 

pós-modernista de Robert Venturi, já citado anteriormente. Na época 

vivendo em Santa Monica, as ideias desse autor defendidas claramente 

nos livros: Complexidade e Contradição e Aprendendo com Las Vegas, 

trazem à tona questões que Frank Gehry adota parcialmente: 

inicialmente reproduzindo imagens alusivas às suas funcionalidades e, 

mais tarde, desvirtuando esse propósito. Gehry desenvolve projetos 

como: o California Aerospace Museum (1982), a agência de 

publicidade Chiat Day juntamente com o artista plástico Claes 

Oldenburg, onde propõe um Binóculo como acesso principal (1985), 

conforme descrito no capitulo I e, finalizando esse ciclo, o restaurante 

Fishdance (1986) em Kobe no Japão. 
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Mas, para Frank Gehry, o grande significado compositivo arquitetônico 

foi uma tecnologia construtiva que está devidamente impregnada na 

arquitetura residencial e de pequenas construções na região da costa 

oeste americana. Ele se utiliza dos Sistemas Construtivos Leves que 

são estruturas de aço ou madeira (steelframe ou woodframe) 

revestidas de painéis de chapas de madeira (plywood) ou gesso. Estes 

sistemas construtivos, além de baratos e de fácil manuseio, permitem 

as variações estruturais que lhe interessava. Ele chama esse sistema 

construtivo de “arquitetura cheapscape” e, ao longo dos anos, o uso 

desses materiais passou a ser uma assinatura na obra de Gehry. 

Figuras 060, 061 e  
062 - O discurso 

desenvolvido atual- 
mente pelo arquiteto 
Frank Gehry sobre a 

forma do peixe é muito 
díspare com seus 

discursos anteriores.  
Ele alega que a pós-

modernidade é um 
retorno ao passado e 

nada mais antigo do que 
o peixe na nossa história. 
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3555 HAYDEN STREET 
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A 3555 HAYDEN faz parte dos edifícios projetados por Eric Owen 

Moss em Culver City. Sem dúvida, é a obra menos significativa 

apresentada entre os estudos de caso aqui realizados, mas não menos 

importante por ter sido a única visitada em fase de obra. Talvez seja 

uma das mais comportadas intervenções do arquiteto para a região, 

Figura 063 - Vista geral do 3555 
Hayden com o entorno do Conjuntive 
Point em Culver City. Nota-se 
claramente a estratificação dos 
elementos materiais de intervenção nas 
diversas etapas construtivas da 
edificação. 
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que trás na sua historia de recuperação um importante legado 

urbanístico do arquiteto. Graças à renovação de Culver City – cidade 

lindeira a Los Angeles - e à procura por espaços alternativos para o 

crescimento da economia de prestação de serviços de Los Angeles, o 

intento da Samitaur Constructs em revitalizar a área prosperou. A 

proposta de Moss desde início foi traçar uma relação entre sua 

arquitetura diferenciada pelo formalismo contundente, o resgate do 

entorno, os vazios entre os galpões, e os terrenos propostos pela 

construtora, para intervenção em uma área de aproximadamente nove 

hectares. Os incorporadores bancaram a ideia. Dessa maneira, Eric 

Owen Moss concebeu uma estrutura urbana inter-relacionada 

denominada Conjuntive Points. Trata-se de um desenho urbano capaz 

de promover espaços arquitetônicos condizentes com a produção 

industrial de novas tendências tecnológicas e com a arte do 

entretenimento. A região se transformou em um parque de 

incubadoras de pequenas empresas de tecnologia e arte, reunindo 

indivíduos criativos das artes, das indústrias e da comunidade 

intelectualmente estimulante e, ao mesmo tempo, desenvolveu a 

conversão de passivos ambientais em ativos extraordinários.  

A financiadora Samitaur Constructs não recebeu nenhuma ajuda 

governamental ou institucional para o projeto, e teve de recorrer a 

práticas de financiamento e, enquanto empresa, garantir empréstimos 

antecipados, pois a área era vista como um risco elevado de 

investimento. 

O projeto fez parte do instrumental para o estabelecimento de uma 

portaria que permite a arquitetura cumprir uma exigência da cidade: a 

arte pública. Estudos realizados pelo governo indicam que a Conjuntive 

Points gerou, até o ano de 2005, 8.500 novos empregos (GIACONIA, 

2006). A intervenção urbana tem sido um catalisador para o 

crescimento e desenvolvimento fora dos seus próprios limites físicos. A 

ocupação da área foi de 20% para quase 85%, enquanto o 

investimento empresarial aumentou em mais de 200%. Valores de 

propriedade e os impostos das empresas subiram em mais de 500%. 

Um verdadeiro caso de sucesso, tanto do ponto de vista empresarial 
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como arquitetônico-urbanístico. 

 

 

 

 

 

Figura 064 - Planta de situação do 
Conjuntive Points em Culver  City. 

Figura 065 - Maquete física do 
Conjuntive Points em Culver City. 
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Mas o edifício 3555 Hayden, como vemos hoje, nasceu bem antes de 

todas essas transformações. A estrutura de tijolo maciço original foi 

construída no início dos anos 40 para ser um armazém industrial 

situado junto à Southern Pacific Railroad, hoje desativada.A alvenaria 

do segundo andar foi acrescentada no final de 1990, com blocos de 

cimento, quando o edifício foi convertido para empresas de cinema que 

passaram a ocupar e se interessar pela área. Dessa maneira, já estava 

sendo iniciado o processo precário de renovação da região. A terceira 

etapa de ampliação, de responsabilidade de Moss, agora com intenções 

claras de atingir notoriedade formal, é de que vamos tratar. 

 

Ao nos deparamos com a obra observamos claramente as três etapas 

de construção identificadas pela sua materialidade expressa na sua 

composição. A definição caracterizada por Moss, ao mencionar “Trajan 

over Nero23”, referindo-se aos imperadores romanos, foi a de camadas 

sobrepostas. Prevalece a ideia de uma cidade construída sobre a outra. 

A base reproduz a textura do tijolo original; o nível intermediário um 

bloco de cimento de textura cinzenta; e na intervenção do último 

pavimento um tom dourado de difícil identificação material, mas que 

estabelece um único maciço retalhado por cortes precisos e marcantes 

                                                      
23

 A analogia a que Eric Owen Moss se refere é a referencia que o imperador Trajano faz ao 

querer construir uma cidade encima da cidade do seu antecessor, o imperador Nero. 

Figura 066 - Esquema gráfico das etapas de 
ampliação da edificação e do sistema de 
reforço estrutural exigido para a cobertura 
proposta no projeto de Eric Owen Moss 
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como um bolo sendo dividido. 

Atualmente o edifício funciona como sede de uma empresa de 

transmissão de televisão a cabo, a Tennis Channel. A principal 

restrição de zoneamento para o projeto foi determinada pelo limite de 

altura de aproximadamente 12,50 metros. A forma da cobertura do 

projeto foi manipulada para dar cumprimento a uma altura média 

global, de modo a caracterizar uma volumetria dinâmica, mas ao 

mesmo tempo, uniforme. 

Fica evidente que a proposta do arquiteto não rompe com a 

ortogonalidade das ampliações anteriores. Simplesmente altera sua 

terminação de forma a caracterizar uma volumetria final mais 

envolvente para o sólido existente. E a proposta parece ser justamente 

essa. As dificuldades de se estruturar uma carga adicional a uma 

fundação anterior existente denotam considerações construtivas 

ousadas e soluções arquitetônicas inventivas. Obviamente, Eric Owen 

Moss partiu para um sistema construtivo leve e optou pela difícil 

flexibilidade da madeira para conseguir sua geometria não-regrada. 

Mas, como um todo, o sistema estrutural é um misto de madeira e 

aço. Foi graças ao aço a possibilidade de certas inserções e, assim, 

grande parte das conexões criam a suavidade da curvatura em forma 

de dunas moldadas pelo vento.  

O objetivo do projeto era de complementar um novo corpo ao 

existente de maneira a adicionar espaço para as necessidades 

funcionais da empresa de televisão. Para tanto, foi preciso um 

redimensionamento das cargas distribuídas de forma a conseguir uma 

área suficiente acrescida na cobertura. A solução foi dada por vigas de 

aço distribuídas ao longo do perímetro da edificação que sustentam a 

nova cobertura proposta. A partir dessa estrutura, vigas de aço e 

madeira laminada também formam a sustentação dessa cobertura 

disforme e movimentada. Cada viga laminada tem sua curvatura 

diferenciada formando uma superfície regrada descontínua. O 

resultado é um vazio sequencial, livre de pilares e com pé-direito 

variado. Tudo isso foi dimensionado e definido através de sistemas 
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infográficos e com apoio de uma empresa canadense, da cidade de 

Penticton, que possibilitou por meio de uma CNC router machine 

(computer numerical control) uma maneira de estabelecer formas 

calandradas específicas e desenhos de encaixes precisos. Porém, essa 

precisão não ocorreu na obra e nem tudo ocorre como planejado. O 

que vimos foi a espontaneidade dos materiais e as imperfeições das 

etapas precedentes interferindo nos ajustes. O esforço na obra foi 

brutal e a arquitetura foi concebida para conviver com a 

espontaneidade da execução. 

 

 

 

 

Sob o ponto de vista funcional, o projeto é simplório. Um grande salão 

resulta ser adequado para dinamicamente atender às necessidades da 

emissora de televisão. A caixa, apoiada nos reforços metálicos que 

afloram da cobertura existente, é moldada em woodframe nas quatro 

faces: uma solução leve e adequada ao sistema tectônico proposto. 

Quando chegam as vigas laminadas coladas e variadas da cobertura é 

que a estrutura metálica surge oferecendo os apoios necessários onde 

o sistema apresenta fragilidades. São esses compostos metálicos que 

enrijecem e permitem a ousadia da topologia.  

Figura 067 - Planificação das vigas 
laminadas em madeira do sistema da 

cobertura. Cada viga possui uma 
singularidade. 
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O PROJETO BIDIMENSIONAL 

 

 

 

 

PLANTA NIVEL SUPERIOR 

Figura 068 - Planta Nível Superior - 
Imagem redesenhada a partir de 
ilustrações obtidas de diversas 
informações. 

Eixos que seccionam o volume 
permitindo uma separação do 

trabalho volumétrico de curvas da 
cobertura. 

Mancha de ocupação 
da área da cobertura 
da intervenção do 
arquiteto. 

Área do terraço com 
fechamento em 
caixilharia de vidro 
inclinada. 

Acesso pela Av. Hayden. 
Escadaria externa. 

Cobertura do 
pavimento 
inferior 

Equipamentos de ar condicionados 

Escada interna 

EIXO 

EIXO 

 

ACESSO 

Área Administrativa 

A 
 

B 
 

A 
 

B 
 



 
SISTEMAS CONSTRUTIVOS LEVES  

e as formas geométricas não euclidianas.  

 

 121 

Área do terraço com 
fechamento em 
caixilharia de vidro 
inclinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACESSO 

EIXO EIXO 

Estúdio 

Acesso pela 
Av. Hayden. 

Escadaria 
externa. 

Aberturas 
para entrada 
de luz natural 

Escada 
externa 

Área previamente existente. 

Aberturas 
para entrada 
de luz natural 

Escada 
externa 

Estúdio 

Área previamente existente. 

EIXO EIXO 

CORTE LONGITUDINAL AA 

CORTE LONGITUDINAL BB 

Figura 070 - Corte Longitudinal BB 
Imagem redesenhada a partir de 

ilustrações obtidas de diversas 
informações. 

Figura 069 - Corte Longitudinal AA  
Imagem redesenhada a partir de 

ilustrações obtidas de diversas 
informações. 
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O processo de trabalho na obra, nada mais é do que a reprodução do 

que ocorre no atelier de arquitetura. Supridos de equipamentos 

similares para reprodução de modelos tridimensionais, as maquetes 

elaboradas em vários tamanhos, simulam a construção e as diversas 

etapas do trabalho. Paralelamente aos modelos, os desenhos são 

produzidos por computador munidos de programas de modelagem 

(RHINO) ou, quando são desenhos técnicos, por programas de CAD 

(AutoCAD). Neste caso, o arquiteto trabalha com pilhas de catálogos 

de produtos industrializados utilizando referências construtivas e 

especificações técnicas para dar suporte aos desenhos.  

 

 

 

Figura 071 - Estúdio do 
arquiteto Eric Owen Moss. 
O processo de trabalho é 

caracterizado pela 
enorme quantidade de 

maquetes físicas de 
vários tamanhos, que se 
misturam com diversos 

tipos de materiais de 
acabamentos e produtos 

químicos para soluções 
de impermeabilizações ao 

mesmo tempo em que 
computadores 

sofisticados trabalham no 
meio dessa aparente 

bagunça. 

Figura 072 - Outra 
tomada do estúdio 

apresentando as mesmas 

características. 
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No processo conceptivo de Eric Owen Moss, o desenvolvimento de 

modelos tridimensionais é fundamental para se chegar a uma definição 

construtiva e permitir soluções tectônicas coerentes com as 

possibilidades encontradas. Não é incomum a reprodução de maquetes 

em várias escalas e vários graus de complexidade para se 

experimentar não apenas composições estéticas, mas também 

sistemas de encaixes, estruturas, dimensionamentos, etc. A sequência 

da produção das maquetes em escalas maiores simulam os problemas 

da obra: as dificuldades que por ventura possam ocorrer são 

previamente detectadas. 

 

  

 

Figuras 073, 074 e 075 - 
Processo de desenvolvimento  

do projeto através de modelos 
físicos em vários tamanhos e 

vários materiais: as maquetes 
não representam apenas 

volumétricas, mas também 
reproduzem questões 

estruturais, como se pode 
 notar durante o processo. 

Etapa inicial 
da maquete 

Etapa intermediaria 
da maquete 

Etapa final 
da maquete 
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O que se nota no desenvolvimento dos projetos é a constante 

presença de materiais de construção amparando o trabalho de 

concepção que está amparado na pesquisa. No caso do 3555 

HAYDEN a quantidade de placas cimentícias, revestidas ou não de 

fibras de vidro entre outras fibras, eram enormes. O trabalho 

experimental para Moss é uma constante pesquisa onde a 

inventividade é sempre bem vinda.  

 

 

 

 

Figura 076 - Mostruário 
de materiais que fazem 

parte do processo 
conceptivo do projeto  

e das etapas de 
desenvolvimento  

do mesmo. 

Figura 077 - Amostras 
de placas cimentícias 

com e sem revesti-
mentos de fibra de vidro 

que serviram como 
revestimento externo  

na proposta final do 

projeto. 
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A estrutura de madeira da cobertura está exposta no interior e o 

sistema de isolamento térmico é constituído por uma pele que recobre 

o volume acrescido. As vedações da volumetria são feitas em 

sanduíche revestido de madeira no interior com proteção retardante 

contra incêndio e por placas de fibrocimento revestido de fibra de vidro 

no exterior. A impermeabilização é feita através da aplicação por spray 

de produto inovador, desenvolvido para este projeto, que apresenta 

conformidade com o teto curvo, além de oferecer uma estética única. 

As aberturas transparentes do lado norte são de vidro estrutural 

dramaticamente inclinado por um sistema de fachada de alumínio com 

reforço em aço: isso resulta em iluminação natural aliada às claraboias 

da cobertura que seccionam o volume em três partes. Nas imagens da 

obra notamos uma clara evidência quanto ao uso da madeira 

associada às conexões metálicas dando maior leveza ao conjunto. As 

peças de madeira laminadas e coladas, além da sua repetição de 

forma regrada, dão uma pluralidade formal ao edifício. As peças pré-

dimensionadas e os sistemas de fixação através de parafusos e 

conectores metálicos facilitam a execução e reduzem os prazos de 

montagem.  

A questão tectônica levantada por Kenneth Frampton está arraigada 

nas raízes dos projetos desenvolvidos por Moss (FRAMPTON, 1995). 

Diferentemente de outros arquitetos que utilizam a geometria não 

euclidiana para expressar conceitualmente suas ideais Moss faz 

questão de expressá-las e ainda imprimir seu modelo construtivo. O 

arquiteto não esconde o processo construtivo da obra, o que é próprio 

e parte íntegra de seu trabalho.  

Os caminhos percorridos por trabalhos como esse demonstram que a 

arquitetura resultante dos inovadores processos de utilização de 

sistemas construtivos industrializados na construção pode atender as 

mais diversas solicitações da criatividade humana. O resultado plástico 

mostra uma sensível variação espacial, onde os valores arquitetônicos 

das percepções informativas estão amplificados e reluzentes. Eric 

Owen Moss é apenas um exemplo dessa postura projetual que leva em 

conta os avanços tecnológicos construtivos. Existem outros que apesar 
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de lutarem para vencer as tradições construtivas de seus países estão 

contribuindo para novas prospecções intelectuais da estética do novo 

milênio. O resultado final da obra é exemplo de como a utilização de 

sistemas aliados a materialidades como a madeira, por exemplo, está 

mudando de ares e trazendo para o universo projetual arquitetônico, 

novas possibilidades construtivas. 

 

IMAGENS DA OBRA. 

 
 

 
 

 

  

Figura 078 - 
Imagem da  
construção  

da cobertura. 

Figura 080 - Detalhe 
construtivo do wood  

frame e os fechamentos. 

Figura 079 -
Detalhe da 

construção. Uso 
da madeira com  

o metal como 
engaste. 

Figura 081 - 
Detalhe dos  
encaixes de  
madeira em  

apoios  
metálicos. 

Figura 082 - Detalhe  
do console metálico e do  

encaixe da viga laminada. 
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Figura 083 - 
Sequencia de 
construção da  

estrutura de  
madeira da  

cobertura  

proposta. 
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Figura 084 - 
Imagem composta  

de montagem 
longitudinal da 

cobertura e grande 
angular interna 

olhando para cima. 

Figura 085 - 
Detalhe do 

fechamento da 
obra, com material 

pouco “nobre”,  
feito de chapa de 

compensado 
laminado. 

Figura 086 -
Detalhe da  

execução da 
impermeabilização 

da cobertura. 
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Figura 087 -
Vista geral do 

3555 Hayden.  

Figura 088 - 
Vista posterior  

do 3555 Hayden. 

Figura 089 -  
Vista do terraço  

da cobertura. 
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Figura 090 -
Vista interna  

da cobertura. 

Figura 091 - 
Vista interna  
da abertura  

que secciona  
a cobertura. 
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Figura 092 -  
Vista da caixilharia 

inclinada com saída 

para o terraço. 

Figura 093 -  
Vista interna  

onde se percebe  
a variação das 

vigas laminadas. 

Figura 094 - 
Espaço interno 

abaixo da 
intervenção do 
arquiteto agora 
utilizado como 

estúdio de  
televisão. 



 
SISTEMAS CONSTRUTIVOS LEVES  

e as formas geométricas não euclidianas.  

 

 132 

 

 

Figura 095 -Detalhe  
da abertura que  

secciona a cobertura. 

Figura 096 - Caixi-
lharia inclinada vista 

do terraço para 
dentro do espaço. 
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ERIC OWEN MOSS – UM EFEITO BARROCO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O caso do arquiteto Eric Owen Moss é diferente de muitos outros 

arquitetos conhecidos e investigados por intermédio de sua produção 

sequencial durante a vida profissional. É impossível examinar seus 

trabalhos, através de sua cronologia, para identificar uma evolução 

lógica de seus projetos ou até mesmo identificar parâmetros 

metodológicos de concepção dos seus projetos. Fica também difícil 

adotar tais procedimentos para criar ou reconhecer uma coerência 

Figura 097 - Arquiteto Eric 
Owen Moss em momento 

professoral em aula na 
Southern Califórnia Institute 
of Architecture SCI-Arc onde 

é diretor. 
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crítica no discurso desenvolvido em seus trabalhos. Isso porque, 

aparentemente, Moss propõe uma arquitetura livre de referências e de 

consolidações para explorar fortes elementos de indeterminações, 

ambiguidades e casuísmos.  

Eric Owen Moss nasceu em 1943 em Los Angeles na Califórnia 

crescendo e amadurecendo seus instintos arquitetônicos em ambiente 

amigável e repleto de vida social, consumista e dinâmica. Formou-se 

na Universidade da Califórnia em 1965, aperfeiçoou seus estudos em 

Berkeley, formando-se pelo College of Environmental Design em 1968 

e faz mestrado em Arquitetura na Universidade de Harvard, 

graduando-se em 1972. 

Moss faz parte do grupo de arquitetos denominados, a partir de 1990, 

como sendo da Escola de Los Angeles (L.A. School) quando críticos de 

arquitetura classificaram arquitetos afeitos aos trabalhos de Frank O. 

Gehry como as crianças de Gehry. Nesse sentido, a influência de Frank 

Gehry foi, sem dúvida, muito relevante. Ao se libertar dos rígidos 

dogmas da arquitetura regidos pela triangular relação entre forma, 

função e construção, Gehry promove uma perspectiva interessante a 

novos arquitetos recém formados afeitos às interações sociais ligadas 

à irreverência social e às afinidades com uma certa vida mundana de 

carros, jogos, esportes, cinemas, etc., que fazem parte de quem vive 

em Los Angeles. Trata-se de uma negativa de realizar investigações do 

passado como geratriz de possibilidades arquitetônicas a serem 

desenvolvidas como propunha a academia. Foi o caso de arquitetos 

como Thom Mayne, Michel Rotondi24, Frank Israel e Eric Owen Moss. 

Aliado a isso, na primavera de 1972 o modernista Ray Kappen com 

mais sete professores e por volta de setenta alunos abandonaram a 

Califórnia State Polytechnic University para fundar a pouco ortodoxa 

Southern Califórnia Institute of Architecture SCI-Arc, onde, hoje, Eric 

Owen Moss é professor e também diretor. 

                                                      
24 Thom Mayne e Michel Rotondi formaram o estúdio de arquitetura Morfhosis em 1973. Em 1991 
Rotondi sai do estúdio e estabelece com Clark Stevens o RoTo Studio. 
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Mas existem razões para Moss se diferenciar e se destacar entre os 

atuantes da Escola de Los Angeles. Os outros arquitetos estavam 

debruçados e empenhados em desenvolver novos paradigmas para a 

estrutura de vida da jovem sociedade americana, nos moldes do 

desenvolvimento ocorrido nas colinas de Los Angeles. Assim como 

vinha ocorrendo desde as propostas arquitetônicas das casas 

projetadas por Schindler e Neutra, com o desenvolvimento tecnológico 

da construção e principalmente da evolução dos eletrodomésticos no 

pós-guerra. Com Moss era diferente. Ele trabalhava em uma área 

periférica da cidade em um distrito industrial parcialmente abandonado 

denominado Culver City.  Graças à visionária patronagem do casal de 

executivos da construção civil, Frederic e Laurie Samitaur Smith, Moss 

foi convidado, em 1980 a projetar e desenvolver uma transformação 

urbana no território decadente e caótico resultado da pós-

industrialização e do abandono de galpões da indústria têxtil. Diferente 

dos arquitetos que projetavam casas dispersas nas colinas de 

Hollywood ou Santa Monica, Moss centralizava seus trabalhos em uma 

região dotada de complexidade e abandono cuja perspectiva de 

revitalização urbana deveria propor novas ocupações e valorizações 

para o distrito. A ideia de promover a renovação urbana de áreas 

degradadas e desprestigiadas através da arquitetura arrojada não é 

nova. Contudo, o projeto de Eric Owen Moss vai além de diretrizes 

para o desenvolvimento espontâneo para região. Moss é incumbido de 

realizar projetos cuja “fantasia” envolvida na arquitetura proposta seja 

o diferencial capaz de atrair uma nova perspectiva econômica para a 

região, aos moldes da pujança da indústria cinematográfica do 

entretenimento gerando empregos e a valorização imobiliária de 

Culver City.   

Essa “fantasia” é a que se refere Mies Van Der Rohe ao definir a 

arquitetura de Frank Lloyd Wright como única e não reprodutiva da 

qual é impossível extrair o beneficio de copiar a ponto de gerar um 

estilo arquitetônico. Ao que tudo indica, Eric Owen Moss não se 

importa muito com a continuidade e permanência de suas obras. 

Segundo Paola Giaconia quando Moss cursava arquitetura acabou 
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sendo fortemente influenciado pelo templo Taoista próximo de Kyoto 

no Japão chamado Ise Shrine25 que, como característica construtiva, 

foi concebido em estrutura de encaixes em madeira, o qual, a cada 20 

anos, é desmontado e remontado novamente (GIACONIA, 2006). A 

visita ao templo da metáfora da mudança estimulou e enriqueceu os 

propósitos do arquiteto na quebra dos paradigmas da indestrutibilidade 

dos estilos. 

 

 

 

Através dessa fascinante proposta de intervenção urbanística, Moss 

desenvolve vários trabalhos de grande experimentação arquitetônica 

sob o ponto de vista material, formal e tectônico. Com seu atelier 

instalado na mesma região de elaboração dos projetos, e com as 

facilidades da proximidade, os projetos iniciais, como Beehive, Stealth 

e Umbrella, ficam nitidamente caracterizados pela atitude do arquiteto 

na obra e nas suas definições construtivas. Assim como está 

caracterizado em seu atelier, que mais parece uma oficina, Moss e 

seus parceiros fazem do canteiro de obra seu local de trabalho. 

                                                      
25 O templo ISE SHRINE em Kyoto – Japão apresenta uma característica bastante pitoresca para 
seu aspecto construtivo que chamou a atenção do arquiteto Eric Owen Moss que é o fato de a 
cada 20 anos ser totalmente sua estrutura de madeira ser desmontada e remontada novamente 
como processo de renovação espiritual. 

Figura 098 - 
Imagem do Templo 

ISE SHRINE em 

Kyoto – Japão. 
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Figura 099 - 
Beehive – Colmeia 
obra de Eric Owen 

Moss em Conjuntive 

Points. 

Figura 100 -
Stealth – Sede  

da  Construtora 
Samitaur. 

Figura 101 - 
Umbrella – Guarda 
chuva obra de Eric  

Owen Moss em 

Conjuntive Points. 
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DENMARK PAVILION EXPO 2010 SHANGHAI 
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A característica marcante do projeto do DENMARK PAVILION EXPO 

2010 SHANGHAI é o fato de ter sido concebido dentro de um 

sofisticado processo de investigação tecnológica para exercer apenas 

uma função temporária na Exposição Universal de Shanghai em 2010.  

Figura 102 - Vista geral do 
Pavilhão da Dinamarca. Sua forma 

inusitada chamava atenção de 
todos os visitantes da exposição, 
que na sua grande maioria eram 

chineses. 
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Após as Olimpíadas de Pequim, a China continuou seu processo de 

abertura internacional com a EXPO 2010 SHANGHAI com o objetivo de 

trazer novas culturas para seu interior. Localizada em ambas as 

margens do rio Huangpu, a exposição com o tema “Better City Better 

Life,” se caracterizou por ser o maior espaço de exposições já realizado 

para feiras desse porte, com 5,3 quilômetros quadrados. O pavilhão 

dinamarquês foi implantado na Zona C em Houtan, uma área à oeste 

da Ponte Lupu em Pundong, localidade de Shanghai. Entre os 

pavilhões da Europa, este dividiu a atenção durante os seis meses de 

celebração da exposição; embora todos eles apresentando arquitetura 

invejável, o da Dinamarca se destacava pela ousadia de sua forma 

inusitada. 

O governo da Dinamarca é um dos principais aliados na divulgação em 

pró das causas da sustentabilidade, tema central da exposição. Já com 

o propósito de receber inúmeros visitantes, o arquiteto Bjarke Ingels 

propôs a reprodução da atmosfera da vida sustentável que se instalou 

mais fortemente nos últimos anos em Copenhagen, caracterizada pelo 

uso da bicicleta como meio de transporte e mobilidade, elemento 

comum entre dinamarqueses e chineses. Assim, o Pavilhão e toda a 

exposição dinamarquesa puderam ser apreciados e vivenciados tendo 

como veículo de mobilidade as bicicletas que foram colocadas 

gratuitamente à disposição para os visitante em todos os espaços 

delimitados do pavilhão. 

O edifício projetado como uma espiral dupla, com ciclovias e faixas de 

passeio, por intermédio de suas curvas nos levava do chão até aos 12 

metros de altura, para descer novamente serpenteando o mesmo 

trajeto, ou descer por meio de escada. Assim, contemplava-se a 

exposição e a arquitetura intrigante proposta pelo grupo dinamarquês 

BIG. 

A articulação da edificação, descrita como forma de nó geométrico, é 

caracterizada por um “looping” central que desenvolve uma trajetória 

contínua de forma fluida onde o visitante, ora interno, ora externo, 

observa a exposição. No centro desse inquietante percurso inclinado, 
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aparece um dos símbolos da Dinamarca, a Pequena Sereia, que pousa 

sobre umas pedras em águas cristalinas. Contudo, o que é descrito 

como nó geométrico não passa de uma espiral onde são unidas suas 

duas extremidades, formando uma peça de design escultural, antes de 

se tornar arquitetura. 

 

 

 

Topologicamente, o pavilhão é um corpo único contínuo, cujo nó 

geometrico cria oportunidades espaciais e estruturais voltadas para o 

centro, onde a Pequena Sereia atrai os visitantes. A geometria é uma 

espiral logarítmica modificada na superfície formada pelo tubo 

retangular. A seção do tubo mede cerca de 10 m de largura por 4,5 m 

de altura em suas medidas externas. A primeira fase da descrição 

geométrica vertical tem o seu ponto de partida no centro vertical da 

edificação, após o que, o tubo retangular se move ao longo do solo 

através de um quarto de círculo, em inclinação suave e aceitável. A 

segunda fase projeta um balanço que se eleva a 7,5 m acima do chão, 

completando o remanescente de 270°, ou seja, o restante dos ¾, e 

mais uma vez se conecta ao núcleo, diretamente por cima da seção de 

partida, completando o ciclo contínuo. Este circuito descreve uma 

jornada estrutural de diferentes condições: ora tocando o chão, ora de 

intertravamento, ora flutuando, ora atingindo o núcleo e se apoiando 

no mesmo e, finalmente, atingindo novamente o solo. 

Arquitetonicamente esse projeto só se resolve a partir de uma 

estrutura definida e sua espacialidade é resultado da continuidade de 

espaços gerados a partir da solução estrutural. Sabiamente, a caixa 

interna, mesmo em nó, é resolvida em dupla viga paralela 

Figura 103 - 
Imagem do nó 

geométrico 
conceptivo de 
onde surgiu a 

primeira ideia. 

Figura 104 - “A pequena sereia”, 
conto de Andersen, é uma 
escultura de Edvard Erichsen, 
tornadada símbolo de Copenhagen. 
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compreendendo dois padrões de esforços entrepostos de balanço 

externo, mais exigido, e interno, menos exigido. As duas posturas 

tectônicas aparentemente possíveis para a viabilidade construtiva do 

projeto foram: adotar uma estrutura rígida e contínua capaz de, como 

um bloco único, resistir aos esforços exigidos ou adotar um sistema 

construtivo leve treliçado capaz de responder aos esforços definidos 

por parâmetros de modelos virtuais de alta definição e que resultasse 

em uma execução simplificada e de menor custo. Adotada a segunda 

alternativa, o que se vê, por entre algumas poucas aberturas internas, 

é um emaranhado estrutural de vigas metálicas que se escoram para 

dar travamento, não necessariamente respeitando o desenho 

inicialmente rigoroso da espiral.  

Os espaços acontecem dinamicamente pelas aberturas das rampas que 

ora são internas, ora são externas. A largura dos 4,50 metros variáveis 

em função das necessidades, é imperceptível durante o percurso, o 

que cria possibilidades de deslocações transversais no espaço, muito 

embora todo o percurso seja direcionado. Eventos e exposições 

ocorrem entre as duas fachadas paralelas, a interna e a externa. O 

conceito fundamental é o de manter a camada exterior o mais leve 

possível e criar uma espécie de diálogo entre o exterior e o interior do 

espaço de exposição. A fachada interna é fechada e completamente 

apoiada, enquanto que no pavilhão virado para o exterior é uma 

fachada perfurada, endurecida por 8 milímetros de espessura da pele 

de aço, poroso e suave. Os diâmetros dos buracos e a densidade na 

superfície foram calculados de acordo, por meio do diagrama de tensão 

para criar uma estrutura conforme gráfico computacional de esforços. 

À noite, a fachada se torna um "Seqüenciado instrumento de luz 

interativo iluminando a transeuntes". 

No embasamento, os serviços de apoio às exposições e toda a 

infraestrutura técnica respondem pela organização em planta radial. 

Sala de reuniões, copa, sanitários e vestiários suprem as necessidades 

básicas dos eventuais acontecimentos no pavilhão. A Pequena Sereia 

reina no ponto focal da espiral. 
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Figura 105 - 
Desenho ilustrativo 

da concepção do 
projeto. O  

projeto leva em 
consideração três 

aspectos 
importantes do 

projeto: os serviços 
no subsolo, as áreas 

expositivas, o 
envelopamento e a 

ciclovia. 
Foram esses 

conceitos que 
ilustraram o projeto 

e que levaram ao 
primeiro lugar no 

concurso de ideias 
para representar a 

Dinamarca na  

EXPO 2010. 
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Figura 106 - 
Desenho ilustrativo 

da estrutura 
treliçada do sistema 

construtivo leve 
adotado como 

solução estrutural. 
 
 

Figura 107 -
Desenho ilustrativo 

da setorização 
interna e 

distribuição dos 
espaços de 
exposição e 

circulação. Também 
ilustra os fecha-

mentos das chapas 
perfuradas. 
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O projeto é rigidamente desenhado de forma a atender às 

necessidades construtivas. Os eixos moduladores são raios de 

angulações regulares que identificam cada montante estrutural. A 

curvatura é regular e também originada por ângulo descrito em 

projeto. Existem três centros deslocados que resultam em raios que 

descrevem as curvas precisas que desenham em planta a forma do 

edifício. Os três centros alinhados dão a distorção que alonga a figura 

geométrica. Os desenhos bidimensionais refletem com precisão o 

pensamento tectônico do projeto e com muito rigor transformam 

informações evasivas de ilustrações imprecisas das virtualidades em 

procedimentos construtivos operacionais. Estes, ainda que pensados 

diferentemente no momento de concepção formal, seguem o de uma 

construção de navio. Torna-se obvio que a exploração da gravidade 

imposta pela forma resulta em uma proposta mais interessante e mais 

arquitetônica. Mas o que deu viabilidade executiva às ideias foram as 

prerrogativas construtivas existentes, antecedentes ao projeto. 

Na edificação toda a construtibilidade escondida é revestida com chapa 

metálica e pintada com varias camadas de epóxi branco; 

perceptivamente, isso resulta em um único monólito rígido onde 

somente um olhar atento pode notar as irregularidades construtivas. 

Sobre essa alvura, encontra-se um piso emborrachado antiderrapante 

em suave tom de azul. A enorme quantidade de visitantes impede dar 

vazão à ideia inicial das bicicletas: a realidade se ajusta, e as ciclovias 

não funcionam para o enorme público visitante ao local. O aglomerado 

humano não havia sido previsto no acanhado projeto. Enormes filas 

nos acessos a todos os pavilhões eram cenas comuns durante a 

exposição. A realidade chinesa é outra. 
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PROJETO EXECUTIVO 

 

 

 

 

 

 

Figura 108 - Corte 
esquemático mostra a  
dinâmica das diversas 
circulações da espiral  

que une as extremidades. 

Figura 109 - Planta de 
situação com identificação  
da localização do pavilhão  

da Dinamarca. 

CORTE ESQUEMÁTICO 

PLANTA DE SITUAÇÃO 

ELEVAÇÃO 

Dinamarca 

Figura 110 - Elevação 
genérica com efeito dos  

furos na superfície  

externa dos fechamentos. 
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O embasamento tem sua 
organização funcional feita por 
meio de planta organizada 
radialmente de maneira tradicional 
e sem grandes novidades.  

PLANTA DO SUBSOLO 

Figura 111 - Planta 

 do Subsolo. 
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Todo o raciocínio da planta 
acontece por meio de três centros 
que descrevem desenhos de raios 
tangíveis formando o 
desenvolvimento da espiral no 
espaço. 

O desenho segue rigor construtivo 
e precisão gráfica para garantir a 
eficiência executiva. 

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO 

Acesso 

Figura 112 - Planta 

 Pavimento Térreo. 
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A largura de 10,00 metros permite 
a variação de desenhos livres no 
espaço de exposição, assim como a 
possibilidade de rampas em dois 
sentidos. 

Os três centros descrevem raios 
que formam o complexo desenho 
em planta que inicia desde o 
pavimento térreo e termina na 
planta de cobertura. O centro do raio central  descreve 

as formas circulares e os centros 
dos raios laterais descrevem as 
formas elípticas. 

PLANTA PRIMEIRO PAVIMENTO 

Figura 113 - Planta 

Primeiro Pavimento. 
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PLANTA DE COBERTURA 

Na planta de cobertura o desenho 
final da forma pretendida descreve 
as rampas e as escadas que 
chegam a cobertura. Tudo em 
torno do vazio central onde no 
térreo esta a Pequena Sereia. 

Figura 114 - Planta 

de Cobertura. 
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A solução estrutural inicial levava em conta um monólito rígido 

construído por partes e soldados de forma a reproduzir a forma 

originalmente concebida. No entanto, estudos da ARUP concluíram que 

a solução de “monocoque” mais pele poderiam ser mais eficiente e 

eficaz para as intenções da proposta. Com duas faixas paralelas 

treliçadas e interligadas nas faces da base e superior bastaria dar 

curvatura e flexibilidade para conseguir a fluidez e a declividade 

desejada para as rampas do projeto. A solução matemática foi possível 

através da triangulação variável das peças estruturais dessas faixas 

que se adaptavam à medida da necessidade. O desenvolvimento do 

percurso é de quase 120 metros. Para atender às necessidades de 

prazo de execução todo o desenvolvimento do projeto ficou por conta 

da ARUP de Shanghai que supervisionou o estaleiro Maersk 

Construction na construção e na montagem.  

 

 

O que não foi previsto na conceituação do projeto e que passou a ser 

determinante para seu desempenho foi o envelopamento de sua 

estrutura que deveria refletir o skyline de Copenhagen. No entanto, 

devido à nova estrutura, e às necessidades de aberturas e perfurações 

no envelopamento do nó geométrico, análises computacionais 

Figura 115 -Desenho 
ilustrativo da solução 

estrutural com o 
fechamento. 
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puderam medir os índices de estresse da estrutura e selecionar e 

indicar onde deveria ou não ter mais ou menos perfurações. Fica claro 

que os modelos tridimensionais virtuais, cada vez mais presentes nos 

meios profissionais e acadêmicos, prestam fundamentais auxílios na 

solução construtiva estrutural por possibilitar a parametrização de 

índices ainda na virtualidade. Como sempre acontece, a ousadia formal 

é amparada pela tecnologia: contudo, sempre se corre o risco de ser 

surpreendido por soluções técnicas desagradáveis à estética 

pretendida. O conhecimento tectônico e a experimentação material 

com suas premissas comportamentais ainda são maneiras 

investigativas de forma mais seguras. 

Da mesma maneira que a parametrização auxiliou no desempenho 

estrutural das aberturas do envelopamento, ela também se prestou 

para ajustar as condições de conforto ambiental na regulagem da 

iluminação, e da ventilação, e no recriar um ambiente confortável para 

as diversas estações de Shanghai, ainda que alguns setores do 

pavilhão tivessem que adotar o uso de ar condicionado. 

 

 

 

 

Figura 116 - Painel 
de chapa perfurada 

antes de ser pintado 

e  instalado nolocal. 
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Figura 117 - 
Imagem da monta-

gem da estrutura 
metálica. Mesmo  

com seções retas,  
o resultado  final  

é  uma curva. 

Figura 118 - 
Imagem da 

montagem da 
estrutura metálica 
 e fechamento de 

chapas perfuradas. 
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Figura 119 - 
Imagem geral da 

estrutura metálica. 

Figura 120 - 
Imagem interna  

da estrutura com  
os pisos. 

Figura 121 - 
Imagem  

da estrutura 
metálica e 

fechamento de 
chapas perfuradas. 
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Figura 123 - 
Vista da cober-

tura do pavilhão 
olhando para os 

acessos. 

Figura 122 - 
Imagem da 

Maquete Física. 
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Figura 124 - 
Aglomerado de 

visitantes em 
filas para visita 

ao pavilhão. 

Figura 125 - 
Vista geral 
noturna do 
pavilhão da 
Dinamarca. 

Figura 126 - 
Vista geral 
noturna do 
pavilhão da 

Dinamarca. 
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Figura 127 e 
128 - Vista 

interna 
do pavilhão  

da Dinamarca. 
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Figuras 129 a 131 - 
Vistas internas do 

pavilhão da Dinamarca. 
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Figuras 132 - Vistas 
internas gerais  

com acessos, rampas e  

Pequena Sereia. 

Figura 133 - 
 Vista geral ao 

entardecer. 
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BJARKE INGELS – ALGO DE NOVO NO REINO DA DINAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudo que conhecemos a respeito da Dinamarca, sobre sua arquitetura 

e, principalmente, sobre seu design, é algo que devemos relevar para 

entender esse promissor jovem arquiteto dinamarquês. Bjarke Ingels 

nascido em 1974, hoje representa uma das personagens mais 

Figura 134 - O jovem arquiteto 
Bjarke Ingels com seu jeito 
debochado participa de palestras 
em diversas universidades atraindo 
público estudantil que adere ao seu 

trabalho utópico e provocativo. 
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representativas da Dinamarca, talvez para a surpresa de muitos que 

ainda nutrem ícones como Arne Jacobsen, Heninning Larsen e 

principalmente Jorn Utzon. Bjarke Ingels é diferente. Inicialmente 

dedicado à Academia de Arquitetura da Dinamarca pela sua obsessão 

por desenho e por historias em quadrinhos, este jovem teve 

oportunidade de trabalhar com Rem Koohaas, o que ele considera um 

ato de sorte para sua formação. A partir dessa experiência, 

demonstrou raro talento para saber discernir oportunidades. 

Inicialmente fundou a empresa PLOT, e depois, graças a sua visão de 

merchandising e oportunismo, utilizou-se da frase mundialmente 

famosa e positivista “Think BIG” que, associada às inicias de seu nome 

Bjarke Ingels mais a palavra Group, poderiam formar o B. I. G.  

Mas o que diferencia esse arquiteto é a utópica expressão 

arquitetônica que sempre esteve presente em seus projetos; mais 

recentemente, participando de concursos internacionais, suas ideias 

passaram a ser bem aceitas. 

Seu discurso consiste no Hedonistic Sustentability ou Sustentabilidade 

Hedonistica. 

Derivada da palavra grega hedonê, que significa “prazer” e “vontade”, 

o Hedonismo é uma filosofia que coloca o prazer como bem supremo 

da vida humana. A escola filosófica do hedonismo baseia-se em duas 

concepções de prazer: a primeira toma-o como critério das ações 

humanas; a segunda considera-o como único valor supremo. Portanto, 

seus projetos apresentam um discurso baseado no bem supremo como 

ideal de sustentabilidade. 

Essa ideia é por principio tão importante que foi a base para conceituar 

a proposta vencedora do concurso para o Pavilhão da Dinamarca na 

exposição de Shanghai. O apelo à bicicleta e toda a justificativa ao 

usufruto da piscina central, que são referências à forma como os 

dinamarqueses utilizam os canais de Copenhagen, sensibilizaram o 

governo dinamarquês para assegurar sua participação na expo. 
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Entre as obras investigadas neste trabalho, nenhuma outra 

arquitetura, em relação à sua inserção urbana, estabelece um 

contraste formal arquitetônico tão intenso quanto a criada por Peter 

Cook e Colin Fournier no KUNSTAUS MUSEUM em Graz, na Áustria. 

Figura 135 - Imagem do Kunsthaus 
Museum em contraste com a cidade 
de Graz. As luzes acesas dão a falsa 

ilusão de interioridade ao edifício. 
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Localizada às margens do rio Mur, na esquina da praça Südtirolerplatz 

com a rua Lendkai, a impressionante obra arquitetônica, de estrutura 

biomórfica, se assenta entre edificações antigas medievais, como as 

características edificações de três andares de telhados avermelhados 

de Graz, numa estrutura urbana de tendência ortogonal, tanto pelo 

traçado das ruas como pela composição formal das edificações 

lindeiras. A cidade de Graz, um dos centros cívicos mais bem 

preservados da Europa, está localizada a 200 quilômetros a sudoeste 

de Viena: é a segunda maior cidade da Áustria e, desde 1999, tornou-

se Patrimônio Cultural da Humanidade e Capital Europeia da Cultura. 

Sem dúvida, essa arquitetura faz ressurgir o foco das atenções para a 

cidade que não quer ficar à reboque das vanguardas culturais e, para 

isso, o museu atua como uma verdadeira interface entre o passado e o 

futuro. O Kunsthaus Museum, com sua ousada morfologia, também faz 

ressurgir as ideias nascidas nos anos 60, quando o grupo Archigram, 

do qual Peter Cook fez parte ativa, propunha arquiteturas utópicas e 

aceitas, exercendo papel crítico à produção mecanicista moderna. No 

entanto, este projeto é diferente, ele é obra de fato. Resultado de um 

concurso realizado no ano 2000 e vencido pela parceria dos arquitetos 

ingleses Peter e Colin, que se juntaram para formar o SpaceLab Cook-

Fournier; o projeto vencedor derrotou outros 102 concorrentes, entre 

os quais, Zaha Hadid, Coop Himmelblau e Morphosis. 

No terreno restrito, onde também se encontra a antiga construção do 

Eisernes Haus26 (casa de ferro), as justificativas arquitetônicas do 

projeto foram: a contextualização urbana com enfoque na integração 

do tecido da cidade de Graz, apesar da sua forma material; inovadora 

museologia na operação de mídias e caracterização das amostras 

impregnando contemporaneidade ao museu; e as novas tecnologias 

materiais e utilização de avançados recursos de desenvolvimentos de 

soluções computacionais que permitem atender as necessidades das 

inovações e experimentos técnicos e científicos (FOURNIER, 2003). 

                                                      
26 Antiga edificação histórica também conhecida como Thienfeld Palace é uma das primeiras 
edificações de ferro construída na Áustria e foi totalmente restaurada por ocasião da construção 
do Museu. Hoje faz parte das instalações do Kunsthaus Museum. Outrora foi a Câmara Austríaca. 
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As imagens a seguir são 

ilustrações  que evidenciam os 

claros contrastes entre o 

Kunsthaus Museum e as 

formas e cores da cidade de 

Graz. A marcante morfologia 

do museu e seu reluzente 

brilho se destacam na 

paisagem bucólica de telhados 

vermelhos e arquiteturas 

neoclássicas. 

Figura 136 - Detalhe do Museu e 
os telhados  de Graz  
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Figura 137 - Vista geral do 
Museu inserido na cidade 

Figura 138 - Detalhe da forma 
sinuosa em contraste com o perfil 
existente. 
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Na esquina do traçado urbano medieval o espaço é definido pela 

presença do edifício Eisernes Haus de três pavimentos ao lado 

esquerdo; por edificação igualmente preservada pelo patrimônio 

arquitetônico ao fundo de quem vê da Rua Lendkai e pelas duas faces 

viárias que formam a esquina do projeto. Portanto, diferente de um 

lote urbano, o edifício se acomoda de maneira justa e por vezes 

apertada em relação à sua exterioridade. Isso significa dizer que a não 

existência de duas elevações participativas da arquitetura poderiam 

evidenciar ausência de tratamento com mesmo requinte das demais 

elevações. Não é isso o que acontece no Kunsthaus. Todas as 

elevações tem o mesmo tratamento. O projeto se implanta 

desrespeitando suas diretrizes de observação formal que exige 

distanciamentos mínimos de observação. A mesma negativa ocorre em 

duas outras situações onde o academicismo reprovaria tal atitude. A 

primeira negativa diz respeito às relações de interioridade e 

exterioridade que inexiste no projeto: a aparência translúcida das 

fachadas é, na realidade, opaca, não permitindo interferência entre o 

dentro e o fora. Essa relação ocorre somente no nível térreo onde o 

Figura 139 - Vista do Museu da 
elevação frontal. 
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acesso anuncia a dispersão às áreas de exposição. O objetivo dessa 

proposta é a clara introspecção às funcionalidades internas: trabalhar 

com o menor grau de interferências externas nas exposições. A 

segunda negativa ocorre com a desvalorização da forma externa em 

parte de sua interioridade. Ao contrário do que se está acostumado a 

ver quando se faz uso de um invólucro formal abusado, com curvas 

independentes e insinuantes, tudo leva a fazer uso do chamado 

“continum espacial modernista” que ocorre na verticalidade dessas 

curvas, soltando os pisos dos pavimentos em estruturas 

independentes, das vedações curvas em casca ou geodésicas, 

permitindo uma integração entre níveis através de pisos 

desencontrados e mezaninos. Cook e Fournier negam essa alternativa 

e somente utilizam o efeito variável desse pé direito avantajado que 

atinge quase oito metros de altura no piso superior, onde somente ali 

ocorre a iluminação indireta das aberturas e protuberâncias. Quando 

acontecem visões ao exterior, elas são precisamente planejadas e 

dirigidas para focos objetivos da cidade. As protuberâncias da 

cobertura tornam-se óculos para determinadas miradas da simbologia 

arquitetônica da cidade, como é o caso do relógio da Torre do Castelo, 

aliviam a sensação de clausura que, juntamente com o mirante café 

situado no último piso, reestabelecem a prazerosa sensação de 

compartilhamento do interno com o externo, agora com um propósito 

agradável da perspectiva de um café desfrutando a vista panorâmica 

de Graz. 

 

Contudo, o que se vê é bem mais do que definições conceituais e 

justificativas da elaboração mental do discurso que levaram à 

concepção do projeto. Vemos uma arquitetura que pela quantidade de 

Figura 140 - Vista através do óculo 
criado pela protuberância das 
aberturas da cobertura que permite 
a visão da Torre do castelo, símbolo 
arquitetônico da cidade de Graz. 
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apelidos e analogias feitas à sua forma e aparência, sinal da sua 

grande aceitação popular, merece ser tratada com destaque na 

importância de suas intenções conceituais. “A Friendly Alien” 

(Alienígena Amigável) ou “Blue Bubble” (Bolha Azul) são apenas dois 

dos nomes mais conhecidos dados ao Museu. Todos esses são 

pertinentes à sua forma e aparência, porém, nenhum deles faz parte 

dos intensos discursos conceptivos dos arquitetos como o “Skin and 

Pin” (Pele e Agulha). 

 

 

O cerne desse conceito está na ideia da pele, humana ou não, pronta 

para ser rompida por uma agulha, que puxa e deforma a superfície, 

representada pela parte superior da edificação, onde surgem 

configurações e protuberâncias que mais parecem efeitos de “piercing” 

das estéticas corporais humanas, que são referenciadas nessa 

arquitetura. E, assim, toda superfície que recobre o museu parece ser 

costurada como crochê que deixa suas agulhas marcando e sinalizando 

suas intensões. Essa mesma agulha aparece mais duas vezes no 

projeto discursivo, associadas a dois elementos importantes das 

funcionalidades da edificação: quando marca sua circulação e 

transposição vertical central do espaço expositivo entre o térreo e o 

Figura 141 - Detalhe das  
aberturas da cobertura. 



 
SISTEMAS CONSTRUTIVOS LEVES  

e as formas geométricas não euclidianas.  

 

 170 

pavimento superior, passando pelo pavimento intermediário, e quando 

acontece a “Needle”, elemento contrastante da parte superior da 

edificação, localizado na elevação voltada para a rua, e onde sua forma 

agulhar registra a funcionalidade de um café mirante com vista para a 

cidade de Graz. Inteligentemente a ideia da agulha adentra ao projeto, 

marcando eixos longilíneos, definindo sua circulação e organizando seu 

espaço. Tudo parece se justificar na proposta de suas utilizações e de 

suas funcionalidades.  

O piso térreo, desconectado da figura biomórfica da edificação, faz a 

conexão com a rua, e sua integração com a calçada ocorre de maneira 

recuada e totalmente descompromissada com a configuração formal do 

Museu: é como se houvesse uma independência completa da forma 

sobre os transeuntes e os balizamentos do nível térreo onde ocorre o 

acesso ao museu. A espacialidade formal da arquitetura também é 

percebida por baixo. Todo de vidro plano e transparente, o térreo, 

recuado da projeção superior, acolhe e baliza o acesso ao saguão da 

entrada principal. A transposição da calçada para as áreas internas do 

térreo acontecem de maneira suave e convidativa.  É neste pavimento 

que se encontram os serviços de recepção e informações, bilheteria, 

sanitários, salas de equipamentos de comunicação, laboratórios de 

mídias e leituras, bar, café e restaurante, além da loja do museu. A 

partir do térreo um piso intermediário de pé direito relativamente 

baixo marca um espaço de exposição contínuo onde pilaretes 

metálicos, distribuídos modularmente, sustentam a laje do pavimento 

superior. Nesse momento começa o malabarismo estrutural. A pele, 

que geralmente envolve a edificação de maneira a dar acabamento 

final a arquitetura, e que faz uso da estrutura principal dos pavimentos 

para engastar seus montantes de sustentação da estrutura auxiliar, 

neste caso, é protagonista. Deixa de ser pele para ser casca 

estruturada e, portanto, reage a esforços estruturais da edificação 

sendo autônoma. Curiosamente a forma deixa de ser ornamento para 

se tornar partido tectônico da construção. A casca estrutural que 

permite a liberdade construtiva dos andares superiores é treliçada 

hexagonalmente e apoiada em uma viga cinta que emoldura toda a 
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borda inferior da casca como uma boca de encaixe perfeito para que 

esta descarregue seus esforços em pilotis no piso térreo, chegando às 

fundações. A partir desta cinta de concreto, a maleabilidade do 

treliçamento hexagonal permite o arrojo proposto por Cook e Fournier 

com balanços e autonomia de uma bolha que se deforma à simples 

ação do vento. A casca, por fim, finaliza a cobertura deixando 

internamente uma laje de dimensões prodigiosas para a exposição de 

maior apelo promocional do museu. Um vão de aproximadamente 60 

metros flexibiliza a utilização do espaço. É nesse pavimento que ocorre 

a ligação com o prédio existente que foi agregado à nova edificação 

através de uma passarela. O pavimento eleito pelos arquitetos para 

ser sua principal hierarquia espacial é marcado por varias ações que 

confere ao último piso o grande significado da obra arquitetônica. 

A transposição desses níveis acontece através de uma rampa mecânica 

rolante, muito bem posicionada, permitindo que o acesso vertical 

percorra a espacialidade: novamente a metáfora da agulha costurando 

e marcando a espacialidade. O circuito se completa com a descida 

através de elevadores em prumadas também servidas por escadas e 

sanitários. Essas prumadas descem até o térreo e continuam por mais 

quatro subsolos de estacionamento e serviços organizados 

espacialmente sub as reges da ortogonalidade estrutural tradicional 

ortodoxa.  

 

Figura 142 - Maquete 
eletrônica de onde  

surgiu o apelido Bubble 
Blue pela aparência do 

material utilizado  
apenas para dar  

destaque à forma 
proposta. 
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Isso tudo, envolvido por varias camadas de diversos materiais e 

finalizado por peças acrílicas que cuidadosamente produzem um efeito 

inverso do que é real, pois causa a sensação de transparência quando 

na realidade ela não existe. Esse invólucro altamente tecnológico e 

concebido especialmente para esse projeto apresenta características 

marcantes de sua materialidade, a aparência brilhante da superfície 

acrílica cria a sensação gelatinosa que o vidro não oferece; a curva em 

dois sentidos, passíveis de serem moldadas no acrílico, é outra 

característica não oferecida pelo vidro, e, mesmo com o acrílico, 

somente é possível graças às tecnologias de produção não-seriada da 

computação. 

Neste ponto os benefícios da computação gráfica auxiliam em todos os 

sentidos, seja nos dimensionamentos, seja na configuração da forma e 

na maleabilidade da mesma, seja na configuração de modelos e 

protótipos, seja nas parametrizações construtivas: em todos esses 

sentidos a computação é a principal responsável pela lucidez com que 

as propostas chegam às decisões. No entanto, as decisões construtivas 

acabam por reproduzir soluções deveras conhecidas dos executores, 

por certa comodidade; porque na obra, as ações que realizam as 

construções respondem a lógicas que consideram outros fatores 

relevantes nas ordens executivas.  No caso do Kunsthaus Museum, 

todo procedimento da informática levou à solução estrutural da 

triangulação que resulta no hexágono o qual flexibiliza e permite as 

curvaturas desejadas ao projeto. A forma hexagonal, anteriormente 

utilizada por vários arquitetos em soluções planares, como Frank Lloyd 

Wright ou como Marcos Acayaba, foi utilizada por Buckminster Füller 

para construir geodésicas absolutamente esféricas usando uma mesma 

estrutura de encaixe. No Kunsthaus o sistema possibilita a variação 

das peças, resolvendo a variação da curva. A computação também cria 

parâmetros para recondicionar as soluções térmicas da edificação 

promovendo adequações aos sistemas construtivos e compatibilizando 

todas as soluções antecipadamente. As diversas camadas da casca 

envoltória finalizada pelo acrílico participam ativamente, sendo 

proteção térmica, recolhedora de água pluvial, proteção mecânica, e 
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principalmente, painel composto por sistema de lâmpadas integrado 

pelo computador que tornam toda a fachada do edifício uma grande 

fonte de informação eletrônica e suporte para diversas ilustrações 

visuais. A projeção de luzes vindas do seu interior ilude ainda mais a 

falsa noção de interioridade inexistente e confere ao objeto maior 

caráter extraterreno. 

PROJETO BIDIMENSIONAL 

 

Edificação existente 
reintegrada ao 

Kunsthaus Museum 
faz parte da estrutura 
dedicada aos serviços 

oferecidos. 

PLANTA PISO TÉRREO 

LOJA 

ATELIERS 

EVENTOS 

CAFÉ 

SERVIÇO
S 

Eixo de circulação 
vertical definido por 
esteira rolante que 
costura o espaço 
entre o térreo e o 
primeiro pavimento 
percorrendo o 
espaço explorando 
seu formalismo 
arquitetônico. 

Ao final da 
exploração pelo 
museu a área de 
dispersão acontece 
em praça semi 
publica abaixo da 
bolha azulada. 

Prumadas de escada, 
elevadores de público e 

serviços e sanitários ficam 
dispostos nas faces 

posteriores da edificação de 
maneira a não causar 
interferências quando 

chegam ao piso térreo. 

ACESSO 

DE 

VEICULOS 

ACESSO 

SAÍDA 

EIXO / AGULHA 

VISUAIS 

Figura 143 - Planta 
Piso Térreo do  

Kunsthaus Museum. 
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PLANTA PRIMEIRO PAVIMENTO 

Pavimento 
totalmente 

introspecto sem 
comunicação visual 
com o exterior.  A 

existência da forma 
somente é percebida 

na horizontalidade, 
não existindo 
comunicação 

espacial entre pisos. 

Área de eventos 

denominada 
“Needle”. Fica no 
piso superior e tem 
como característica 
proporcionar visão 
panorâmica da 
cidade além de 
refazer o contato 
visual entre o 
dentro e o fora, 
perdido durante o 
percurso das 
exposições. 

ÁREA DE EXPOSIÇÃO 

EXPOSIÇÃO 

EIXO / AGULHA 

EIXO / AGULHA 

EIXO / AGULHA 
SEM 

VISUAIS 
Figura 144 - Planta 

Primeiro Pavimento. 
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Os níveis de subsolo são 
destinados aos serviços técnicos do 
museu e as vagas de garagens. O 
acesso de veículos ao subsolo é por 
rampa à direita da edificação. 

TÉRREO 

EXPOSIÇÃO 

SUBSOLO 

PASSARELA 

CORTE LONGITUDINAL 

CORTE EM PERSPECTIVA 

EIXO / AGULHA 

ACESSO 

As protuberâncias da cobertura fazem a 
entrada de luz natural para o último piso 
da área de exposição. È nesse pavimento 
que as dinâmicas espaciais resultantes 
da forma do edifício são melhores 
percebidas internamente. 

 

Figuras 145 e 146 - 
Corte Longitudinal e  

Corte em Perspectiva. 
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Figura 148 - Imagem 
gerada por computador. 

Detalhe genérico. 

Figura 147 - Imagem gerada por 

computador. Perspectiva aérea. 

Figura 149 - Imagem gerada por 
computador. Detalhe da cobertura. 
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Figura 150 - Detalhe da textura do 
acrílico e da variação de curvatura. 

Figura 151 - Vista panorâmica 
noturna da cidade de Graz. 
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Figura 152 - Pinos de fixação dos 
vidros. Os pinos de acrílico produzem 

efeitos semelhantes aos piercing. 

Figura 153 - Detalhe da iluminação 
sob a superfície de acrílico. 
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Figura 154 - 
Detalhe das 

protuberâncias 

Figura 155 - 
Proximidade e 

aperto da 
implantação. 
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O sistema construtivo preponderante na construção do Kunsthaus 

Museum é considerado leve devido à importância da estrutura metálica 

para o todo do projeto. Concebido a partir de suas fundações para 

corresponder aos esforços necessários às acomodações mais 

funcionalistas de um subsolo feito para serviços e garagem, toda a 

parte inferior é moldada em concreto armado de forma ortogonal e 

disposto de maneira convencional de vãos e dimensionamentos. Pilotis 

redondos seguem do piso do térreo até a primeira laje de concreto; 

esta é arrematada na sua borda por uma viga cinta que vai dar apoio à 

casca estrutural metálica que, por sua vez, irá compor o restante da 

arquitetura. Ainda acima da laje do térreo, pilotis metálicos 

modularmente distribuídos no piso em vãos modestos vão dar 

sustentação ao piso superior; ai termina toda fase de cimbramento e 

concreto da obra para permitir o seguimento com a estrutura metálica. 

A estrutura triangulada forma hexágonos regulares que permitem a 

mudança de sentido e a variação das seções retas dos perfis metálicos. 

A viga cinta de concreto que dá apoio à estrutura de casca metálica 

também recria uma saia que dá continuidade ao ousado formalismo. 

Por fim, a estrutura envolve todos os níveis do projeto como um 

casulo, para poder receber toda proteção térmica necessária e todo 

tratamento que uma solução desta envergadura exige. 

Nessa etapa, o maior problema ainda são as vedações das águas 

pluviais e as questões térmicas nas temporadas de inverno. Toda a 

superfície de cobertura é recoberta por camada espessa de 

“Foamglas”, espécie de isopor muito denso e leve capaz de reduzir a 

dispersão de calor. Por cima do “Foamglas” é disposta uma camada 

impermeabilizante, revestida de chapa metálica, que também deu 

suporte para outras instalações, como as de iluminação de fachada. 
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Figuras 156 a 161 - Imagens dos Detalhes 
construtivos da obra. A presença da estrutura metálica 
sendo protagonista na execução e a triangulação dos 
elementos formando hexágonos estruturais que 
permitem as curvaturas finais existentes com os 
revestimentos que foram utilizados. A obra também 
apresentou eficiência e rapidez de construção e o 
sistema construtivo obedeceu aos parâmetros 
estabelecidos no I-SSp 
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Figura 162 - Aparência 
quase finalizada sem  

o revestimento acrílico. 

Figura 163 - Vista da  
obra do outro lado  

do Rio Mur. 

Figura164 -Vista da  
obra. Aplicação  

geral do Foamglas. 
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Figuras 165 - Detalhe da 
aplicação do Foamglas na 

protuberância. 
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Figura 166 - Detalhe da 
aplicação do Foamglas em 

módulos. O trabalho  
é manual. 

Figura 167 - Revesti- 
mento impermeabili- 

zante aplicado. 
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O ARQUITETO POP - PETER COOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Cook nasceu em 1936 na cidade de Southend-on-Sea, em Es-

sex, na Inglaterra. Estudou arquitetura no Bounemouth Colleg of Art 

entre 1953 a 1958 e terminou sua graduação na Architectural 

Association (AA) de Londres em 1960, onde, quatro anos mais tarde 

seria professor. Lecionou em Frankfurt, na Alemanha, e tornou-se 

coordenador da Bartlett School of Architecture de Londres. Mas nesse 

momento já começava a criar vínculos profissionais com pessoas 

como: David Greene, Dennis Crompton, Ron Herron, MikeWebb e 

Warren Chalk, três deles ligados à linguagem visual e os demais 

especializados nas técnicas de projeto propriamente dito. 

Em 1961, os seis arquitetos fundaram o Grupo Archigram, que passou 

a influenciar gerações de arquitetos e urbanistas depois da divulgação 

Figura 168 -Retrato de 
Peter Cook realizado 
para ser leiloado por 

ocasião de seu 75º 

aniversário 
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de sua primeira revista, em 1968. A revista apresentava um tom 

debochado e satírico e defendia de forma rápida e direta uma nova 

maneira de pensar a arquitetura: colocava-se como agente 

transformador da sociedade em detrimento do projeto, de modo que 

estudava o relacionamento entre as cidades e as novas tecnologias de 

informação, movimento e percepção, conforme explica o arquiteto 

Marcos Solon Kretli da Silva em seu artigo “Redescobrindo a 

arquitetura do Archigram” (SILVA, 2004). 

 Apesar de encerrar suas atividades em 1976, o grupo ganhou 

notoriedade justamente por sua característica de romper paradigmas. 

A apresentação da revista em si se dava por meio de mecanismos 

característicos da “Pop Art” com histórias em quadrinhos e desenhos 

que possibilitassem ser mais acessível à compreensão da arquitetura 

por leigos no assunto. Além disso, suas propostas eram repletas de 

inovações e desafios para a época, relacionadas às transformações 

surgidas à partir do avanço das tecnologias de comunicações e 

transportes, sem esquecer as necessidades práticas das obras. Alguns 

dos principais projetos do grupo foram o Living City, o Plug-in-City e o 

Walking City. 

 

Figura 169 - Imagem 
ilustrativa do  

Plug-in-City do  
grupo Archgram. 
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Peter Cook faz parte dos arquitetos de um contexto de profundas 

transformações sociais, econômicas e culturais. Na década de 1960, o 

mundo já havia passado por duas guerras mundiais e presenciava uma 

disputa entre as duas maiores potências econômicas do momento, os 

Estados Unidos e a União Soviética. Essa disputa consistia justamente 

em uma corrida aeroespacial e armamentista. Nesse período, a 

tecnologia avançou vertiginosamente com o surgimento da robótica, 

dos computadores e com a proliferação de eletrodomésticos. As redes 

de comunicação e transportes estavam mais eficientes com o 

desenvolvimento de redes de telecomunicações via satélite. 

Não fora dessa realidade, grande parte dos arquitetos passou a 

menosprezar a arquitetura tradicional, apontando sua obsolescência e 

propondo uma renovação profunda. O arquiteto inglês avançou nas 

propostas de arquitetura futurista sem perspectiva de realização na 

época, mas já prevendo a aplicação de técnicas modernas de 

construção, o que ocorreu em seu projeto em Graz. O avanço da 

tecnologia, além de baratear a obra, permitiu que ela fosse realizada 

muito rapidamente, e possibilitou o aumento do repertório formal da 

arquitetura, ampliando suas possibilidades poéticas. 

Figura 170 -Walking 
City – projeto de Ron 

Herron do grupo 

Archgram. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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As novas formas arquitetônicas têm exercido um fascínio contundente 

na sociedade de consumo, e as curvaturas inesperadas, quase que 

provocativas, exercem sobre o olhar do espectador uma atração que 

extrapola a necessidade de compreensão do como produzir tal 

acontecimento; isso se verifica principalmente quando falamos de 

arquiteturas promocionais, midiáticas e de espetáculos, mais 

conhecidas como arquiteturas de exceção. A essas arquiteturas basta a 

apreciação para serem rapidamente consumidas como arte 

contemporânea. Ainda que de maneira diferenciada, talvez por ser 

arquiteto, confesso que, também participo desse entusiasmo. Qualquer 

profissional envolvido na elaboração de um projeto, e que, portanto, 

participe do processo de realização e produção de um artefato, 

intrinsecamente tem a curiosidade de saber como o projeto se realiza. 

Quando as obras de exceção demonstram essas ordens técnicas 

executivas e a clareza de sua execução se evidencia, as respostas aos 

questionamentos perceptivos ficam esclarecedoras. Contudo, com 

raras exceções, isso não vem ocorrendo nas arquiteturas 

contemporâneas que fazem uso dos arrojos formais. 

O que podemos observar nas obras analisadas é a ausência de 

informação tectônica na edificação quando pronta para uso, com 

exceção da obra 3555 Hayden. Não se percebe nas demais edificações, 

qualquer vestígio de seu sistema construtivo, o que acaba por tornar o 

assunto de menor relevância na apreciação conceitual e na crítica 

arquitetônica ao objeto. Essas características das arquiteturas 

contemporâneas estão nitidamente refletidas nos sistemas de ensino, 

onde o aluno deixa de se interessar pelos processos construtivos e 

pelos conceitos tectônicos da arquitetura para apenas se motivar com 

a reprodução de volumetrias produzidas por meios infográficos dos 

computadores. Arquitetura passa a ser vista como uma variação 

formal, o que é uma visão muito reducionista. Dificilmente se 

conquista a atenção estudantil com aspectos técnicos de obra ou 

mesmo com aspectos construtivos que definem posturas projetuais 
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arquitetônicas. Essas informações raramente são percebidas nas ações 

dos alunos, e, sob vários aspectos, a distância do projeto com a 

realidade fica cada vez maior. 

Outra consideração significativa das analises realizadas foi a 

constatação de que a ousadia formal não promove leveza física ao 

objeto arquitetônico, ou seja, os sistemas construtivos leves não são 

propulsores de topologias arrojadas e inovadoras. O que ocorre nas 

arquiteturas investigadas é o uso de um sistema construtivo tramado, 

geralmente metálico, semelhante aos sistemas leves, que por 

consequência dos esforços exigidos pela forma ousada pretendida, faz 

com que as peças estruturais ganhem dimensões robustas, tornando a 

estrutura igualmente pesada a uma estrutura convencional ortogonal 

de pilares e vigas. Dessa maneira, pode-se concluir que a busca 

arquitetônica pela leveza não é a de caráter físico, e sim, a exploração 

de levezas sensitivas e de novas espacialidades. O suposto 

reducionismo econômico material, cuja leveza física poderia promover 

a ida ao encontro com as premissas sustentáveis do planeta, não são 

preocupações aparentes. Obviamente, outras arquiteturas leves com 

estruturas tensionadas, estruturas pneumáticas e as estruturas em 

madeiras estão sendo desenvolvidas e atendendo às preocupações 

citadas. Arquitetos como Renzo Piano e Glenn Murcutt projetam com 

esse propósito; no entanto, a premissa formal não explora a 

sustentabilidade. 

A respeito dos sistemas construtivos que envolvem os sistemas 

estruturais o que podemos concluir é que as formas mais ousadas ou 

as topologias mais complexas, em geral, não adotam sistemas 

estruturais porticados e, justamente este sistema estrutural tornou-se 

paradigma construtivo na nossa cultura construtiva sul-americana por 

vários motivos que vão desde questões econômicas até questões 

geomorfológicas. O fato é que a simples reprodução da inventividade 

formal na arquitetura requer uma mudança de paradigma do nosso 

sistema construtivo estrutural, principalmente por parte dos nossos 

calculistas.  
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O que mais chama a atenção nas obras analisadas é o fator de 

dependência demonstrada dos arquitetos em relação aos projetistas 

estruturais. Com exceção de Eric Owen Moss, todos os outros 

arquitetos se mostraram dependentes de definições de sistemas 

construtivos e de soluções tectônicas. O resultado disso é uma 

arquitetura revestida por uma única materialidade, propositalmente 

inerte à construção e que iguala todos os elementos de composição. 

Provavelmente, existem duas razões para isso acontecer: a primeira 

pelo fato da arquitetura ter deixado as complexidades das técnicas 

cada vez mais ao largo da profissão, perdendo aderência com as 

necessidades projetuais dos sistemas construtivos; a segunda pelo 

comodismo determinado por vários fatores que levam a maioria dos 

arquitetos atuais a não mais detalhar um projeto, não mais compor 

uma fachada com cheios e vazios, não mais elaborar detalhes 

construtivos sofisticados e a não mais fazer “o ponto de apoio cantar”, 

conforme insinuou João Batista Vilanova Artigas. Ele tinha 

conhecimento profundo e experiência vivenciada de técnica de 

construção, além de capacitação para o desenvolvimento de projetos 

que expressavam a tectônica do concreto. Em nenhum momento fica 

claro que nas obras estudadas, os arquitetos envolvidos expressam 

conhecimento construtivo ou posturas tectônicas que asseguram o 

domínio do que estava sendo realizado. Pelo contrario, no caso do Walt 

Disney Concert Hall, a dependência de um escritório provido de 

capacitação mais adequada foi quem deu diretrizes para o 

desenvolvimento com o sistema CATIA. A dependência de soluções 

fornecidas pela ARUP facilitou e modificou a execução do Pavilhão da 

Dinamarca e o mesmo ocorreu com o Kunsthaus Museum em relação 

aos projetistas estruturais. Apenas Eric Owen Moss desenvolve seu 

trabalho em paralelo com sua pesquisa tectônica aplicada à obra, tanto 

que o procedimento construtivo em seu projeto está aparente. 

A partir das análises realizadas por meio dos estudos de casos, outra 

consideração a ser feita diz respeito à materialidade, que já tinha 

papel importante no processo conceptivo arquitetônico: nesse novo 

contexto, passa a ter um protagonismo maior, porque não mais 
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reveste a arquitetura como um simples envelopamento inexpressivo, 

mas como autenticidade da forma referendada pela própria expressão 

do material inovador. A nova materialidade é decorrência de 

desenvolvimento tecnológico e da exigência das necessidades 

provocadas pelas formas definidas pelas propostas arquitetônicas não 

convencionais, que não se adaptam com os processos ortogonais 

existente de aplicação de materiais convencionais. No caso do Walt 

Disney Concert Hall, a materialidade revelada no revestimento, por 

meio das chapas de aço inox reluzente, expressam o brilho e a 

sofisticação necessária para induzir ao belo. A fixação das mesmas 

poderia ser feita por meio de rebites externos transpassados e presos 

nos montantes, mas, ao invés disso, são feitos encaixes precisos de 

maneira a não revelar sua fixação. A aparência final é quase que uma 

escama contínua que somente realça a forma arquitetônica.  

O mesmo acontece com o Kunsthaus Museum que expressa uma 

materialidade incomum que não apenas realça a morfologia 

arquitetônica como também insinua qualidades que desvirtuam a 

realidade existente, inclusive expressando transparência onde não 

existe. Outra ilusão provocada pelo acrílico, que recobre a arquitetura, 

é a aparência molhada da superfície, mesmo estando seca. Novamente 

aqui a importância de nossas reflexões sobre os atritos e os impactos 

entre a linguagem formal, os materiais utilizados e os procedimentos 

construtivos. 

O 3555 Hayden tem sua tectônica aparente realizada em madeira 

laminada curva e conexões metálicas que permitem duplas curvaturas, 

e sua materialidade explora superfícies de chapas de madeira 

revestidas e impermeabilizadas: aparentemente barata e pouco 

resistente persiste como material durável. 

No caso do Denmark Pavilion EXPO 2010 Shanghai, sua tectônica 

“monocoque” metálica e seu revestimento em chapas metálicas não 

trazem novidades e reproduzem um conceito quase renascentista, 

onde a ideia era utilizar o material disponível empregando a técnica 

apropriada para evidenciar a beleza. 
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No decorrer desse trabalho o que pudemos perceber foi que 

constantemente esbarramos em aspectos que por vezes chegaram a 

desvirtuar a compreensão do processo conceptivo arquitetônico das 

obras analisadas. Como consideração final, parece ser uma realidade 

eminente que existe uma tendência de mudança do processo de 

concepção do artefato arquitetônico – complexo e dinâmico - para 

concepção do “material genético da forma” ou “material geratriz da 

forma”, aquilo que vai materializar a espacialidade. Hoje a edificação 

passa a ser questionada não pelo como é feito e sim pelo do que é 

feito. Estamos atento. 
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