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[Desenho...] simples sinal visível numa superfície, para descrever ou explicar um 

mundo de fenómenos; instrumento tão simples, mas, ao mesmo tempo, tão 

intrinsicamente elástico que permite a narração, dos mais diversos modos, da 

complexidade, e cada vez mais dilatável para cobrir a possibilidade expressiva. 

Manfredo Massironi, 1982 
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RESUMO 

Arquitetos desenham para apresentar seus projetos. Ao demonstrar, por meio de experimentos 

gráficos seus projetos, eles percorrem várias formas de representação derivadas de ferramentais e 

sistemas geométricos. Seus procedimentos recorrem a diversos ferramentais e suportes e produzem 

diferentes representações. As respostas às questões de como os arquitetos apresentam seus projetos 

é o eixo condutor deste estudo. O objetivo é alcançar respostas para as inquietações que permeiam a 

representação comunicada e elaborada por meio do desenho de arquitetura. Compreender e 

aprender os desenhos utilizados pelos arquitetos como forma de reflexão e comunicação. Os modos 

pelos quais o desenho opera a arquitetura e o urbanismo são formas de reflexão e pensamento. No 

caso da arquitetura são os meios de criação do objeto e de sua comunicação, que possibilitam sua 

concretização ou construção. Também podem ser utilizados registros mais abstratos como esquemas, 

tabelas, figuras ou diagramas que permitem outras estratégias de procedimento e comunicação. Ao 

tratar de modos contemporâneos de apresentação de projetos e tendo como objeto projetos 

significativos da contemporaneidade, elegeram-se para este estudo três projetos representativos de 

diferentes épocas, a saber: o Parc de La Villette, em Paris, França, de Bernard Tschumi (1983), o centro 

de estudantes McCormick Tribune Campus Centre no Illinois Institute of Technology, em Chicago, EUA, 

de OMA/Rem Koolhaas (2003) e o conjunto multiuso 8House, em Ørestad, Dinamarca, do B.I.G. – 

Bjarke Ingles Group (2010). Por meio da leitura atenta destes projetos em paralelo com o discurso 

destinado às representações dos mesmos pelos seus autores e, compreendendo e utilizando 

mecanismos gráficos para interpretação, este trabalho estudou como eles intencionaram apresentar 

suas propostas e os procedimentos do desenho que se utilizaram para este fim. Os desenhos foram 

analisados procurando aprofundar todos os elementos e os processos que intervêm na determinação  

e comunicação do dado representado. 

Palavras-chave: Desenho, representação, projeto, apresentação. 
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ABSTRACT 

Architects draw to present their projects. To demonstrate, through experiments charts their projects, 

they run through several forms of representation derived from geometric systems and tooling. Their 

procedures resort to various tooling and supports, and produce different representations. The 

answers to the questions of how the architects present their projects are the guiding thread of this 

study. The goal is to achieve answers to the problems that permeate the communicated 

representation and elaborate through the design of architecture. Understand and learn the drawings 

used by architects as a means of reflection and communication. The ways in which the design 

operates architecture and urbanism are forms of reflection and thought. In the case of architecture 

are the means of object creation and communication that enable its implementation or construction. 

Other abstract records can also be used as schemas, tables, figures or diagrams that allow other 

procedural and communication strategies. When dealing with contemporary modes of presentation of 

projects and having as object significant projects of contemporary, were elected for this study three 

projects representing different periods, namely: the Parc de La Villette, Paris, France, Bernard Tschumi 

(1983), the McCormick Tribune Campus Center at the Illinois Institute of Technology in Chicago, USA, 

OMA / Rem Koolhaas (2003) and the 8House in Ørestad, Denmark, the BIG – Bjarke Ingles Group 

(2010). Through close reading of these projects in parallel with the speech intended to 

representations of the same by their authors, and by understanding and using graphics engines for 

interpretation, this work studied how they were intended to present their proposals and procedures 

of design that were used for this purpose . The drawings were analyzed seeking to deepen all the 

elements and processes involved in the determination and communication of data represented.  

Keywords: Drawing, representation, design, presentation. 
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Esta técnica [o desenho] essencial e primária, baseada nos processos da visão, [...] vai desde 

a ilustração das funções taxonómicas das ciências da natureza, às descrições expressivas da 

ilustração artística, da coordenação dos traçados na elaboração de um projecto técnico, à 

explicação num diagrama do complexo conjunto de dados interrelacionados entre si [...] 

(MASSIRONI, 1982, p. 17). 

Arquitetos desenham para apresentar seus projetos. Os procedimentos recorrem a diversos 

ferramentais e suportes e produzem diferentes representações. Ao demonstrar, por meio de 

experimentos gráficos seus projetos, os arquitetos percorrem várias formas de representação 

derivadas de ferramentais e sistemas geométricos. Em sua formação aprendem desenho técnico, 

geométrico, assistido por computador, geometria descritiva, perspectiva, axonometria etc. 

Selecionam ou incorporam, dentro destes procedimentos de raciocínio e representação, várias 

imagens pelas quais desenvolvem suas hipóteses e apresentam suas proposições. O uso destes 

ferramentais e suportes diferentes – lápis/papel e computador/editor de imagem – está atrelado à 

compreensão de cada projeto e, estudando estes experimentos, deve ser possível verificar suas 

qualidades e adequabilidades expressivas. As questões relativas aos processos de projeto e ao seu 

ensino por meio de desenhos e seus recursos gráficos são o eixo pelo qual se conduz a aprendizagem 

do arquiteto e este aspecto justifica a jornada desta dissertação. As respostas às questões de como os 

arquitetos apresentam seus projetos será o eixo condutor deste estudo. 

Apresentar graficamente é forma de expor e debater ideias, projetar edifícios, praças, espaços 

públicos, arquiteturas e cidades. No campo da arquitetura e do urbanismo, a capacidade de propor e a 

de transformar estão diretamente ligadas à possibilidade de representar. O objetivo do presente 

trabalho é alcançar algumas respostas para as inquietações que permeiam a representação 

comunicada e elaborada por meio do desenho de arquitetura. Compreender e aprender os desenhos 

utilizados pelos arquitetos como forma de reflexão e comunicação. 
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Os modos pelos quais o desenho opera a arquitetura e o urbanismo são formas de reflexão e 

pensamento. No caso da arquitetura são os meios de criação do objeto e de sua comunicação, que 

possibilitam sua concretização ou construção. Não há plano, nem projeto urbano sem uma reflexão 

por meio de desenho. O mesmo se dá com o objeto arquitetônico e sua construção. Considerando a 

comunicação e apresentação do projeto por parte dos arquitetos restritamente através de desenhos, 

levanta-se a questão da forma de representação utilizada, da linguagem utilizada pelo arquiteto para 

exprimir suas ideias e apresentando seus ideais. Como, em poucas palavras e imagens, o arquiteto 

apresenta seus projetos de maneira inovadora ou não, mas certamente de forma a informar suas 

proposições e conquistar o cliente ou os júris.  

Segundo John Berger, a percepção de qualquer imagem é afetada pelo que se sabe ou que se acredita. 

Sendo assim, toda imagem incorpora uma forma de ver. Olhar um objeto atentamente e representá-lo 

é reapresentá-lo. Deixando de lado a habilidade de quem o representou, se o ferramental e o suporte 

forem alterados, o produto final será totalmente diferente. Este é o discurso apresentado por Carlos 

Alonso, em sua tese de 1995, Percepção Tridimensional - Representação Bidimensional. Nela, um 

objeto, existente ou não (no caso de um projeto), pode ser representado através de signos (palavras, 

desenhos, imagens, cores, linhas) e depende do repertório cognitivo, da técnica, da habilidade no 

conhecimento das técnicas representativas, principalmente naquelas de caráter manual, e de saber 

ver ou construir o objeto. Manfredo Massironi (1982) versa em seu livro sobre olhar e ver o mundo, 

onde ver é, além de olhar atentamente os objetos para poder representá-los por meio de desenhos, 

uma tarefa que ultrapassa o aspecto mimético da retratação e avança no sentido da imaginação e 

criação de novos artefatos. 

Os desenhos de arquitetura incorporam vários sistemas de conhecimento gráfico. Em geral, eles 

guardam analogias com os objetos a serem construídos. São registros que se utilizam de sistemas 

projetivos como a geometria descritiva e a perspectiva e as normas técnicas de representação. 
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Também podem ser utilizados registros mais abstratos como esquemas, tabelas, figuras ou diagramas 

que permitem outras estratégias de procedimento e comunicação. 

Os desenhos de arquitetura são, quase sempre de modo analógico, relacionados com as obras que 

intentam projetar atuando de maneira ampla nos procedimentos de concepção, desenvolvimento de 

projeto e todas as formas de comunicação neles implicados e: 

Por fim, a qualidade com que o desenho atua como signo da arquitetura está nas amplas 

possibilidades que oferece. O desenho assume o caráter de propagador/enunciador da 

arquitetura, estabelece um fio condutor na gestação das obras e permite a transmissão e o 

conhecimento do ideário contido nas proposições realizadas ou imaginadas pelos 

arquitetos. (PERRONE, 1993, p. 64) 

Os estratagemas projetuais sempre envolveram raciocínios gráficos analógicos e a criação de sistemas 

de representação adequados à constituição das formas e espaços da arquitetura quer por meio de 

representações mais ou menos livres quer por disciplinas, normas técnicas e métodos bastante 

precisos. Para comunicação dos projetos, desenhos são elementos de suma importância, pois é por 

meio deles que se elaboram memórias e apresentação de projetos. São desenhos de comunicação 

visando o convencimento de um público profissional ou não. Nos dizeres de Fraser and Henmi (1994, 

p. 131): 

Presentation graphics require an author to be more conscious of the drawing as a finished 

product, since they are intended to engage and persuade an outside audience. As a result, 

these drawings are usually more premeditated and deliberately composed, requiring a 

greater commitment in time and effort than an equivalent design study. 

De acordo com Pons y López (2010), uma maneira alternativa de aproximar-se das estratégias 

projetuais contemporâneas e dos dispositivos de expressão digitais (empregados para visualizar, 

raciocinar e representar o projeto) é por meio do diagrama. Diagrama de arquitetura não deve ser 
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visto simplesmente como um desenho e sim como um artefato que descreve algo sem representá-lo 

por completo. A melhor maneira de compreender sua natureza complexa consiste em argumentar que 

é uma estratégia, uma classe de visualização que mostra possíveis relações entre as partes; é um 

código operativo, não um croqui hierárquico nem um contorno difuso indeterminado. Diagrama 

representa forma e processo ao mesmo tempo. 

Não se trata de situar o diagrama acima do desenho ou de qualquer outra ferramenta esquemática da 

qual a arquitetura dispõe, mas sim de dizer que se complementam. Não um mecanismo secundário, 

mas um dispositivo a mais de representação, de visualização e de raciocínio, que possui um valor 

próprio. Como forma de representação, o diagrama serve para estruturar a informação ou explicar 

algo, para ilustrar uma definição, comprovar uma proposição e representar o curso ou o resultado de 

um processo. Enquanto o tradicional croqui busca, por certas analogias, definir espacialmente a 

forma, o diagrama descreve algo sem representá-lo em sua totalidade de maneira abstrata e sem dar 

descrições detalhadas de escala ou da forma. 

Juntamente a este entendimento, por assim dizer, análogo, é necessário identificar a relação que se 

estabelece entre a tecnologia da informação e arquitetura, e como a era digital implicou certa revisão 

dos processos de desenho utilizados ao longo dos anos. Aquilo que anteriormente era realizado 

através de croquis, atualmente desenvolve-se por meio de experimentações em ambientes virtuais e 

interativos. São duas modificações estruturais, primeiro em sua codificação como informação, depois 

na incorporação do tempo na matriz espacial. David M. Sperling (2004) diz que a diferença entre a 

revolução digital de a informação em relação às anteriores, é que esta entrou na arquitetura não por 

meio da produção, e sim inicialmente por meio do desenho, que se constitui atualmente numa esfera 

onde tanto o desenho como a “produção” e a “praxis” do espaço estão imersos e inter-relacionados1.  

                                                            
1 D. M. Sperling, Transformation of design: Architecture as a digital diagram. In: International Journal of 

Architectural Computing 2, 2004; pp. 371-387. 
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Em The Manhattan Transcripts (1976-1981), Bernard Tschumi agrega tempo e movimento em seus 

diagramas. Estes estudos pré-digitais, que serão apresentados mais adiante, contemplam a relação 

entre os espaços e seus usos, e também entre os objetos e os acontecimentos, oferecendo uma 

leitura diferente da arquitetura, na qual espaço, movimento e acontecimentos são relativamente 

independentes, relacionando-se dentro de diversas possibilidades; têm a intenção de introduzir a 

ordem da experiência e a ordem do tempo, em movimentos, intervalos e sequências. Pons y López 

(2010) afirmam que o atual comportamento dos diagramas como interface digital – que oscila entre a 

visualização do conhecimento e a interação com a informação – suporta seus logros sob a lógica 

algorítmica e uma estética baseada em dados e não apenas caracterizam ou mapeiam um fenômeno 

como são capazes de calcular, manipular e apresentar em tempo real qualidades como o movimento, 

a transformação ou os fluxos de informação2. 

Em termos de visualização diagramática em arquitetura e se tratando especificamente dos aspectos 

estratégicos e de procedimento na produção projetual, o diagrama é empregado como uma 

ferramenta eficaz na solução de problemas complexos e que, sobretudo, ajudam a definir 

corretamente o desenho. Por meio dos diagramas dos arquitetos, podem ser identificados os 

processos de tomada de decisões e a redução da busca de uma solução satisfatória. No caso de Rem 

Koolhaas, cujos diagramas são organizativos, a metáfora é o instrumento que permite dispor os 

componentes de um projeto, e o próprio projeto torna-se mais em um diagrama que uma referência 

visual. Ele utiliza os diagramas com critérios formais e tecnológicos e, externamente, trabalhando com 

o programa psicológico e político da sociedade, de modo cognitivo em seus projetos urbanísticos3. 

Os arquitetos se expressam de forma distinta. Ao tratar de modos contemporâneos de apresentação 

de projetos e tendo como objeto projetos significativos da contemporaneidade, elegeram-se para este 

                                                            
2 Juan Puebla PONS, Victor M.M. LÓPEZ, El diagrama como estrategia del proyecto arquitectónico contemporáneo 

In: Revista EGA – Expresión Gráfica Arquitectónica, 16, 2010; p. 101. 
3 Ibid., p. 103. 
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estudo três projetos representativos de diferentes épocas, a saber: o Parc de La Villette, em Paris, 

França, de Bernard Tschumi (1983), o centro de estudantes McCormick Tribune Campus Centre no 

Illinois Institute of Technology, em Chicago, EUA, de OMA/Rem Koolhaas (2003) e o conjunto multiuso 

8House, em Ørestad, Dinamarca, do B.I.G. – Bjarke Ingles Group (2010). 

Por meio da leitura atenta destes projetos em paralelo com o discurso e os desenhos de apresentação 

utilizados pelos arquitetos e utilizando leituras por meio de entendimentos gráficos, pretende-se 

estudar como intencionaram apresentar suas propostas e os procedimentos gráficos que se utilizaram 

para este fim. Analisar o desenho procurando aprofundar todos os elementos e os processos que 

intervêm na determinação do dado representado. A modalidade de análise é, sobretudo, visual, o 

instrumento de análise será conduzido por meio de leituras e procedimentos gráficos. Torna-se 

necessário, portanto, desmontar os desenhos que utilizaram, destrinchando seus componentes 

elementares, verificando os efeitos das interações entre eles. Para isso serão refeitas plantas, cortes, 

elevações e perspectivas; diagramas e croquis serão estudados com a finalidade de permitir o 

entendimento das proposições da espacialidade nos projetos selecionados. Este estudo das imagens 

feito por meio de redesenhos e análises gráficas ser realiza como a desmontagem de um objeto 

qualquer para saber como se compõe, ver e dizer como ele é feito e como funciona. 
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CAPÍTULO I 

PARC DE LA VILLETTE 

Bernard TSCHUMI 
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CONTEXTUALIZAÇÃO 

São raros os períodos onde a sensibilidade do momento, a evolução de novas técnicas e os gostos se 

combinam para criar um tipo de edifício e de funções na cidade. Este foi o caso das lojas de 

departamento, das estações ferroviárias, dos aeroportos. O parque urbano de La Villette foi um desses 

tipos que marcam um começo e uma mudança. 

Ao longo dos tempos, a cidade perdeu uma parte substancial dos seus locais de sociabilidade. A rua e 

praça, antes espaço de caminhada, troca, de encontros e reuniões, tornaram-se essencialmente vias 

de circulação. Os parques – locais de lazer e diversão – não eram mais que áreas de espera para 

crianças e idosos. Assim, a cidade do fim do século XX parecia inóspita e, muitas vezes, utilitária e 

respondia com imperfeição às aspirações daqueles que nela habitavam. Não havia mais que poucos 

estádios para acomodar eventos esportivos e centros comerciais que mal reuniam os jovens em 

espaços públicos. 

As cidades de maior porte, hoje, não são mais organizadas em torno de um centro, no local de sua 

história e suas instituições. O urbano se estende sobre todo o território. Os centros se multiplicam. O 

subúrbio produtivo e multiforme desenvolve-se mais rápido que a cidade antiga. A periferia tornou-se 

maioria. Os modos e estilos de vida diversificaram-se. A mistura de culturas. Estas cidades maiores não 

são mais uma unidade central, mas sim uma pluralidade de polaridades. 

O programa proposto pelo Estabelecimento Público do Parque de La Villette para as quatrocentas e 

setenta e duas equipes do concurso internacional colocou perguntas complexas e pressupôs respostas 
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possíveis. O trabalho intenso, e às vezes conflitante, do júri, testemunhou a importância desta 

questão. O que era apropriado? Reinventar um sistema de valores e recuperar o que está desgastado 

para afirmar uma nova ordem? Reconstruir a natureza para encontrar uma referência atemporal? 

Manter o território e implantar um novo monumento, medir a extensão de áreas periurbanas, tanto 

na arquitetura quanto na paisagem? Ou reencontrar a história de fundação, a saga da ciência e da 

tecnologia, das invenções? As respostas mais relevantes destacaram-se significativamente a partir 

desses modelos. Elas tendiam para o lado contrário de promover o desmembramento-(aleatório ou 

programado), de escalas menores do que os edifícios existentes, levando em conta o periférico como 

paisagem urbana e a organização dos espaços evolutivos, ordenando toda a superposição e/ou a 

contiguidade de formas e de usos. 

O projeto de Bernard Tschumi respondeu melhor a todas estas questões. Entretanto, ele não foi o 

único, Rem Koolhaas, Jean Nouvel, Gaetano Pesce, Roland Castro, Hiroshi Hara, entre outros, 

propuseram igualmente novos parques à imagem de nosso tempo. Houve apenas um vencedor, mas 

todos tentaram criar o futuro. 

A invenção de um parque é primeiramente uma responsabilidade política. Modelar uma cidade, 

proporcionar espaços de respiro e de encontro é uma escolha política. Em maio de 1981, François 

Mitterrand deu vida à proposta do Parc de La Villette. O programa, lançado por Valéry Giscard 

d'Estaing, encontraria sua verdadeira dimensão, com as intenções anunciadas, mas não concluídas, o 

parque e a Cité de la Musique, tomariam forma junto à criação do Museu Nacional de Ciências, 

Tecnologia e da Indústria, num conjunto complexo e original. Assim, com uma declaração da 

Presidência da República, o concurso foi lançado oficialmente em 08 de abril de 1982. 

Situado na região periférica de Paris, no coração de um bairro popular e ligado ao subúrbio, o desafio 

urbano considerável do Parc de La Villette consistia em criar um equipamento descentralizado da 

cidade e instalar um polo estruturante no nordeste parisiense. O desafio cultural afirmaria o caráter 
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global da cultura francesa e, consequentemente, recusaria a separação da cultura científica e técnica 

da cultura sensível. A cultura viva tornar-se-ia mais e mais a união da tecnologia e das expressões 

artísticas e a música teria um lugar essencial em La Villette. 

Mas esse duplo desafio não pode ser mencionado sem considerar o extraordinário desenvolvimento e 

a abertura das práticas culturais da época. A redução da jornada de trabalho, a disposição crescente 

dos meios de conhecimento e de expressão, a já dita diversidade dos modos de vida e de grupos de 

interesses similares ampliaram o campo cultural e deixaram brechas nas barreiras tradicionais entre a 

arte clássica e a cultura popular. A minoria se generalizou e se multiplicou; os gêneros da arte 

experimental interpenetram-se e utilizam, simultaneamente, as mídias antes separadas; o lazer não é 

mais passivo e a criação não pode ser elitista sob o risco de tornar-se culturalmente irrelevante. O 

imaginário coletivo baseia-se no cinema e na tecnologia avançada, mas também no conhecimento 

maior das culturas do mundo inteiro. E um dos paradoxos de nossa época veio, sem dúvida, da 

descoberta da tradição oral, graças ao acesso geral dos meios de registro. O Parc de La Villette é um 

local de atividade criativa, um ponto focal para todos os tipos de expressão e atividade, privada ou 

pública, interna e externa, efêmera ou duradoura, por todos e para todos. 
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O CONCURSO 

 Foi a primeira vez que um concurso internacional foi lançado no sentido pleno do termo, o concurso foi 

aberto, efetivamente, a todos os arquitetos e paisagistas do mundo inteiro, e organizado segundo as 

regras da União Internacional dos Arquitetos (UIA) e da Federação Internacional dos Arquitetos-

Paisagistas (IFLA). O júri, composto em sua maioria por não franceses, foi presidido pelo paisagista 

Roberto Burle Marx. 

Tratava-se de um parque que, juntamente com os Jardins das Tuileries, seria o maior de Paris, 33 

hectares (33 hectares de Luxemburgo e os 25 hectares de Buttes-Chaumont) por se inserir num conjunto 

de 55 hectares, tendo ao norte a Cidade das Ciências e da Indústria, ao sul a Cidade da Música e a 

Grande Halle, que abriga uma variedade de espetáculos e manifestações públicas. Este grande parque 

foi novidade por não estar próximo ao centro de Paris, mas junto aos municípios de Seine-Saint-Denis, 

no centro de uma área muito densa, popular, com uma grande população de imigrantes de origem 

múltipla; ligado aos dez milhões de pessoas de Paris pela perimetral e por duas linhas de metro. 

A ambição editorial e os desafios do projeto fizeram-se presentes antes mesmo dele tomar corpo. Para 

fazer do parque de La Villette um novo modelo cultural de parque urbano, era necessário conceber as 

características de um profundo espírito, de cultura prolongada e multidisciplinaridade, "inclassificável" 

na arte de imaginar e assistido por uma excelente equipe. O grande número de candidatos (472 no total, 

de 37 nacionalidades) tornou impossível apresentar claramente de uma única vez expor de forma legível 

e explicativa o trabalho de cada um deles. Então, foi necessário classificar por tendências e tomar a 

tendência mais significativa de cada um, assegurando que todos seriam citados. 

O fato verdadeiramente inovador: foi neste parque que a imaginação foi trabalhada de forma 

excepcional; a maturidade do jovem arquiteto de 40 anos, de dupla nacionalidade (francês e suíço), 

professor de arquitetura na Inglaterra e nos Estados Unidos, Bernard Tschumi escolheu "pensar" antes 

na cidade de hoje para depois começar suas realizações  arquitetônicas;  para  ele o  parque  também  foi 

Fig.s 01 e 02: Propostas do concurso para o Parc de La 

Villette de R. Koolhaas e Z. Hadid, respectivamente. 
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Fig.s 03 e 04: Propostas do concurso para o Parc de La 

Villette de J. Nouvel e R. Meier, respectivamente. 

um desafio. O concurso ficou marcado como um dos importantes eventos históricos do movimento 

desconstrutivista. Dentre nomes como Rem Koolhaas, Zaha Hadid, Jean Nouvel e Richard Meier (fig.01, 

02, 03 e 04, respectivamente), foi Bernard Tschumi quem venceu o concurso, em março de 1983. Seu 

projeto abordava as três metas, artística, cultural e popular do Parc de La Villette, um local de encontro 

para o passado e o futuro, Paris e seus subúrbios, a cidade e a natureza, arte e ciência, a mente e corpo. 

Houve muitas críticas ao parque desde a sua conclusão. Para alguns, o parque tem pouca preocupação 

com a escala humana e o seu grande espaço aberto parecem desafiar a expectativa que os visitantes 

podem ter de um parque urbano. Bernard Tschumi projetou o Parc de la Villette, com a intenção de criar 

um espaço existente no vácuo, algo sem precedente histórico.4 O parque se esforça para despir a 

sinalização e as representações convencionais e permite a existência de um "não-lugar." Este “não-

lugar”, imaginado por Tschumi, é o exemplo mais apropriado do espaço e fornece uma relação 

verdadeiramente honesta entre o sujeito e o objeto.5 Permitindo aos visitantes a experimentação da 

arquitetura do parque dentro desse vácuo construído. O tempo, os reconhecimentos, os percursos e 

atividades que aconteceriam nesse espaço começam a adquirir uma natureza mais viva e autêntica.  A 

criação de diversos objetos chamados de folies distribuídos pelo espaço (fig. 05) é parte da estratégia de 

caracterização deste espaço público. Ele não seria um exemplo de parque tradicional, como New York 

Central Park, La Villette atua apenas como uma moldura para outras interações culturais. 

                                                            
4 Bernard TSCHUMI, Cinégramme folie: le Parc de la Villette (Princeton Architectural Press, 1987) p. 32. 
5 Andréas PAPADAKĒS, Deconstruction in Architecture (Academy Editions, 1988) p. 20-24. 
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Fig. 05: As folies do Parc de La Villette. 
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REPRESENTAÇÃO DA SEQUÊNCIA ESPACIAL 

A ligação da filosofia desconstrutivista à teoria arquitetônica ocorreu por meio da influência dos 

pensamentos de Jacques Derrida sobre Peter Eisenman. Eisenman traçou algumas bases 

filosóficas do movimento literário da desconstrução e teve colaboração direta de Derrida em 

alguns projetos, como no concurso do Parc de La Villette. A referência dos experimentos de 

Eisenman derivou da linguagem racionalista, ainda que com um olhar mais dirigido às 

investigações das primeiras vanguardas – construtivistas, surrealistas, expressionistas, etc. 

Estas tendências, surgidas no final dos anos 1970, eram caracterizadas pela abstração formal, a 

utilização de repertórios advindos do construtivismo russo (fig. 06) e a expressão da 

metodologia do processo de criação como resultado da arquitetura. Isso implicava num notável 

estímulo renovador, desde o ponto de vista da expressão gráfica (devido à inclusão, entre 

outras, de estratégias desconstrutivistas), permitindo explorar outros modos de representação 

a partir de abordagens diversas. 

Neste âmbito, a singularidade da linha desenvolvida por Bernard Tschumi se baseou, além do 

emprego das estratégias mencionadas, em ter situado a ênfase em aspectos como a temporalidade, a 

sequência e o movimento em sua arquitetura e, paralelamente, também em sua representação. 

Além da expressão gráfica se utilizar de métodos desconstrutivos gerais do processo de desenho, o 

fator que constituiria o tratamento do movimento e da espacialidade, que se poderia entender como 

sequencial, provém da reinterpretação e utilização de recursos precedentes de outras áreas, como por 

exemplo, o movimento da coreografia e do cinema. No concurso para o Parc de La Villette, a 

incorporação direta do próprio movimento gerado pelas projeções dos filmes imprimiu dinamismo e 

qualificou algumas superfícies propostas. 

Fig. 06: Chernikhov – planejamento volumétrico claramente 

coordenado, final da década de 1920. 
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Fig. 07: Sequência de aproximação do observador – 

perspectiva da galeria N-S coberta ao longo da 

Grande Halle e da Folie de la Gastronomie. 

O movimento incide de forma direta na representação sequencial de Tschumi e na própria concepção 

do espaço arquitetônico. Sobre a sistematização deste movimento e a criação do espaço sequencial, 

Tschumi nota que “se as sequências espaciais implicam inevitavelmente no movimento do observador, 

então tal movimento pode ser objetivamente organizado e formalizado sequencialmente”.6 Cada 

sequência arquitetônica inclui, além da relação básica espaço/movimento/acontecimento, uma relação 

interna, referente ao método de trabalho e destacada pela representação gráfica (fig. 07). Esta relação 

tem importância na arquitetura da qual trata devido às transformações de seu processo gerador e se 

constitui em sua própria expressão final. A representação contamina o objeto que apresenta. 

Novamente, é Tschumi quem diz que: 

Nosso modo costumeiro de desenho arquitetônico implica numa sequência 

transformacional. As sucessivas camadas de papel manteiga são colocadas umas sobre as 

outras, cada uma com suas respectivas variações entorno de um tema básico e suas 

partes. Cada reajuste subsequente encaminha ou esclarece o princípio organizacional. O 

processo está geralmente baseado na intuição, nos precedentes e nos costumes. Esta 

sequência pode estar baseada também num grupo racional e preciso de regras 

transformacionais e elementos arquitetônicos discretos. A transformação sequencial então 

se converte em seu próprio objeto teórico, assim como o processo se converte em 

resultado. (TSCHUMI, 1983) 7 

A exploração da linguagem livre, onde a arquitetura não é mais a articulação de um símbolo e de uma 

interpretação, especialmente do ponto de vista de sua representação, ocorreu em várias produções do 

arquiteto. Na maioria delas, está presente a combinação do discurso textual com o discurso gráfico, 

especialmente  em  The  Manhattan  Transcripts  (1976 - 1981)  (fig.  08  e  09),  considerado  seu  texto 

pragmático  mais  importante.  Segundo  Tschumi,  neste  texto  estão  projetos  teóricos que poderiam 

                                                            
6 Bernard TSCHUMI, “Ritual” in The Princeton Journal. (Princeton Architectural Press, 1983) p. 33. 
7 Ibid.; p. 30. 
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Fig. 08: Diagramas de estudo de movimento, The Manhattan Transcripts – B. Tschumi 

transcrever aspectos não contemplados usualmente pela representação 

arquitetônica convencional, eles contemplam a relação entre os espaços e 

seus usos, mas também entre os objetos e os acontecimentos, oferecendo 

uma leitura diferente da arquitetura, na qual espaço, movimento e 

acontecimentos são relativamente independentes, relacionando-se 

dentro de diversas possibilidades (fig. 10). 

A combinação de acontecimentos, segundo Pons (2002), pode ser 

considerada como o programa. Para Tschumi, isso não significa voltar às 

relações entre forma e função, ou entre programa e tipo, mas sim abrir 

um caminho de investigação, onde os espaços se coloquem à prova com o 

que acontece neles. Sendo assim, o acontecimento faz parte do próprio 

processo de gerar arquitetura. 

Os Transcripts de Tschumi se basearam a uma realidade desarticulada ou 

“desconstruída” em fragmentos, que não pretendiam referir-se ao 

passado de forma erudita ou ideológica, senão que deveriam considerar 

apenas as partes neutras e indiferentes. E assim, experimentar a 

expressão gráfica na arquitetura. Na representação de Tschumi, o espaço 

é descrito, geralmente, por meio de plantas, cortes e perspectivas; o 

movimento dos usuários, por meio de diagramas; e, para relatar os 

acontecimentos, usa-se a fotografia que presenciam os argumentos de 

forma instrumental para a ocasião. Mas faz uso não só da imagem 

estática, ele também usa o cinema e a coreografia. 

Fig. 09: Painel de The Manhattan Transcripts 4, 1976-81 – caneta, tinta e fotografias, 

sobreposição e desconstrução. 
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Fig. 10: O acontecimento, descrito pela fotografia (1); o espaço, descrito através de plantas do 

Central Park de Nova Iorque (2) e o movimento, por diagramas lineares (em The 

Manhattan Transcripts), na sequëncia transformacional de um percurso no parque. 
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O PROJETO DE BERNARD TSCHUMI 

Fig. 11: Proposta de Bernard Tschumi, vencedora do concurso 

internacional para o Parc de La Villette – vista aérea, 1985. 

O primeiro trabalho desconstrutivista e de sobreposição de Tschumi foi o Manhattan 

Transcripts, que abordou a arquitetura tanto como disjunção programática quanto 

combinando elementos abstratos e figurativos. Joyce’s Garden (1976-1977) tomou um 

texto literário, de James Joyce, com um programa de projeto, e outro “texto” – o plano da 

zona de Convent Garden, em Londres, e usou uma grelha de pontos como mediadora entre 

a arquitetura e a literatura, uma sobreposição de dois textos heterogêneos. O Parc de La 

Villette (1982-1998) é a justaposição de diversas atividades, todas integradas. O projeto 

propunha um novo conceito de parque, com o objetivo de responder às inquietudes 

culturais e às necessidades recreativas da sociedade urbana contemporânea. La Villette 

pode ser considerado o ‘maior edifício descontínuo do mundo’ e a primeira obra construída 

explorando especificamente estes conceitos de sobreposição e dissociação, segundo o 

próprio autor do projeto. Bernard Tschumi afirma: 

Pour parler essentiellement du programme, une des grandes idées du Parc de La 

Villette était la juxtaposition d’une série d’activités absolument diferentes, ainsi que 

les notions d’éclatement et de dissociation. 

Une dissociation à um moment donné où les fragments se regroupent, mais das des 

configurations nouvelles, originales. [...] C’est plutôt sur la notion de combinatoire 

que nous avons insisté. Par combinatoire, nous entendons quelque chose qui est à la 

fois au niveau architectural et au niveau programmatique. (TSCHUMI apud BARZILAY, 

1984, p. 20) 
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 Embora a noção de disjunção programática, aqui se referindo à sobreposição e desconstrução, não 

deva ser vista como um 'conceito' de arquitetura, ela tem efeitos que marcam o terreno, o edifício, 

até mesmo o programa, de acordo com a lógica dissociativa referente à obra.  Se fosse para definir 

disjunção, além do seu significado no dicionário, pode-se insistir na ideia de limite, de interrupção. O 

conceito de disjunção é incompatível com a estática, a autonomia e uma visão estrutural da 

arquitetura. Entretanto, disjunção não se opõe à autonomia ou à estruturação da unidade, implica 

em certas constâncias. La Villette emprega elementos da disjunção, explorando sistematicamente 

temas como a sobreposição e a repetição. 

Tschumi desenvolve  e  apresenta  sua concepção através de um diagrama (fig. 12), em planta.  Neste 

Fig. 12: Desconstrução programática – explicação da fragmentação, Tschumi, 1983. 

diagrama ele mostra o programa de base. Este desenho 

expõe a estratégia de implantação das áreas no parque 

utilizando o que Tschumi chamou se desconstrução 

programática. Nos três desenhos sequenciais são expostas 

três etapas do processo. Na primeira etapa, sobre a área do 

terreno são sobrepostas as três áreas a serem projetadas – o 

edifício construído, a área coberta adjacente e a área aberta, 

livre do terreno. A segunda etapa, na sequência, as áreas 

construídas ou apenas cobertas explodem, causando a 

fragmentação e a desconstrução. Por fim, na terceira etapa, 

os fragmentos são rearranjados em pequenas áreas 

construídas e cobertas e posicionados numa grade de pontos, 

na imensa área comum do terreno. É assim que ocorre a 

recomposição das folies posicionadas na grade proposta. 
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Fig. 13: O projeto de Tschumi com as camadas sobrepostas 

separadas – linhas (conexões), pontos (folies) e planos 

(superfícies diversas: edifícios, jardins, caminhos). 

O projeto do parque teve um objetivo específico: provar que era possível construir uma organização 

complexa, sem recorrer a regras tradicionais da arquitetura de hierarquia, composição e ordem. O 

princípio da sobreposição de três sistemas – pontos, linhas e superfícies – foi desenvolvido para 

rejeitar a síntese totalizante evidente na maioria dos projetos de grande escala. 

O desenho apresentado no concurso (fig. 13) revela a proposta de um grande número de 

intervenções sobrepostas. São camadas articuladas umas sobre as outras. A regularidade é apenas 

notada por meio de um conjunto de pequenos blocos vermelhos distribuídos em forma de grelha 

sobre o terreno. O resultado é uma paisagem dinâmica. A sobreposição da grade de folies cria uma 

matriz que organiza o parque. Este desenho desconstruído por Tschumi, com a superposição das 

camadas apresentadas na vista aérea, é um desenho didático, que torna compreensível a proposta 

das conexões entre os elementos dos três sistemas, marcando também os diferentes usos. A 

sobreposição de sistemas das circulações lineares, das folies e das superfícies, partindo da 

‘desconstrução’ do programa pelo espaço, deu lugar a uma expressão gráfica extensa que utilizou ao 

máximo as possibilidades de meios gráficos já na descrição do projeto. 

O nome dado por Tschumi para as construções que formam o sistema de pontos, as folies, não se 

referia diretamente às construções do século XVIII, mas teria um novo significado. No caso particular 

do parque, em termos metodológicos, interessava a relação entre junção e dissociação. As folies 

marcavam a ruptura da unidade, nas palavras de Tschumi, “une sorte d'éclatement schizophrénique” 

(TSCHUMI apud BARZILAY, 1984, p. 30). Estes fragmentos da separação foram combinados em novas 

formas e, neste sentido, a palavra folie era o ponto de ligação. Tschumi jogou com a ambiguidade, 

no sentido do significado8. 

Cada uma das folies está localizada sobre um dos pontos de uma matriz estabelecida por uma 

retícula puntual e determina o ritmo  da  arquitetura.  As  folies  partem  de  um  módulo  cúbico com 

                                                            
8 Segundo o dicionário Larousse: Folie – loucura, delírio. 
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Fig. 14: Exemplos de folies de cloture, Parc de La Villette, Paris. 

10 metros de lado, dividido em três partes em cada uma de suas 

faces, com estrutura em aço ou concreto armado. São distanciadas 

em, aproximadamente, 100 metros umas das outras. O usuário 

transita por elas através de vasta área do parque. O vermelho, 

idêntico em todas, ajuda a identificá-las como estruturas 

relacionadas, embora com funções diferentes. O conjunto das folies 

são exemplo de como vários prédios podem ser conectados sem 

estar fisicamente ligados. Isto é conseguido pela sua colocação na 

grade organizada e pela similaridade na aparência (fig. 14). 

Fig. 15: Promenade cinématique por entre a grade de pontos das folies. 
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Fig. 16: Vista aérea do Parc de La Villette, atualmente. 

 

Fig. 17: Primeiro redesenho / cromatização realizada para compreensão e leitura 

das diversas circulações do parque: em azul estão destacados os eixos 

principais; em amarelo, os passeios secundários e em lilás, a promenade 

cinématique, com os jardins temáticos, em verde, anexos a ela. 
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Fig. 18: Folie isolada com sua rampa de acesso – 

perspectivas sequenciais de aproximação do observador. 

A organização dos passeios pelo parque e, em especial a promenade cinématique (fig. 15) – que 

utiliza procedentes cinematográficos com diferentes espaços concebidos como enquadramentos 

temáticos e constitui uma espacialidade sequencial – teve seu reflexo na representação da 

arquitetura, cujo aspectos mais perceptivos são mostrados por meio de perspectivas conectadas 

mediante um passeio contínuo (fig. 18). 

O sistema linear de circulação e conexão tem referências nos parques históricos, ainda que 

transformadas em seu significado – os caminhos retos formam os eixos principais e marcam as 

circulações principais do parque (fig. 16 e 17) – o eixo Norte-Sul, aberto e coberto por uma longa 

lâmina ondulada mantida por uma estrutura transparente suspensa por mastros delgados (um 

elemento emblemático do lugar, juntamente com as folies), sem ser uma barreira visual, e conecta a 

Cidade da Ciência e da Indústria (1) com a Cidade da Música (2) e várias folies destinadas a 

entretenimento; o eixo Leste-Oeste corre ao lado do Canal de l’Ourcq (3). A promenade cinématique 

serve às trajetórias internas ao parque, seu desenho é curvo como uma serpentina desenrolada de 

filme fotográfico ou cinematográfico, e onde a visão do pedestre fosse uma sucessão ou sequência de 

frames, ou quadros, formada pelos diferentes cenários: jardins, folies, obras de arte, enfim, de 

acontecimentos. 

Elas apresentam variações entre si e, desde que mantenham sua posição na trama geral, podem 

sofrer extensões e alterações em  três  variações  possíveis:  a  estrutural,  mostrando  o  esqueleto da 

 

Fig. 19: Folie genérica e 

folie específica: a folie 

genérica é vermelha 

repetitiva e industrial, a 

folie específica sugere 

estilos e usos 

diferenciados. 



DISSERTAÇÃO DE MESTRADO CLÁUDIA ALONSO MARTINS 

38 
 

Fig. 20: Combinação do sistema de circulações com as pérgolas longilíneas junto 

às folies – perspectiva axonométricas frontal, com as secções sobrepostas. 

estrutura; a completa, com todo seu volume fechado; e a fragmentada, junção 

das duas variações anteriores, explodidas e distorcidas. A combinação se 

estabelece desde o ponto de vista mais amplo da interação dos espaços, 

movimentos e acontecimentos, constituindo basicamente três tipos: a folie 

simples, individual, solta de outros elementos; a folie vinculada a uma das 

circulações; e a folie com extensão circular, duplicadas a partir das mesmas 

versões, incluindo a circulação perimetral (fig. 19 e 20). 

As folies lembram, como citado anteriormente, algumas produções do 

construtivismo russo, por serem estruturas dinâmicas com referências às 

máquinas, que convidam ao movimento, que o incorporam mecanicamente ou 

simplesmente o sugerem mediante suas características estruturais, mesmo 

sendo construções estáticas. 

Também a representação, tanto nos croquis das diversas variações das folies (fig. 

21) como na apresentação de uma das propostas, a dinâmica do movimento está 

presente. A ondulação da cobertura do eixo Norte-Sul na perspectiva cônica 

pronunciada junto a folie e a sobreposição das linhas da planta remete ao 

movimento e faz uma leitura de simultaneidade (fig. 22). Mesmo a cor vermelha 

faz alusão à cor da revolução política e arquitetônica do movimento de 

vanguarda do construtivismo russo. 

Se o desenho da cobertura do maior dos eixos principais é contaminado de 

figuras originárias da física ondulatória que registram as propagações do som ou 

da luz que podem ser vistas em elevação e as perspectivas, a promenade 

cinématique apresenta também a ondulação das serpentinas dos filmes 

cinematográficos, mas desta vez em planta.  A dupla versão de passeios, retilíneo Fig. 21: Croquis de Tschumi para as folies – expostos no MoMA. 
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Fig. 22: Sobreposição – planta sobre perspectiva da folie. 

e com a trajetória em serpentina marca um tipo de espacialidade linear e 

sequencial, onde se apresentam os diferentes acontecimentos (fig. 23 e 24). 

Desde o mimetismo do vermelho nos desenhos de perspectivas até o uso de 

outras variáveis que realçam seu caráter arquitetônico, acentuado por contrastes 

de luz e sombra para significar volume e o material, metálico e industrializado, 

contrastando com a representação do fundo natural, diluído e etéreo, a 

representação arquitetônica responderá aos conteúdos simbólicos da proposta. 

As categorias gráficas não só mantém relação com as categorias arquitetônicas (o 

estilo gráfico aplicado, a forma e a técnica adotadas no desenho), como remetem 

à representação construtivista. Na perspectiva cônica, a explosão evoca os 

elementos flutuantes construtivistas; os pontos de vista parciais, ladeados, desde 

o chão etc., 

Fig. 23 e 24: Princípio das sequências da promenade cinématique: cada jardim corresponde a uma faixa de um 

filme de ação, enquanto os movimentos dos visitantes representam uma faixa sonora. A organização dos 

jardins é como a edição de um filme, alternando a sincronização com desencontros propositais. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25: “Fantasias 

Arquitetônicas” 

de Chernikhov, 

construtivista 

russo. 
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Fig. 26: Vista em perspectiva de uma das folies. 

  

  

Fig. 27 a 30: Cobertura ondulada do eixo Norte-Sul. 

junto com a técnica mista usada em algumas vistas sequenciais, com longos traços ultrapassando a 

figura e com determinada espessura, refletem também o modo representativo de Chernikhov em suas 

“Fantasias Arquitetônicas” (fig. 25). As características formais dos desenhos descrevem a construção 

do espaço, mas também seus atributos expressivos, recorrendo a perspectivas cônicas mais tratadas, 

com diferentes técnicas, mais perceptivas e realistas. 
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 Dentro da representação básica de projeto, a volumetria apresenta axonométricas 

parciais e do conjunto (fig. 31) e perspectivas cônicas (fig. 32), que representam as 

visuais das variáveis. Esta representação volumétrica é complementada por 

inúmeras maquetes parciais, muito eficazes, mas que não alcançam o nível 

descritivo dos desenhos ao tratar de uma arquitetura que combina tantos 

elementos lineares, como perfis delgados, cabos, chapas perfuradas de diversos 

tipos, ondulações etc., que acentua seus componentes pelo contraste do fundo 

natural nos desenhos. 

Logicamente, para sua execução foram necessárias muitas outras plantas, cortes e 

elevações de cada uma das folies, do ponto de vista construtivo, tanto no plano 

geral como nos detalhes, perfeitamente cotados e utilizando os diversos códigos 

gráficos. A apresentação do projeto se refere a estes desenhos técnicos, mas as 

peças gráficas os traduzem como uma apresentação sedutora, refletindo tanto a 

expressão do projeto geral de criação da arquitetura quanto o resultado final. 

Utilizando os sistemas de representação mais avançados que se tinha alcance, 

desde as projeções ortogonais até as perspectivas axonométricas e cônicas, 

empregando diferentes variáveis gráficas – como luz e sombra, materiais, texturas, 

tratamento do fundo, entre outros – se expressa a sobreposição dos sistemas 

básicos geradores do parque como a combinação e o dinamismo das formas, 

explodindo e flutuando pelo espaço, e o movimento refletido nos diferentes 

enquadramentos “cinemáticos” (fig. 33). 

 

 

Fig. 31 e 32: Representação do projeto em perspectivas axonométrica e cônica, 

apresentando vistas parcial e geral do conjunto do parque. 
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Fig. 33: Folie explodida – combinação dos componentes das folies (espaço, estrutura, movimento e vegetação). 
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ALGUNS DESENHOS DE BERNARD TSCHUMI 

Qualquer representação gráfica, porquanto fiel à realidade, proporcionada e precisa nos 

pormenores, particularizada em cada uma das suas partes, é sempre uma interpretação e, 

por isso, uma tentativa de explicação da própria realidade. (MASSIRONI, 1982, p. 69) 

Fig. 34: Perspectiva do projeto de Lissitzky para 

a Tribuna Lenin, de 1920-24. 

O desenho é o resultado de uma multiplicidade de escolhas, uma interpretação e uma tentativa de 

explicação. Essas escolhas são determinadas e impostas pelo tipo de informação que se quer dar. 

Bernard Tschumi expressa em seus desenhos do Parc de La Villette a sensação de movimento, de 

dinâmica e de equilíbrio. Ele enfatiza alguns e exclui outros elementos em suas representações de 

acordo com a finalidade informativa imediata que deseja comunicar. Seu desenho é simplificado e 

privado de alguns fatores de informação, porém foi enriquecido de outros fatores o que, de certo 

modo, estabelece novamente o equilíbrio. A parte realçada é sempre informativa e atraente e, assim, 

não se sente falta daquilo que foi descartado. Tal fato se repete no processo perceptivo quando se 

olha um objeto e, ao focá-lo, descarta-se e simplesmente não se vê o restante que o circula. 

Nos desenhos analisados, o arquiteto teve a possibilidade de escolher dentro de uma gama complexa 

de estímulos. Em suas representações os elementos propostos e suas relações quando realçados 

impedem ou impõem obstáculos a algumas interpretações, a favor de outras firmemente escolhidas 

que guiam suas ações intencionais, favorecendo o processo perceptivo de quem observa a imagem. 

As escolhas são feitas de modo a provocar certos estímulos e, ao defini-las, Tschumi insere seu 

conhecimento e induz o direcionamento de possíveis interpretações, propondo pontos de vista que 

se tornam convencionais na observação, experimentando a expressão gráfica na arquitetura. Em sua 

representação, o espaço é descrito, geralmente, por meio de plantas e perspectivas; nelas o equilíbrio 

e a estabilidade são postos à prova na linha do horizonte inclinada e nos supostos balanços das 

edificações, a dinâmica surge na cadência e ritmo da estrutura metálica, o movimento é apresentado 

na repetição de um perfil humano. 
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Fig. 35: Projeto para um parque de Lazer e Cultura em Moscou do 

estúdio de Ladvosky (1929). 

Estes recursos já foram utilizados anteriormente por alguns artistas como os 

construtivistas russos. A dinâmica e a instabilidade do horizonte inclinado podem ser 

observadas no célebre projeto de El Lissitzky para a Tribuna Lenin, de 1920-24 (fig. 34). 

Os movimentos de uma promenade estão no projeto do estúdio de Ladvosky para um 

parque de Lazer e Cultura em Moscou, de 1929 (fig. 35), onde o desenho do piso e as 

curvas da estrutura promovem a leitura menos estática e dirigem o olhar do observador. 

Em outro momento, o italiano Giácomo Balla em Bambina che corre sul balcone estuda 

por meio de diagramas, desenhos e, enfim, em sua pintura o deslocamento e o 

movimento das pernas e braços de uma menina correndo sobre uma sacada. 

Três imagens foram escolhidas dentre aquelas que foram apresentadas por Bernard 

Tschumi para o concurso do Parc de La Villette. Elas marcam a intenção de seus 

desenhos, sendo representativas dentro de cada grupo de imagens, chamados aqui de 

representação híbrida, perspectivas das folies e sequências. 

 

Fig.s 36, 37 e 38: Bambina che corre sul balcone, estudos e pintura de G. Balla (1912). 
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Fig. 39: Representação desconstrutivista de uma folie executada posteriormente ao concurso (notar assinatura e data: “BT 1986”). 
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À primeira vista esta imagem (fig. 39) parece complexa, distinta 

pelas poucas cores, porém contrastantes entre si – o vermelho da 

folie, as linhas brancas e alguns detalhes em cinza destacam-se 

com relação ao preto aplicado do fundo. Observa-se um grande 

número de linhas convergentes, retas e sinuosas, sobrepostas ao 

grande volume vermelho. Não há variações de luz e sombras e a 

perspectiva do volume é determinada pela divisão das placas que 

o revestem. A grande complexidade da imagem se dá pela 

sobreposição de duas imagens numa representação híbrida de 

uma única folie. 

Uma perspectiva cônica com dois pontos de fuga (fig. 40) 

representa a folie e sua entrada a partir da circulação coberta 

pela treliça espacial e a cobertura sinuosa e transparente que 

interliga os demais elementos do parque. A acentuação 

perspectiva bastante pronunciada traz um dinamismo à imagem, 

evidenciando a tridimensionalidade, aproximando o observador 

do objeto; e a linha do horizonte, levemente inclinada, causa 

certo desconforto em termos de equilíbrio. A outra imagem é 

uma planta do pavimento térreo (fig. 41) com os acessos, por 

rampas e escadas, ao interior da folie. 

São desenhos muito bem executados, mas a apresentação não 

traria nenhuma inovação nem seriam provocativos se mostrados 

em separado. 

 

Fig.s 40 e 41: Perspectiva de Bernard Tschumi separada em duas 

imagens, perspectiva cônica e planta do piso térreo. 
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Fig. 42: Perspectiva interna de uma folie – desenho apresentado no concurso do Parc de La Villette. 
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Nesta perspectiva (fig. 42), as transparências, as cores mais claras posicionadas à frente (no perímetro 

da imagem) e as escuras ao fundo (no centro) contribuem não só para realçar com muita evidência a 

profundidade e tridimensionalidade da cena, mas também para criar ilusões de distância entre os 

vários elementos. A progressiva perda de detalhes, de clareza, de consistência criada por esta forma 

de perspectiva atmosférica, é completada pela percepção de profundidade criada pelo 

obscurecimento dos objetos ao fundo enviada aos olhos do observador, dando ênfase àquilo que foi 

realmente desenhado, indica o afastamento ilusório e induz a percepção ao tema principal da imagem. 

A tendência ao completamento que preside ao nosso proceder perceptivo poderá levar-nos 

a passar de lado, em ter presentes os outros objetos que são aquele objeto e não lhe sentir 

a falta. A falta só se percebe durante a operação de fazer; só então, quando a necessidade 

de construir precisa de observar de maneira analítica as indicações fornecidas pelo gráfico, 

podemos constatar a falta de um sinal, a ambiguidade de uma conexão, a não legibilidade 

da deslocação entre os vários componentes. (MASSIRONI, 1982, p. 81) 

A escada brevemente indicada à direita, o fundo à esquerda sem nenhuma definição além da cor cinza 

e a estrutura vertical também à esquerda que perde a definição e a cor para se tornarem apenas linhas 

de construção, são exemplos nesta figura de elementos que devem ser completados pelos olhos do 

observador. A ênfase do desenho está determinada e acentuada pela cor vermelha da folie e pelo 

trecho do fundo na cor preta em contraste com a imagem branca na sua frente. Este contorno difuso 

representa um atleta (apenas um atleta, não três ou quatro) e seu deslocamento na pista elevada (fig. 

43), na representação mais clara de movimento. Verifica-se aqui o mesmo procedimento utilizado por 

Balla em sua Bambina: a utilização sucessiva de imagens de um corpo correndo, só que agora 

perspectivado numa profundidade. 

O movimento também pode ser referenciado na falta de equilíbrio causada pela grande inclinação da 

linha do horizonte (fig. 44) – isso faz com que o atleta esteja ‘descendo’ pela pista e ‘aumenta’ sua 

velocidade e seu deslocamento. Os dois arbustos ao fundo são representados por pequenas manchas 
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ou largos traços em diagonal e provocam a sensação de quem passa os olhos rapidamente pela 

vegetação sem necessariamente deter-se nela. 

As linhas de construção ‘deixadas’ no desenho tornam o desenho dinâmico e dirigem o olhar do 

observador de um elemento a outro, buscando o término de uma linha, mas antes que isso aconteça, 

o olhar já encontra outro elemento e outra informação. Novamente, a mesma imagem sem os 

elementos provocativos de movimento e instabilidade é uma perspectiva que não causa o mesmo 

impacto (fig.45). 

Fig. 43: Perspectiva original com destaque para a figura do atleta em 

deslocamento pela pista elevada. 

 

Fig. 44: Perspectiva original com destaques para a linha do horizonte e o eixo central, 

ambos inclinados. 
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Fig. 45: Perspectiva redesenhada, com a exclusão das linhas de construção e do perfil do atleta e a linha do horizonte mantida na horizontal. 
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 A terceira imagem estudada é uma das muitas sequências apresentada por Bernard Tschumi 

para o concurso do parque (fig. 46). São três quadros apresentados seguidamente e cada nova 

imagem é um trecho da imagem anterior ampliado (fig.s 47 a 50). Não se trata exatamente de 

uma aproximação, uma vez que, quanto mais o observador aproxima-se do objeto, mas 

acentuada fica a perspectiva, pois a distância do observador até o ponto de fuga também 

diminui. Pela apresentação conjunta das três imagens, à vista do observador, esta sequência vem 

expressa como a representação unitária do mesmo local, observado cada vez mais próximo e não 

como a representação de locais diversos justapostos. 

Além de se utilizar do mesmo recurso de inclinar a linha do horizonte e as verticais como nos 

exemplos da Tribuna Lenin e do desenho anterior, esta sequência apresenta uma das folies 

localizada junto à Promenade Cinématique. Para a análise detalhada tomou-se a imagem mais 

afastada, por conter mais elementos que as demais. Nela se avistam outras três folies, indicando 

a proximidade existente entre elas. A cada ampliação, deixa-se de ver uma delas. Não é uma 

perspectiva central. Ela contém dois pontos de fuga. Um deles assemelha-se ao ponto focal de 

uma perspectiva central e está deslocado um pouco à direita da imagem, onde se encontra a 

rampa de acesso à edificação representada em primeiro plano. 

Como nas outras imagens apresentadas, as mesmas cores são utilizadas e apenas no espaço 

interno da folie aparecem indicações de sombras; novamente a linha do horizonte está em 

declive, as linhas de construção e outras linhas na estrutura ao lado da folie são mantidas nas 

imagens, trazendo dinamismo e movimento. A perspectiva é bastante acentuada e a vegetação, 

desta vez ocupando um espaço maior na composição, é representada por largos traços na 

diagonal. A ausência de todos esses elementos gera uma perspectiva mais limpa, porém comum, 

como pode ser comparado facilmente numa observação entre as figuras 51 e 52. 

Fig. 46: Sequência de perspectivas apresentadas por B. Tschumi no concurso do Parc de La Villette. 
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Fig.s 47 a 50: Perspectiva inicial da sequência, a aproximação quadro a quadro demarcada sobre a imagem inicial e a indicação de 

que se trata da mesma imagem ampliada conforme o ponto focal, localizado na rampa de acesso à folie. 
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Fig.s 51 e 52: Perspectiva original do início da sequência e a mesma imagem 

sem os efeitos e elementos provocadores do dinamismo, 

movimento e equilíbrio. 
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CAPÍTULO II 

McCORMICK TRIBUNE CAMPUS CENTER 

Rem KOOLHAAS, 1997-2003 
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OFFICE FOR METROPOLITAN ARCHITECTURE – OMA 

O Office for Metropolitan Architecture (OMA) é um destacado escritório internacional dedicado à 

arquitetura contemporânea, ao urbanismo e à análise cultural (fig. 53). É dirigido pelos seus seis 

sócios, Rem Koolhaas, Ole Scheeren, Ellen van Loon, Reinier de Graaf, Floris Alkemade e Victor van der 

Chijs (diretor gerente). Para atender a ampla gama e diversidade de projetos que se desenvolvem a 

nível internacional, o OMA dispõe de escritórios na Europa (OMA Rotterdam), na América do Norte 

(OMA New York) e na Ásia (OMA Beijing). 

O OMA foi fundado em 1975, por Koolhaas, Elia e Zoe Zenghelis, e o Madelon Vriesendorp como 

escritório colaborativo, dedicado à prática de arquitetura e de urbanismo. Alcançou renome por suas 

propostas significativas em importantes concursos, como o Parc de la Villette, em Paris, França (1982); 

o ZKM, em Karlsruhe, Alemanha (1989); a Grande Biblioteca da França (1989) e as duas Bibliotecas da 

Universidade de Jussieu, também em Paris (1993). Durante estes anos de formação, o OMA realizou 

também outros projetos ambiciosos, desde residências particulares planos urbanísticos em grande 

escala: Villa dall’Ava, em Paris (1991); Nexus Housing, em Fukuoka, Japão (1991); o Kunsthal, em 

Rotterdam, Holanda (1993); e a Casa em Bordeaux, França (1998). Em 1994, o OMA completou o 

Euralille, um centro cívico e de negócios de 70 hectares no norte da França, no qual se situa o eixo 

europeu de trens de alta velocidade. 

Desde 2001, o OMA concluiu numerosos projetos, entre os quais se encontram a Casa da Música no 

Porto, em Portugal (2005); o Prada Epicenter, em Los Angeles, EUA (2004); a Biblioteca Pública de 

Seattle, EUA (2004); o Museu de Arte Leeum Samsung, em Seul, Coreia do Sul (2004); a Embaixada dos 

Países Baixos em Berlim, na Alemanha (2003); o Centro de Estudante McCormick Tribune no Illinois 

 
Fig. 53: OMA 
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Institute of Technology (IIT), em Illinois, Chicago, EUA (2003); e o Prada Epicenter, em Nova Iorque, 

EUA (2001). O OMA também fez vários projetos de museus como o Whitney Museum de Nova Iorque, 

o Los Angeles Country Museum of Art e dois Guggenheim Museums em Las Vegas (2001). 

O trabalho de Rem Koolhaas e do OMA recebeu vários prêmios internacionais, entre eles o prêmio 

Pritzker de Arquitetura em 2000, e já foi objeto da exposição retrospectiva do MoMA de Nova Iorque 

em 1995: “Rem Koolhaas and the Place of Public Architecture”. 
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PROGRAMAS, CONCEITOS E ESTRATÉGIAS 

Metropolitan OMA produces an architecture that embraces aspects of the maligned 

metropolitan condition with enthusiasm, and which restores mythical, symbolic, literary, 

oneiric, critical, and popular functions to large urban centers. An architecture which 

accommodates and supports the particular forms of social intercourse, characteristics of 

metropolitan densities, an architecture that houses in the most positive way the Culture of 

Congestion (Rem Koolhaas, 1995, p. 926) 

Dois aspectos que mais se destacam em Rem Koolhaas/OMA são a atenção voltada à resolução de 

programas complexos e a virtuosidade que neles demonstram. Mas sua intervenção não consiste 

simplesmente em dar uma solução prática a determinados requerimentos programáticos, mas sim 

elaborar um conceito arquitetônico para o projeto. Frente à pretendida imediatez funcionalista entre o 

programa e a forma do edifício, Koolhaas põe a ênfase na elaboração de um conceito que medie 

programa e forma. São conceitos – visualizados habitualmente como diagramas – que se constituem 

em estratégias projetuais, que atuam como mecanismos abertos geradores do projeto e que permitem 

operar num ambiente de troca contínua. Um bom exemplo disso é a proposta do OMA/AMO 9 para a 

Sede da Universal Studios (Universal Head Quarter) em Los Angeles, 1996-1999 (fig. 54), com seus 

característicos diagramas em corte. Para responder ao programa geral de imaginar “uma estrutura que 

promova a criatividade” e à demanda de uma empresa que aglutina uma série de divisões ou grupos 

diversos e intercambiantes, os autores do projeto conceberam um diagrama que combina um bloco de 

espaço genérico térreo para oficinas e quatro torres com conteúdo específico: virtual, circulação, 

coletiva e executiva. Sendo assim, as especificidades ficam na direção vertical enquanto as oficinas, 

                                                            
9 AMO é um estúdio de design e pesquisa interno ao OMA, em Rotterdam. Enquanto o OMA se dedica à realização de 

edifícios e masterplans, o AMO atua em áreas além dos limites tradicionais da arquitetura, incluindo a mídia, política, 
sociologia, energia renovável, tecnologia, moda, curadoria, edição e design gráfico. 

Fig. 54: Sede da Universal Studios 

Los Angeles, EUA, 1996 
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genéricas, permanecem na horizontal, com a flexibilidade que lhe são necessárias. Ao explicar o 

projeto, o OMA/AMO assinala que, com essa organização, a arquitetura se aproxima do urbanismo e 

que o edifício é uma infraestrutura que organiza a coexistência de diferentes elementos. 

Fig. 55: Proposta de Rem Koolhaas/OMA para o concurso 

do Parc de la Villette – Paris, França, 1982 

O principal conceito proposto por Koolhaas em Delirious New York: A Retroactive Manifesto for 

Manhattan (KOOLHAAS, 1997) é a ‘cultura da congestão’, algo que implica densidade, incluindo 

massividade. Mas, como ocorre em outras ocasiões, Koolhaas consegue escapar habilmente do que 

poderia ser sua própria armadilha e logo formula novos conceitos – denominados como “congestão 

sem matéria” 10 ou “densidade sem arquitetura” 11, onde termos opostos estão conectados. Alguns 

anos depois, ele propõe estratégias “do vazio”, fazendo frente ao termo oposto, “a massa”. Enquanto 

a modernidade destas estratégias pode ser apresentada na escala urbana, alguns projetos importantes 

na escala do edifício recuperam procedimentos da tradição acadêmica, ainda que considerados a 

partir de um enfoque renovador, e outros põem em prática as novas estratégias. 

 

 

CONGESTÃO SEM MATÉRIA 

O projeto de Koolhaas/OMA para o concurso do Parc de la Villette em Paris, 1982-1983 (fig. 55), foi 

uma investigação das possibilidades de uma ‘cultura da congestão’ na Europa e da viabilidade de criar 

um ‘condensador social’ em um terreno vazio. A proposta consiste basicamente em uma subdivisão do 

terreno segundo uma “estratificação programática [...] para fomentar a coexistência dinâmica de 

atividades e gerar acontecimentos sem precedentes através de sua interferência” 12. Deste modo, mais 

que um desenho, o projeto se concebe como uma estratégia que combina a especificidade 

 

                                                            
10 Rem KOOLHAAS. “Congestion Without Matter”, 1995 in S, M, L, XL, p. 895. 
11 Id. “Elegy for the Vacant Lot”, 1985 in S, M, L, XL, p. 937. 
12 Content, cit., p.73. Patente para ‘Condensador social’ (1982). 
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arquitetônica e a indeterminação programática. Mas com certeza o mais interessante da proposta é 

que supõe uma “densidade sem arquitetura, uma cultura da congestão ‘invisível’”13, sem matéria. 

Content inclui uma série de patentes dos projetos do OMA, entre elas as ‘Estratégia do Vazio I 

(Planejamento Urbano), 1987’ e ‘Estratégia do Vazio II (Edifício), 1989’14. A estratégia do vazio na 

escala do planejamento urbano foi aplicada pela primeira vez por Koolhaas/OMA na proposta do 

concurso para a “Nova Cidade de Melun-Sénart”, França, 1987 (fig. 56). Ante a impossibilidade de 

controlar o construído, o cheio, os arquitetos escolheram controlar o vazio propondo um sistema de 

bandas, onde o máximo de energias indispensáveis para o desenvolvimento de Melun-Sénart fosse 

voltado para a proteção e manutenção destes vazios; as bandas definindo um arquipélago de ilhotas 

residuais, as interbandas (cheias) 15. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 56: Proposta de Rem Koolhaas para o concurso 

da Nova Cidade de Melun-Sénart, França, 1987. 

 

 

                                                            
13 Rem KOOLHAAS. “Elegy for the Vacant Lot”, 1985 in S, M, L, XL, p. 937. 
14 Content, cit., p. 74 e 77. 
15 Descrição do projeto in Jacques LUCAN, OMA-Rem Koolhaas (Electa Moniteur, Milán Paris, 1990) p .57. 
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O CENTRO DE ESTUDANTES 

                                                            
16 “La arquitectura es la voluntad de una época traducida el espacio”. “Nuestros edificios utilitarios sólo pueden hacerse dignos 

del nombre de arquitectura si interpretan fielmente su tiempo, con su perfecta expresión funcional”. MIES VAN DER ROHE, 
L. Escritos, diálogos y discursos. Madri: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1982, p. 31 e 33. 

Fig. 57:  McCormick Tribune Campus Center, no Illinois Institute of 

Technology, em Chicago, EUA 

Mies van der Rohe tratou de construir uma metáfora do seu tempo16. Rem Koolhaas fez o 

mesmo ao erguer o McCormick Tribune Campus Center, no Illinois Institute of 

Technology, em Chicago, EUA, cercado de edifícios miesianos. O coração do campus – um 

grande retângulo entre as ruas State, South Wabash, 32 e 33 (fig. 57, respectivamente A, 

B, C e D) – é o objeto deste projeto. 

Os estudantes que assistiam às aulas de Mies, em meados do século passado, eram 

distintos do mundo universitário do século XXI, na moda e nos modos. Hoje, o coletivo 

estudantil, eclético, multicolorido, descontraído, e não apenas os alunos do IIT, é o 

retrato de uma sociedade da informação, da comunicação, do intercâmbio cultural, do 

consumo de massa. Os prédios que Mies projetou no campus (até mesmo no terreno do 

centro de estudantes – fig. 57, retângulo vermelho em destaque) e em Chicago 

respondem à composição regida pelo princípio de ordem e ao menos é mais. As 

estratégias projetuais de Mies estavam calcadas na redução e na simplificação; as de 

Rem Koolhaas podem ser entendidas, por contraste, como a da multiplicidade e adição. 

Agora, mais é mais. 

A arquitetura de aço e vidro de Mies contrasta com a sobreposição de estampas, cores e 

materiais da arquitetura de Koolhaas. Os edifícios de Mies, e neste caso em especial o 

Crown Hall (fig. 58), impõem-se à paisagem com sua forma regular, destacada do chão, e 

criam, no interior, uma amplitude governada pelas lajes horizontais de piso e teto, pela 

sobriedade de  materiais  nobres e pela  ausência  harmoniosa.  É como um  templo, cujo 
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Fig. 58: Crown Hall, IIT, Chicago, EUA –Mies van der Rohe, 1956. 

 

Fig. 59: McCormick Tribune Campus Center – cores, estampas, 

materiais diversos e contorno variado no projeto de R. Koolhaas. 

 

espaço sagrado é sempre melhor apreciado sem a interferência do vaivém, a aglomeração e a 

pressa das pessoas. O projeto do McCormick Tribune, pelo contrário, se revela com a 

participação da variedade, da multiplicidade, da velocidade e da presença da gente que ocupa e 

transita pelo edifício. Neste sentido, se Crown Hall abstrai o mundo exterior, o McCormick 

Tribune o enfatiza. 

Chegando ao campus pelo trem elevado que o atravessa, a paisagem se divide entre a 

regularidade formal e a homogeneidade escura e envidraçada dos blocos de Mies e o colorido 

(predominantemente alaranjado), o estampado, a aproximação de distintos materiais e texturas 

e o contorno variado do edifício de Koolhaas (fig. 59). Com frequência, o trabalho deste arquiteto 

holandês e de sua equipe literalmente multinacional demonstra o fascínio que sentem pelo 

ecletismo do universo metropolitano. Eles têm intenção de responder às questões suscitadas 

pelas metrópoles de uma sociedade de consumo de massa e de comunicação acelerada e 

focalizam uma particularidade da cena urbana: a concentração de modos de existência e de 

comportamentos distintos, e com isso a variedade e a pluralidade dos grandes centros. 

A construção de Koolhaas também se faz de “pele e osso”, como as de Mies, mas recobre-se com 

materiais inusitados e efeitos chamativos, impulsionados pelo experimentalismo. Rem 

Koolhaas/OMA foram finalistas, junto com Helmut Jahn, Kazuyo Sejima, Peter Einsenman e Zaha 

Hadid, do concurso internacional promovido em 1997 para a escolha do projeto para este centro 

de convivência de estudantes. 

O edifício de Koolhaas no IIT é um desses edifícios que acabam por colocar a cidade que os 

acolhe na rota do turismo e do interesse arquitetônico internacional – além deste edifício, o 

campus universitário do IIT também conta com um alojamento de estudantes projetado por 

Helmut Jahn; e a School of Business na Universidade de Chicago, de Rafael Viñoly e a cidade volta 

a investir em arquitetura com um anfiteatro de Frank O. Gehry. 
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Fig. 60: Diagrama de R. Koolhaas sobre o aumento do 

território e a redução da densidade no campus do IIT. 

Fig. 61: Condição urbana no vazio em 1941 e 1998. 

Mas como ocupar um território dado cuja população é hoje a metade da que havia na década de 

1970? (fig.s 60 e 61) O problema implica no desenho de um edifício que seja capaz de 

(re)urbanizar uma área o mais generosa possível com o mínimo de volume de edificação. A 

situação do IIT é ainda mais agravada pelo espaço sem nenhuma ocupação de ambos os lados da 

linha férrea elevada que atravessa a cidade universitária e mantem independentes as duas 

metades desenvolvidas a partir de um diagrama de separação. Construir uma fachada urbana na 

State Street – como sugerido no plano geral de Mies van der Rohe – poderia transformar as zonas 

residenciais situadas do lado leste da via férrea em uma cidadezinha do interior. 

O programa do edifício que deveria servir como ponto de convergência para a vida acadêmica e 

social dos estudantes incluía centro de boas-vindas, auditório, salas de reunião, restaurante, 

lanchonete, livraria, agência de correio, loja de conveniência, sala de computadores, de jogos, 

fotocopiadora e outros itens. A solução esperada era um bloco vertical, com três ou quatro 

pavimentos, posicionado como um escudo diante da ferrovia, para mitigar os efeitos do trem 

elevado. (Junto ao edifício de Koolhaas, Helmut Jahn projetou, rente à ferrovia, um bloco 

habitações para estudantes que adota esta solução). 

No lugar de empilhar as atividades, Rem Koolhaas optou por conceber cada partícula 

programática como parte de um denso mosaico de um único pavimento, um bloco horizontal, 

com mais de 10.000m², de forma que o edifício represente e contenha a própria condição urbana 

(fig. 62). Para coletar o fluxo dos estudantes que transitam pelo campus, a rede de linhas que já 

conectam os destinos situados nas zonas residencial (no leste) e acadêmica (a oeste) do mesmo 

se canaliza através do novo edifício, de forma que as múltiplas atividades são organizadas em 

ruas, praças e ilhas urbanas. 

 

Fig. 62: Programa do Centro de Estudantes distribuído por empilhamento e em um mosaico plano. 



DISSERTAÇÃO DE MESTRADO CLÁUDIA ALONSO MARTINS 

64 
 

 

Fig. 63: Perspectiva axonométrica do edifício com os ambientes e espaços e seus usos. 

Sem fragmentar a totalidade do 

edifício, cada uma de suas partes 

constituintes se articula em função 

de suas necessidades específicas e 

se posiciona respondendo de forma 

precisa às influências do contexto, 

criando uma espécie de distritos, 

parques e outros elementos 

urbanos em miniatura. Respeita-se, 

e até mesmo se acentua a 

autonomia de cada programa: os 

atalhos garantem sua coexistência. 

O principal elemento unificador é a 

cobertura, uma laje contínua de 

concreto armado que protege o 

centro de estudantes do ruído 

produzido pela passagem elevada 

do trem e unifica a heterogeneidade 

do programa que se desenvolve 

abaixo dela, com uma inflexão na 

sua cobertura – um telhado 

borboleta – que visualmente facilita 

a acomodação da seção elíptica do 

tubo (fig. 63). 
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O Common Hall de Mies (edifício que ele projetou no terreno do centro de estudantes, como citado e 

indicado anteriormente), que era o antigo diretório acadêmico, premiado pelo American Institute of 

Architects, em 1953, funciona agora como um restaurante universitário, conservando seu perímetro e 

suas divisórias (originais) de madeira. No extremo do edifício, voltado para a Rua 32, estão dispostos 

os espaços comerciais, permitindo o acesso conveniente da vizinhança ao complexo que funciona sem 

interrupção nas 24 horas dos sete dias da semana. 

Fig. 64: Tubo de aço inoxidável que envolve a linha férrea elevada no 

McCormick Tribune  

As vias elevadas tem um forte impacto no caráter do IIT, não se sabe se de forma positiva 

ou negativa. Para deixar evidente a intervenção, a trama que corre por cima do centro se 

envolve em um tubo em estrutura metálica, revestido de aço inoxidável de 160m de 

comprimento acusticamente isolado (fig. 64), de modo a amenizar o ruído dos trens no 

interior do edifício, liberando assim o potencial desta terra de ninguém ao redor da 

passagem elevada. As vias encapsuladas – “o Tubo” – se convertem assim em uma parte 

fundamental do novo centro e da imagem do IIT. Ao invés de evitar a via férrea, o edifício 

se agarra a ela. 

A edificação toda é um invólucro transparente, praticamente retangular, com um interior 

fragmentadamente multifuncional. O desenho do espaço interno se inspirou no desenho 

das trilhas dos estudantes que transitavam pelo o terreno vazio, sob a ferrovia. Essas trilhas 

espontâneas foram endossadas e usadas como os grandes corredores do Centro, deixando 

o  espaço  entre  os  corredores  como  ilhas – cada qual com uma identidade visual própria, 

com uma conformação distinta e uma posição isolada na planta do conjunto; cada um destes ‘edifícios’ 

está articulado para criar vizinhanças– acadêmica, comercial, 24 horas, de lazer e descanso, de 

entretenimento: são elementos urbanos em miniatura. E cada corredor continua ali, como um 

segmento coberto das antigas trilhas entre os dois lados antes isolados do campus. 
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Sem fragmentar a ‘caixa de vidro’ e com a autonomia de cada peça interna, se refaz a rede de 

passagens entre os dois lados da ferrovia e ainda se criam ruas, praças e ilhas urbanas ao longo delas. 

Deste modo, o edifício contém a própria condição urbana. Com a autonomia destas pequenas 

‘edificações’, fragmentadas pela circulação (fig. 65) na amplitude do edifício-invólucro, e justamente 

pela unidade da cobertura e a separação entre estrutura e fechamento, vamos perceber os pilares 

independentes: tantos os de concreto aparente que suportam a via férrea, quanto aqueles pintados de 

preto que sustentam o tubo, além dos apoios metálicos, com perfil H, que erguem a laje de concreto 

da cobertura. 

 

 

Fig. 65: . Planta do McCormick Tribune, as trilhas dos estudantes determinaram o espaço interno. 

Separada a estrutura da vedação, vemos quase todo o 

edifício é fechado com esquadrias de alumínio e painéis 

transparentes e opacos, coloridos ou não 

episodicamente aparecem paredes de alvenaria, brancas 

ou negras – como lousas à espera do giz – e, no caso da 

empena, ela é ‘camuflada’: sobre um fundo preto estão 

pintados os veios carmim que estampam o muro 

praticamente cego (fig. 66). Há divisórias internas cujas 

faces estão estampadas com painéis fotográficos. 

Prosseguem a variedade de materiais e a experiência 

com cores e texturas: o piso é de chapas de alumínio, na 

circulação, e, nas salas, de epóxi verde. O forro deixa à 

vista as placas drywall verdes, sem pintura ou qualquer 

outro acabamento, com rejuntamento de gesso 

aparente. Superfícies de fibra de vidro ou resina de 

poliéster fazem balcões, mesas, painéis, paredes – 

translúcidos e coloridos. 
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Fig. 66: Revestimento ‘camuflado’ em carmim e preto. 

A sala de computadores, na verdade um espaço semienterrado na amplitude do lounge (fig. 67), 

é um beco, rampeado, guarnecido com bancada e tamboretes, tudo completamente tingido de 

vermelho. O restaurante, também semienterrado no centro da planta, está mergulhado sob um 

jardim enclausurado que lhe dá luz; até ele se chega por uma escada ou uma rampa que se 

sobrepõem diagonalmente (fig. 68). Aí um amarelo mais cítrico faz reluzir o mobiliário. 

A conformação do volume da planta triangular dos banheiros é revestida com painéis 

alaranjados translúcidos e placas metálicas e a tubulação hidráulica, parcialmente exposta, 

acentua o caráter experimental de todo o acabamento da construção. As cortinas que cerram o 

auditório possuem a estampa de uma árvore desenhada por Mies – a imagem negra sobre o 

tecido branco no lado interno e, no avesso, branca sobre o fundo preto. 

Na entrada principal do edifício o rosto de Mies aparece estampado nos vidros da fachada: arte 

de um pontilhismo feito com pequenos ícones, como o das placas de trânsito, mostrando um 

mosaico  de  figuras  humanas  em  atividade  (fig.  69).  Nas  demais  entradas,  aparece  o  nome  

Fig. 67: Lounge – diversidade de materiais de revestimento e acabamento, ao centro a rampa de descida para o acesso à sala de computadores. 
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 do prédio escrito como que com pixels na fachada. Na constituição da planta da 

edificação, o projeto de Koolhaas faz uma nova aproximação à análise modernista da 

função; a ideia de planta livre é levada aos últimos termos – como na organização de 

‘edifícios’ autônomos instalados na amplitude da caixa de vidro, cujos suportes se 

destacam do fechamento. 

Deste modo, há, como não, uma reconsideração da arquitetura do Movimento 

Moderno, sem recuperar, evidentemente, sua ideia de ordem compositiva ou seus 

critérios mais estritamente racionalistas aplicados na configuração da edificação17. 

Tampouco se pode deixar de sentir a influência do Venturi teórico dos anos 60. O pós-

modernismo de Rem Koolhaas não é historicista ou formalmente retrospectivo, mas 

opera com a complexidade, o fragmento, além da citação e da ironia. E, deste modo, 

Koolhaas põe novamente em cena a arquitetura de Mies, mas, ao mesmo tempo em 

que a convoca, a contesta. 

 

Fig. 68: Escada e rampa intercaladas na descida para o restaurante semi enterrado do centro de 

estudantes. 

Fig. 69: Imagem de Mies feita em ícones aplicados como pixels. 

 

                                                            
17 “Yo admiro sinceramente sus ideas (de Mies e de Kahn); mi única crítica es que fueron fatalmente atraídos por la idea 

del orden, y su aparente obligación de lidiar con ella mediante la arquitectura. Su pensamiento me parece 
fascinante pero increible al mismo tiempo, porque si bien su discurso es completamente convincente, la necesidad 
de articularlo en términos puramente arquitectónicos es muy cuestionable”. Rem KOOLHAAS in: OMA/Rem 
Koolhaas – 1987/1993 (El Croquis, nº 53. Madrid, 1994) p. 16. 
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O PROJETO DE REM KOOLHAAS 

I don’t think you can make critical architecture in the sense that architecture always 

supports someone else’s impulse. On the other hand, I think our architecture is thoroughly 

critical because every subject, every question, every ambition is analyzed and is placed on 

the operating table as it was where we look at how we can design these things in a new 

way or how we can create new relationships or how we can organize these ingredient in 

such a way as to give them a different value. And we try to do this with everything 

(KOOLHAAS) 18 

 

Fig. 70: Conexões entre as zonas residenciais e acadêmicas. 

Existe uma diferença entre a motivação do repórter, que envolve entender as coisas, e a 

motivação do arquiteto, que é a de mudar as coisas. Com formação em jornalismo e roteirista – a 

curiosidade, pesquisa e vontade de analisar são noções básicas do trabalho de Rem Koolhaas. Ele 

mesmo afirma em entrevista ao programa holandês Dutch Profiles que observando os elementos 

fixos de cada local, como dimensões, clima, público, orçamento, entre outros, torna-se muito 

importante o que cada contexto tem para oferecer, em termos de potencial cultural, tradição ou 

desejo de experimentar. É esta cultura específica que se pode identificar e que oferece 

possibilidades. 

Diferente do que se poderia pensar, como negar a via férrea elevada, Koolhaas situa seu centro de 

estudantes junto e sob ela. Para tanto, ele estuda a circulação dos estudantes no campus, entre as 

áreas acadêmica e residencial (fig. 70).  

                                                            
18 Dutch Profiles: Rem Koolhaas – breve documentário e entrevista com o arquiteto, em 

http://www.dutchdfa.com/profiles/362/rem-koolhaas-oma, visitado em 10 de junho de 2012. 
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Fig. 71: Linhas ortogonais de conexão entre os edifícios como 

pensado por Mies e as linhas de conexão de Koolhaas. 

A distribuição e a conexão entre edifícios de diferentes usos, segundo Mies, seriam feitas por 

caminhos desenhados ao longo de linhas ortogonais, paralelas ou perpendiculares aos edifícios, 

marcadas e duras, saindo do percurso principal diretamente para as entradas dos edifícios. Nos 

desenhos realizados por Rem Koolhaas, ele revela ter superposto ao pensamento de Mies van der 

Rohe uma congestão de atividades e usos. Os desenhos apresentam sobreposições de elementos 

indicando congestionamentos de usos e funções e interligam-se através destas trilhas anteriores 

ao McCormick Tribune. Seu pensamento mostra-se ir adiante da soma das partes. O desenho 

revela uma combinação de tudo em um grande edifício térreo, diferentes percursos, ambientes e 

usos que, embora se manifestem em suas peculiaridades, também são conectados (fig. 71). 

O estudo da circulação estendia-se às duas quadras adjacentes e a proposta para o conjunto 

alcançava mais uma quadra de cada lado, totalizando quase um quilômetro ao longo da State 

Street. Como fitas elásticas que se esticam de um edifício ou caminho, na área residencial ao 

norte, até outro, na área acadêmica do campus ao sul, as circulações se multiplicam sobre os 

quarteirões centrais do projeto inicial.   O arquiteto sintetizou os percursos mais significativos e os  

Fig. 72: Proposta de R. Koolhaas para a ordenação urbana ao longo da State 

Street. 

Fig. 73: A proposta de R. Koolhaas incluía, além do centro de estudantes, centro esportivo, centro 

cultural, biblioteca, cinema, escritórios acadêmicos, moradia de estudantes, hotel e 

centro de compras. 
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Fig. 74: Situação existente anterior ao projeto de Koolhaas; 

em destaque, a área da intervenção cortada pela 

linha férrea. 

 

Fig. 75: Após a observação e o mapeamento das circulações dos 

pedestres da universidade, a imagem acima traz a 

diagramação simplificada das marcações no terreno. 
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Fig. 76: O desenho de Rem Koolhaas respeita e refunda as 

circulações pré-existentes. 

 

Fig. 77: As circulações demarcadas foram mantidas e determinaram o 

espaço interno do centro de estudantes. 
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Fig. 78: Maquete da primeira proposta de R. Koolhaas para o 

McCormick Tribune Campus Center. 

manteve em seu projeto (fig. 72). A proposta era bem mais extensa que a executada, 

incluindo outras áreas culturais e de lazer, mesclando e complementando as duas áreas 

divididas com edificações destinadas às atividades acadêmicas e moradias (fig. 73).  

As imagens, produto do redesenho dos percursos dos estudantes (fig.s 74 a 77), indicam uma 

evolução daquele que pode ter sido o ponto de partida de Koolhaas e que determinaram o 

espaço interno do McCormick Tribune Campus Center. Já na primeira proposta do centro, o 

Common Hall de Mies estava integrado ao edifício, e seus pilares metálicos de perfil H 

surgiam em meio às paredes que encerravam os ambientes e pareciam distribuídos 

aleatoriamente.  Os  pilares  miesianos  são  mantidos  e  utilizados  como  estrutura principal. 

Fig. 79: Planta do centro de estudantes, com circulação destacada e interrupções marcadas. 

Porém, foram misturados com os pilares de concreto que sustentam a 

linha de trem, e há ainda um terceiro grupo de pilares – os diagonais 

em concreto preto, que suportam o tubo metálico. 

Mas uma das maiores diferenças entre esta etapa do projeto e a etapa 

final, dos desenhos divulgados nas publicações especializadas, diz 

respeito àquele que pode ser considerado o principal veio projetual 

desta obra e que vem regendo este estudo dos registros gráficos do 

projeto – as circulações. No início, as passagens atravessavam o edifício 

de uma lateral até outra (fig. 78), mas a extensão das rotas para dentro 

do Common Hall não foi aprovada e, no desenho final, as passagens 

que se mantiveram internas ao centro são interrompidas ou desviadas, 

fazendo com que o estudante entre e percorra outros espaços, sem 

considerar o edifício como mero corredor ou atalho (fig. 79). A visão da 

luz no final de um longo túnel até existe, no entanto pode não 

reconhecer o local de onde ela vem, fato acentuado pelas diferentes 

cores   dos  materiais  de  revestimento  e  acabamento,  além  da  série 
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de pisos mais baixos devido à cobertura borboleta e à linha do trem que passa sobre ela. 

 

PEQUENA REFLEXÃO SOBRE O PROJETO E OS DESENHOS DE REM KOOLHAAS 

 

Fig. 80: Primeira planta do centro de estudantes com a sobreposição do diagrama das esferas de influência. 

O primeiro projeto divulgado de Rem Koolhaas 

mantinha a circulação contínua sobre as 

antigas trilhas dos alunos pelo campus, mas 

esta não é a única diferença. Este projeto 

previa um edifício retangular, mais longo que o 

construído, porém dividido em dois blocos, 

separados por um caminho de pedestres – 

atualmente esta é a calçada externa do centro 

de estudantes. O bloco menor, excluído, seria 

destinado aos serviços e era entrecortado por 

um acesso de veículos. Por quase todo o 

perímetro do bloco maior, exceto no local do 

próprio Common Hall de Mies Van der Rohe e 

suas proximidades, Koolhaas destinou locais 

para a homenagem, em longos painéis, e 

pesquisa sobre Mies. Na porção central deste 

bloco estariam as áreas de recreação e jogos, 

além de pequenos espaços voltados para o 

culto religioso. 

Koolhaas realiza um diagrama de esferas de 

influência   (fig.   80),  apresenta  a  interligação 
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 entre as áreas e analisa como cada uma se 

relaciona com suas áreas adjacentes. É quase 

uma planta de setorização, onde as amebas 

representativas se sobrepõem uma, duas e até 

três vezes. Mas são os eixos de circulação que 

determinam os setores. Há um eixo maior, na 

diagonal (fig. 81, em vermelho), que poderia 

ser considerado como principal, uma vez que 

não há outro em direção paralela ou próximo 

disso, também é o único eixo que mantém a 

largura por todo o edifício. Porém o eixo que 

separa os dois blocos e seu eixo paralelo, 

considerando-os assim já que ambos têm início 

e fim nas laterais maiores e paralelas do 

McCormick Tribune (em lilás, na fig. 81), são de 

suma importância na setorização e na 

utilização dos espaços. Estes eixos separavam 

as áreas de alimentação, à esquerda na planta, 

de   recreação   e   encontros,  ao  centro,  e  de 

 

serviços, como já citado, à direita. Os dois últimos eixos de circulação (em verde, na fig. 81) partiriam 

do Common Hall e seguiriam até o canto oposto do edifício e pode-se afirmar que se são eixos 

secundários. 

Porém nesses desenhos de Koolhaas sempre existe e intenção de “enfatizar os percursos propostos” e 

Fig. 81: Primeira planta do centro de estudantes com os eixos de circulação sobre as antigas trilhas dos estudantes. 

Fig. 82: Diagrama esquemático indicando a linha férrea que corta o edifício do McCormick Tribune Campus Center. 
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 ao realizar isto ele “exclui” a existência do maior eixo o qual ele quer, em parte, 

livrar o projeto. Este eixo é o eixo da linha férrea (fig. 82). Ele comparece entre os 

pilares de concreto. Na primeira planta de apresentação, os pilares estão reunidos 

em grupos de três apoios de secção quadrada, perpendiculares à linha do trem 

(fig. 83). Na planta final, surgem os largos pilares de apoio e os outros diminuem 

para dois e se afastam, mas existe o espaço linear sob a linha férrea (fig. 84). Ele 

nunca está enfatizado nos eixos traçados, mesmo que se mostre aparente no 

forro do centro de estudantes (fig. 85). Esta estratégia de desenhos torna-se bem 

sucedida pela reafirmação das linhas diagonais dos eixos de circulação. 

Fig.s 83 e 84: Eixo da linha férrea em destaque nas plantas inicial e de apresentação do 

projeto de Rem Koolhaas para o Centro de Estudantes. 

Fig. 85: Revestimento do tubo que encapsula a linha do trem invade o forro do McCormick 

Tribune como um rasgo, demarcado na figura anterior.  
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Fig. 86: Primeira planta do centro de estudantes de Rem Koolhaas com as cores invertidas. 

Ao observar mais profundamente a planta de 

apresentação do projeto, verifica-se que se 

tratar de um negativo, pois tem fundo preto e 

o desenho executado na cor branca e ainda 

mais, as áreas destinadas aos jardins 

apresentam-se rosadas. Fazendo a inversão das 

cores, obtém-se um desenho de fácil 

compreensão, até mesmo mais do que antes 

(fig. 86). 

Mas por qual motivo o arquiteto teria realizado 

tal inversão? Uma possível resposta está nos 

próprios desenhos de Koolhaas. Os cortes 

apresentados em conjunto com a mesma 

planta foram executados sobre o fundo preto 

(fig. 87) e, por sua vez, não são o negativo de 

alguma imagem. Esta afirmação pode ser 

confirmada ao observar os cortes, também 

tratados sobre o fundo preto – embora as 

linhas sejam brancas, o arquiteto coloca 

sombra sob a cobertura das circulações e estas 

são  escuras.  As árvores  presentes  em  quatro 

dos cinco cortes têm sua cor original e o tubo que encarcera a linha férrea (Corte F da fig. 87) tem sua 

materialidade apresentada como metal. Portanto, pode-se concluir que, para garantir a unidade, a 

planta foi apresentada em seu negativo. 
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Fig. 87: Cortes B a F, apresentados por R. Koolhaas conjuntamente à primeira planta. 
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 Os cortes a seguir são como colagens sobrepostas ao desenho, a 

vegetação, os painéis de diferentes temas, o automóvel do Corte E são 

elementos de um mosaico proposto de modo a atrair e identificar-se com 

o jovem usuário do McCormick Tribune Campus Center. Mas, quando os 

cortes interceptam os eixos de circulação, a imagem ganha profundidade e 

escala humana; a cor em gradiente ao fundo sugere sombra abaixo da 

cobertura e luz próximo ao piso, como a iluminação incidente vindo de 

uma janela distante (fig.s 88 e 89). Nestes locais, a sensação 

tridimensional é grande, podendo ser a colagem de fotografias de 

maquetes ou até mesmo o recorte de um painel espesso no qual os 

desenhos foram apresentados. Mesmo nas secções verticais, há maior 

destaque à circulação, elemento gerador do projeto. 

O movimento também se faz presente na representação de Koolhaas. No 

Corte D, ao centro, encontra-se a área de recreação, ali, onde foi proposta 

uma pista de boliche, o arquiteto coloca perfis de pessoas dançando ou, 

pelo menos, equilibradas sobre uma única perna, trazendo o dinamismo e 

a instabilidade, em seguida, à esquerda este perfil é rotacionado e perde 

sua precisão em diversos painéis multiplicados ao fundo como um reflexo 

ou um eco no espaço vazio (fig. 90); a presença do veículo ultrapassando a 

linha de piso (fig. 91), como prestes a sair do desenho provoca o 

observador e, mesmo posicionado ao final do desenho, é um elemento 

dinâmico na composição. 

A linha férrea e o tubo que a envolve estão presentes em dois cortes, E e 

F, e pode ser observado interna e externamente. Por dentro, imagens 

numa  miscelânea  multicolorida,  com  desenhos,  fotografias,  logotipos e  

Fig. 88: Cortes B a F com destaque nos eixos de 

circulação. 

 

Fig. 89: Um dos eixos de circulação do Corte C – imagem 

com profundidade, com uma fotografia de uma 

pequena caixa. 

Fig. 90: pista de boliche no Corte D 

com imagens replicadas de 

pessoas dançando traz 

dinamismo e instabilidade.  

Fig. 91: Veículo no Corte E ultrapassa a linha do piso – é 

um elemento dinâmico da composição.  
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Fig. 92: Face interna do tubo 

invólucro – imagens 

variadas e sobrepostas 

apontam o caráter 

multimídia da juventude 

que frequenta o campus e 

o centro de estudantes. 

Fig. 93: Revestimento do tubo 

invólucro conferem 

modernidade e tecnologia. 

 

 

aparelhos (fig. 92) apresentam e representam a atmosfera jovial de uma universidade e o caráter 

multimídia do mundo atual. Do lado externo, o invólucro metálico demonstra modernidade e 

tecnologia (fig. 93). 

Nestes cortes, se pode compreender melhor os desníveis de piso e o dinamismo dos ambientes 

propostos por Koolhaas. Não são seus característicos diagramas em corte para estudo do projeto mas, 

sim, cortes de apresentação. Para manter uma estrutura que promova a sobreposição de usos e 

atividades, como em outros projetos de sua autoria, com sua flexibilidade necessária, o arquiteto 

novamente demonstra que a arquitetura se aproxima do urbanismo e que o edifício é uma 

infraestrutura que organiza a coexistência de diferentes elementos. 

Os desenhos de Koolhaas para o McCormick Tribune explicitam com clareza sua proposição de 

congestão de espaços e atividades, a ruptura com e a reinterpretação do cartesianismo miesiano 

revelam também o pensamento que participa dos conceitos e dos expedientes e procedimentos 

projetuais que utilizou para a concepção da obra. 
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8 HOUSE 

B.I.G. (Bjarke Ingels Group) 
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O PENSAMENTO SOBRE EVOLUÇÃO 

 Bjarke Ingels, arquiteto dinamarquês, ex-aluno de Rem Koolhaas, trabalhou no OMA, hoje professor 

conferencista convidado das Universidades de Harvard, Columbia e Yale, fundador do escritório de 

arquitetura de projeção mundial sediado em Copenhagen, o B.I.G. (Bjarke Ingels Group), com uma 

filial em Nova Iorque, considera-se um arquiteto radical. Seu grupo reúne duzentos arquitetos, 

desenhistas, pensadores e estudantes que atuam nas áreas de arquitetura, urbanismo, investigação 

e desenvolvimento. Os métodos, meios, processos e abordagem adotados pelo BIG são tidos como 

pouco convencionais, mas respondem às exigências que assumem as mais diversas formas, a regras 

complexas e a um conhecimento especializado da sociedade que os rodeia. São arquitetos de 

vanguarda. E pode-se entender vanguarda como a oposição a algo, a não ser favorável àquilo que 

vinha sendo feito. Uma geração vanguardista afirma o oposto ao dito e feito pela geração anterior. É 

uma sucessão de contradições. Se alguém se limita a ser apenas este oposto, será somente um 

seguidor  do avesso.  No  lugar de ser radical e  ir  contra  o  contexto  e  o  sistema, o  desejo  do  BIG 

Fig. 94: Projeto do BIG para a 
Ilha Zira Zero, em Baku, 

Azerbaijão. 
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é transformar o agradável em radical. “Nossa maior ferramenta é a 

criatividade. O objetivo é aproveitar espaços e possibilidades, do 

telhado até o porão”, diz Ingels19·. Também exportam projetos pra 

mais de 100 países. O mais ousado está em construção no 

Azerbaijão. Um conjunto multiuso que ocupará uma ilha inteira, na 

baía em frente à capital, Baku. Os edifícios terão formato de 

montanhas (fig. 84) para aproveitar o máximo de sol, e a ilha será 

autossustentável (fig. 85), com emissão zero de carbono. 

Num processo darwinista de seleção natural, ele propõe que os 

múltiplos interesses da sociedade indiquem quais ideias devem permanecer e quais devem ser 

descartadas. “As ideias sobreviventes evoluem através de mutações e de cruzamentos, até se 

converterem em espécies de arquitectura totalmente novas”, segundo o arquiteto não se trata de 

serem os criadores da arquitetura, mas “parteiras do nascimento contínuo de espécies 

arquitectónicas, formatadas pelos inúmeros critérios de múltiplos interesses” (INGELS, 2011, p. 14). 

Desenvolvendo uma arquitetura inclusiva, sem escolhas entre público e privado, denso ou aberto, 

urbano ou não, Incorporando e integrando diferenças, sem apoiar um dos lados, mas unindo o conflito 

de interesses – uma arquitetura utópica que busca criar locais ideais social, econômico e 

ambientalmente. 

No lugar de uma “revolução” arquitetônica, Ingels defende uma “evolução”, unindo o que existe de 

melhor em termos de estética e mais funcional de diferentes projetos e adaptando-os de acordo com 

a situação, a finalidade, os imprevistos do caminho e as mudanças do mundo. Para que esta evolução 

funcione, eles materializam suas ideias por meio de diagramas, declarações escritas e muitas 

maquetes; depois discutem os resultados parciais, fazem combinações inesperadas, incorporam 

                                                            
19 Disponível em http://estudioimg.wordpress.com/2012/05/04/grandes-artistas-1-bjarke-ingels/ (acesso em 28 de 

novembro de 2012). 

Scanner 
Yes is more 
pp 164 – diagrama sustentabilidade 
e 174/175 ou 169 – a ilha de Baku 

Fig. 95: Diagrama da arquitetura energeticamente 

eficiente da Ilha Zira Zero, em Baku, 

abastecida com todos os recursos: energia, 

calor e água. 



DISSERTAÇÃO DE MESTRADO CLÁUDIA ALONSO MARTINS 

85 
 

outros itens. Dessa forma, apresentam em seus projetos elementos que geram construções únicas e 

adaptadas para um futuro sustentável. 

Sustentabilidade é geralmente mal interpretada como um conceito que nos leva ao 

sacrifício ou a soluções e atitudes desconfortáveis e chatas. Se as soluções sustentáveis 

precisam se tornar competitivas, elas não podem carregar apenas conceitos morais e 

razões políticas, as soluções têm que ser mais atrativas e desejáveis do que as soluções não 

sustentáveis. (INGELS, 2009) 20. 

Ingels tem uma abordagem similar em seus trabalhos: experiências com o espaço puro, mas nunca 

perdendo de vista a ideia do projeto como uma solução para um problema do mundo real, olhando os 

problemas modernos, vendo-os como desafios que o inspiram. 

  

                                                            
20Disponível em http://ideiasparaoprojetodasuacasa.wordpress.com/tag/bjarke-ingels/ (acesso  em 28 de novembro de 

2012). 
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SUSTENTABILIDADE HEDONISTA 

Fig. 96: Modelo eletrônico da Amagerforbraending, empresa de reciclagem de resíduos sólidos – 

a chaminé irá expelir anéis visíveis de fumaça não tóxica com 30 metros de diâmetro 

cada vez que uma tonelada de CO2 for liberada. 

A Dinamarca é um país bem mais igualitário, uma economia de 

livre mercado, mas com educação gratuita, amplo serviço social, 

hospitais gratuitos, um país onde o governo paga para os 

estudantes concluírem seus estudos, onde todos têm os mesmos 

direitos e todos os pontos de vista têm o mesmo valor. No 

âmbito da arquitetura, o efeito pode ter sido uma mesmice 

cinzenta na grande maioria do tecido urbano, com caixas 

genéricas e não ofensivas. A construção da infraestrutura 

sempre tem uma preocupação social, mas a postura inventiva 

nem sempre esteve presente. E contentar a todos não precisa 

ser a aplicação de um denominador comum, esta pode ser a 

resposta às inquietudes que permeiam este desejo de satisfação 

geral. No lugar de pensar uma solução a meio caminho que 

agrade medianamente a todos, o BIG obriga-se a resolver tudo, a 

continuar a procura do ponto onde se leva em conta todas as 

indicações dos intervenientes do projeto. Depois une o funcional 

e o fantástico e a arquitetura torna-se a consequência e a 

resposta  aos inúmeros problemas propostos. Bjarke Ingels pode 

se tornar conhecido por suas ideias nada convencionais, porém carregadas de sentido, sobre 

desenvolvimento da cidade, educação, sustentabilidade, espaço público e sobre a própria concepção 

de seus projetos.  Ele também é realista em suas análises do meio, enquanto propõe coisas inusitadas, 
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Fig. 97: Maquete da empresa de reciclagem de resíduos, com a pista 

de esqui na cobertura e o parque que a cerca. 

seu trabalho é realista: explora as leis de mercado, propõe formas que ultrapassam as 

definições convencionais de público e privado e busca conexões diretas entre os usos, 

qualidades e potencialidades dos edifícios em sua “sustentabilidade hedonista”: 

sustentabilidade a fim de melhorar a qualidade de vida dos usuários. Tudo isso constitui um 

pensamento chamado por ele de “Think Big” e o que deu origem ao seu manifesto 

arquitetônico, “Yes is More!” 21. Ainda vislumbra algo que tem preocupação social, mas é 

voltado para a criatividade e o lazer e engloba a preservação do meio ambiente. O Grupo de 

Bjarke Ingels projetou a sede de uma empresa de resíduos sólidos, na borda do sul de 

Copenhagen, onde o lixo será incinerado e convertido em energia verde. O elevador do 

edifício oferecerá uma visão das operações dentro da fábrica e a chaminé servirá como uma 

ferramenta educacional: ela vai lançar anéis visíveis de fumaça não tóxica com 30 metros de 

diâmetro cada vez que uma tonelada de gás carbônico for liberada. Sobre a cobertura de 90 

metros de altura, foi concebida uma pista de esqui com 31.000m² com vista por todo o 

caminho para a Suécia (fig.s 96, 97 e 98). A estrutura, que deverá ser concluída em 2016, será 

cercada por um parque com instalações para correr e andar de bicicleta. Uma espécie de 

tapete coletará chuva e neve criando uma superfície inclinada ideal para a prática de esqui e 

isso acontece em Copenhagen, uma cidade totalmente plana. Este projeto que teve uma de 

suas maquetes exposta na Nona Bienal de Arquitetura de São Paulo, em 2012, é a evolução 

da arquitetura sustentável proposta pelo grupo. 

Fig. 98: Diagrama esquemático com o percurso das pistas de esqui na cobertura da Amagerforbraending 

distribuídas conforme o grau de dificuldade, e o parque junto à empresa, com indicação das 

possíveis atividades. 

                                                            
21 Disponível em http://estudioimg.wordpress.com/2012/05/04/grandes-artistas-1-bjarke-ingels/ (acesso em 28 de 

novembro de 2012) 
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O arquiteto considera que a infraestrutura tem como objetivo o bem estar de seus usuários e, assim, a 

sustentabilidade deixa de ser a restrição de qualidade de vida ou um fardo na vida das pessoas. A 

maioria de seus projetos e construções tem a própria usina de força utilizando fontes de energia 

alternativa: quando não é o sol, é o vento que gera energia. É assim que eles desmistificam a ideia de 

que conforto e sustentabilidade não habitam o mesmo espaço – natureza e qualidade de vida se 

encaixam perfeitamente em obras arrojadas e aproveitam, ao máximo, o que o meio ambiente 

oferece. 

 A filosofia de trabalho do BIG é produzir arquitetura com uma atitude 

sempre otimista diante dos desafios propostos. Em vez de transformar 

qualquer projeto em um dilema político ou moral, concentram-se no tipo 

de vida que os usuários terão no projeto construído, de forma que eles 

encontrem ali aquilo que desejam. O hedonismo é isso – aproveitar a vida, 

passear pela cidade de bicicleta, em vez de ficar preso em um 

congestionamento dentro de um automóvel. Esta maneira de pensar está 

presente na formação dos dinamarqueses; em Copenhagen, 90% do 

território são servidos por ciclovias e os canais são limpos que se pode 

nadar neles. Eles têm uma preocupação genuína com o meio ambiente e 

as questões sociais. Apenas 4% do lixo produzido no país vão parar em 

aterros sanitários. Chicago, que é uma cidade ambientalmente correta 

para os padrões norte-americanos, destina 85% de seu lixo aos aterros.  

Enquanto isso, na Dinamarca, 42% do lixo é reciclado e 54% são usados na 

geração de energia. É um país com problemas como qualquer outro, mas é  

Fig. 99: Diagrama do ecossistema econômico e ecológico, onde a energia flui ao longo 

do sistema como um motor em perpétuo movimento. 

realmente avançado em termos de preservação e sustentabilidade. O grupo multidisciplinar de Ingels 

estudou as fontes de energia alternativa,  cada  vez  mais  eficientes  e  potentes,  sua  produção  e seu 
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padrão de consumo, analisando as necessidades e os excessos de energia, calor e água, buscando o 

equilíbrio entre a oferta e a procura de energia. 

Em economia, os resíduos são inúteis. Em ecologia, não há resíduos. E se 

pudéssemos conceber em ecossistema em que os resíduos voltassem ao ciclo como 

uma fonte de energia? Um ecossistema duplo, econômico e ecológico, em que a 

energia fluísse ao longo do sistema como um motor em perpétuo movimento. 

(INGELS, 2009) (fig. 99). 

A estratégia em qualquer projeto é alcançar o máximo dos efeitos e significados esperados. Quando se 

pensa arquitetura com poucos recursos, estabelecem-se prioridades diferentes, o que não significa 

que os efeitos devem ser menos relevantes. O arquiteto deve listar os desafios que o programa lhe 

apresenta, e saber atingir o efeito desejado a partir do desenho, mesmo com um baixo orçamento, 

maximizando o potencial de disponível. Outro elemento da filosofia “Think Big” – a utopia pragmática 

– fala justamente disso. Oposta do modernismo utópico, que imaginava soluções universais, a utopia 

pragmática cria soluções pontuais, mas economicamente viáveis e ambientalmente corretas. Uma 

solução para cada desafio, somadas umas às outras – e Ingels acredita que assim pode-se mudar a 

sociedade. 
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BIG EM ØRESTAD 

Ingels era sócio do arquiteto belga Julien De Smedt. Os dois se conheceram 

enquanto trabalhavam para Rem Koolhaas, em Roterdã, por volta da virada do 

século XXI. No escritório chamado Plot, fundado em 2001, o sucesso foi alcançado 

rapidamente ao ganhar um Leão de Ouro na Bienal de Veneza de 2004, com uma 

casa de música proposta na Noruega. Mas a cisão dois acabou em janeiro de 2006 

e atualmente, enquanto Bjarke Ingels lidera o BIG, De Smedt dirige outro 

escritório em Copenhague, o JDS, e tem filiais em Xangai, Bruxelas e Belo 

Horizonte, sendo esta a primeira filial das Américas. 

Um dos projetos desenvolvidos pelo Plot foi numa área chamada Ørestad, uma 

nova cidade na ilha de Amager (fig. 100), em Copenhagen. Cerca de dois terços da 

ilha estão urbanisticamente consolidados, Ørestad corresponde à área ainda vazia 

na ilha, conectada ao resto da capital pela linha de metro concluída no final da 

última década. Na divisa entre a área urbana e a área desabitada, situado ao lado 

da estrada principal que corta Ørestad, estão as VM Houses – assim nomeadas por 

suas formas quando vistas de cima (fig. 101). Este foi o primeiro projeto 

residencial em Ørestad e é o lar de Ingels, que mora no último andar.  

Copenhagen tem limites rígidos sobre a altura das construções, que é decidida de 

acordo com  a  altura  das  estruturas adjacentes.  No caso das VM Houses, o plano  

Fig. 100: Ilha de Amager, em Copenhagen, Dinamarca. 
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Fig. 102: VM Houses: - forma dos edifícios 
permite que aos moradores visualizar 
áreas adjacentes e não apenas o 
outro bloco de apartamentos. 

Fig. 101: Ørestad, Copenhagen – localização das VM 

Houses, projetadas por Bjarke Ingels (2005), o foi 

nome dado aos dois edifícios em função de sua 

forma em planta. Observar que os arquitetos 

apresentam seus projetos com a direção sul para o 

alto, privilegiando a melhor insolação. O outro 

conjunto de residências é chamado The Mountain e 

trata-se de um edifício de estacionamentos em 

forma de cunha que tem, em sua cobertura, casas 

distribuídas em cascata, cada qual com seu 

pequeno quintal e jardim. 
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Fig.s 103 e 104: Varandas das VM Houses – o quintal vertical comunitário de Ingels para a 

interação entre os moradores, com o mínimo de sombreamento de uma varanda sobre a 

outra. 

diretor para Ørestad – desenvolvido, assim como muitos projetos arquitetônicos, através 

de um concurso internacional – previa blocos perimetrais quadrados. Para obter o 

máximo de espaço possível, no lugar de criar uma caixa quadrada com um pátio central, 

a implantação dos dois edifícios é feita ziguezague, formas (o V e o M) que maximizam 

pontos de vista, com janelas do piso ao teto, e exclui a necessidade dos blocos se 

enfrentarem de frente (fig. 102). 

Estes dois edifícios foram construídos onde poderia ser considerado um terreno baldio, 

uma cidade fantasma, podendo gerar nos usuários uma experiência de isolamento. 

Consequentemente, Ingels projetou varandas que se configuram como a proa de um 

navio – permanecendo na parte de trás do balcão tem-se privacidade, quando se move 
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para frente, oferece interação com os vizinhos. Ingels descreve-o como um "quintal vertical 

comunitário" (fig.s 103 e 104). 

Construídos a partir de madeira, vidro e alumínio, os apartamentos são sóbrios. No entanto, no 

lobby exterior, há um mosaico colorido de um rosto humano, o rosto do seu cliente, feito a partir 

de ladrilhos hidráulicos de 10x10cm em dez cores diferentes. Recém-chegado de uma viagem à 

Brasília, o arquiteto inspirou-se no uso de revestimentos cerâmicos, especialmente nos halls de 

entrada das caixas modernistas, trouxe um pouco de cor e arte para os tons frios escandinavos. 

Ao receber o Prêmio de Melhor Edifício do Ano, Ingels deu seu toque final com humor e 

posicionou uma placa de bronze na boca do desenvolvedor, como um dente de ouro (fig. 105). 

Algum tempo depois de terminadas as VM Houses, o grupo de Bjarke Ingels foi chamado pelo 

mesmo cliente para um novo projeto no terreno vizinho ao primeiro. A princípio não parecia 

muito promissor: um condomínio de 10.000m² ao lado de um estacionamento de 20.000m². O 

arquiteto uniu as duas estruturas em uma: a garagem, vista na seção transversal, seria uma 

estrutura em forma de cunha, e os apartamentos – cada um com um jardim – foram construídos em 

cima do grande estacionamento, distribuídos em degraus, o que significa que cada apartamento tem 

uma excelente vista da região e fácil acesso para a garagem (fig. 106). 

No interior, a estrutura de estacionamento tem pés-direitos altos e diferenciados, pintados em 

grandes blocos coloridos nas cores verde maçã, amarelo girassol e tangerina – e apresenta murais do 

artista de rua francês Victor Ash de vários animais (um lobo, um carneiro e um alce), cada em pé sobre 

pilhas de carros de ferro-velho (fig. 107). A fachada da garagem é fabricada em alumínio perfurado 

para auxiliar a ventilação. Estes buracos de diversos tamanhos (de 5 a 30 mm) e espaçamentos entre si 

representam uma imagem rasterizada do Himalaia, que Ingels afirma ser a maior imagem em preto e 

branco do mundo (fig.s 108 e 109). 

Ingels fala no estilo expressivo, otimista que o tornou popular como um conferencista: 

Fig. 105: Mosaico de ladrilhos hidráulicos 
na entrada das VM Houses. No 

detalhe, a placa de melhor 
projeto residencial de 

Copenhagen do ano de 2006. 
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Em todas as banalidades, há o potencial de 

inovação incrível. Não há poesia e complexidade 

no cotidiano – e arte realmente bom, o tipo que 

se expande a sua percepção do mundo ou 

sociedade... Ao olhar um pouco mais de cuidado 

você pode realmente transformar uma pilha 

normal de apartamentos e um parque de 

estacionamento construção em uma montanha 

de casas e uma catedral de cultura do carro, 

tornando-o consciente de aspectos potenciais 

da vida diária que você poderia perder. (INGELS, 

2012) 22 

Ingels acreditou que os planos iniciais para Ørestad eram 

maçantes, descrevendo os edifícios propostos como "blocos 

quadrados". Muito do seu tempo é gasto para descobrir como 

empurrar os limites dos rígidos códigos de construção de 

Copenhagen. E, para ele, a qualidade de vida é quesito 

fundamental em seus projetos. Viver na cidade, cercado de 

edifícios, e mesmo assim se sentir livre, como se estivesse no 

campo. 

                                                            
22 Disponível em http://estudioimg.wordpress.com/2012/05/04/grandes-artistas-1-bjarke-ingels/ (acesso em 28 de 

novembro de 2012). 

Fig. 106: The Mountain, estacionamento em níveis ligados por rampas e 

apartamentos dispostos em cascata sobre ele, todos com 

jardins frontais voltados para sul – direção com melhor 

insolação no hemisfério norte. 
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 A vista, o verde, a insolação, os acessos e a convivência estão presentes nestes projetos vizinhos em 

Ørestad e também em outros tantos projetos. 

O terceiro projeto do BIG no mesmo bairro de Ørestad é o 8House, um edifício de 61.000 metros 

quadrados de uso misto, residências de várias tipologias, comércio, escritórios e lazer. Um bairro 

inteiro em um único edifício, onde as pessoas podem percorrer de bicicleta todo o caminho desde a 

rua até sua cobertura ao lado de jardins em terraços. 

Fig. 107: Mural do francês Victor Ash, pintado em uma das fachadas do edifício The Mountain. 

Fig.s 108 e 109: Painel perfurado em alumínio utilizado como vedação da garagem no The Mountain. 

Internamente, vê-se apenas um padrão orgânico, do lado externo tem-se uma imagem definida das 

montanhas do Himalaia. 
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Fig. 110: Imagem aérea da região de Ørestad, Copenhagen, Dinamarca. 

 

O PROJETO DE BJARKE INGELS 

Um dos bairros mais novos de Copenhagen, Ørestad, é uma nova cidade, erguida em um 

campo vazio. Onde nada existe, tudo é possível. Há uma abundância de possibilidades 

para desenvolver novas arquiteturas. As VM Houses formam um quebra-cabeça 3D de 

apartamentos. The Mountain é casa de campo feita numa colina artificial criada pelo 

homem.  

Recentemente, no ano de 2010, o BIG foi contratado para projetar um edifício em 

Amager Common, uma enorme área verde no meio de Copenhagen, com mais de 31mil 

hectares (fig. 100, pg. 91), entre o Porto de Copenhagen se estendendo desde 

Kongelunden, ao sul da ilha de  Amager,  estendendo-se  ao  longo  da  cidade  até Nord- 

Fig. 111: Localização do edifício e seus acessos 

havnen, ao norte. Ørestad situa-se como uma faixa adjacente à linha do metrô (linha vermelha em 

destaque na fig. 110 e linha tracejada na figura 111) que liga a cidade ao interior. Nos limites de 

Ørestad, fica o local, no novo bairro, que pretende ser uma versão moderna do Frederiksstaden (fig. 

112), bairro nobre de Copenhagen, de origem em meados do século XVIII. 

Aproximando um pouco mais, no terreno deveriam ser construídos 500 habitações e 400 locais de 

trabalho, entre lojas, escritórios e serviços. No mesmo quarteirão, era preciso colocar uma pequena 

torre. Este edifício adjacente seria um complexo de escritórios. Em vez de fusão da torre e o bloco, o 

arquiteto propôs uma célula urbana dividida, separando os blocos um do outro e, simultaneamente, 

dando ao quarteirão uma nova esquina. 

Olhando para esta praça emergente, no momento em que o grande bloco recua, a torre surge em meio 

a uma praça. Em vez de ser um apêndice estranho no bloco, a torre torna-se um campanário 

independente, semelhante a uma torre de igreja, como o Campanário de São Marcos, em Veneza (fig. 

113) – um monolito rodeado por um contexto urbano.  Sendo  em  Copenhagen,  uma  torre tradicional 
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Fig. 112: Frederiksstaden – bairro dinamarquês 
tradicional, em Copenhagen. não deve ser um arranha-céu gigante, mas uma torre, não muito alta e delgada. Uma área de apenas 

160 metros quadrados, o equivalente a uma casa típica, unifamiliar, mas dividida em 16 andares. As 

proporções são igualmente estabelecidas, 10 por 16 metros e 51 metros de altura, com face para o sul 

(fig. 114). 

Nos pavimentos superiores do edifício tudo funciona perfeitamente. As residências têm uma ótima vista, 

sobre a cobertura do bloco residencial. Mas os andares inferiores teriam vista direta para a parte de trás 

do bloco (fig. 114). Então, o arquiteto simplesmente girou a parte de baixo 45º, e as residências 

passaram a ter a face voltada para sudoeste (fig. 115), em direção à praça. O resultado visual é uma 

torre torcida. Arquitetonicamente, o resultado é uma empena triangular, facetada. Aqui, ela faz lembrar 

um chalé suíço tradicional, com suas empenas em pontas e um telhado inclinado, mas uma torre 

moderna (fig. 116). A pequena torre. 

Nos 57.000m² restantes, está o bloco maior. É um edifício residencial realmente grande. Localizado na 

fronteira entre a área construída da cidade e a nova área planejada. Um bairro inteiro concebido de uma 

só vez, em um único edifício com 230 por 110 metros, e altura média de 30 metros (fig. 117). A 

arquitetura é mais atraente, com linhas simples e ideias claras e uma cidade, por outro lado, torna-se 

viva quando é rica em experiências e surpresas. Assim, o desafio paradoxal foi, simultaneamente, criar 

simplicidade e diversidade, variedade e coerência, em outras palavras, criar uma cidade em um edifício. Fig. 113: Campanário de São Marcos, em Veneza, Itália. 
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Fig. 114: Na torre de 16 andares, cada qual com 160m², os 

moradores dos pavimentos mais baixos teriam vista e 

insolação prejudicados pela proximidade com o bloco 

maior. 

Fig. 115: A solução proposta foi a torção da base do edifício, de 

modo a sair do alinhamento do grande bloco. O resultado 

é o aspecto de um espigão triangular facetado. 

Fig. 116: Maquete de apre-

sentação da pequena 

torre torcida. 

Fig. 117: Dimensões iniciais do bloco maior a ser 

construído para a 8House, em Ørestad, 

Copenhagen. 

A forma é de uma gravata borboleta de 61.000 metros quadrados de construção de uso misto com 

três diferentes tipos de habitação e 10.000 metros quadrados de comércio e escritórios compreende o 

maior desenvolvimento privado já realizado da Dinamarca até então. No lugar de um bloco tradicional, 

a 8House empilha todos os ingredientes de um bairro urbano e animado em camadas horizontais de 

tipologias ligadas por um passeio e ciclovia contínuos até o décimo andar criando uma solução urbana 

de bairro tridimensional, onde a vida suburbana se funde com a energia de uma cidade, onde os 

negócios e habitação coexistem. 

Ao criar um novo bairro ou um edifício novo, tenta-se recriar a variedade encontrada na cidade 

histórica. Em alguns lugares, foram feitas tentativas para gerar uma variedade aparente, como em 

Nyhavn, cidade portuária Copenhagen com origem no séc. XVII (fig. 118), onde havia um projeto 

arquitetônico  para  todas  as  casas  e  projetos  de  diferentes  arquitetos  nas fachadas. Uma variação 

51m 
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Fig. 118: Cidade portuária de Nyhavn, em Copenhagen, quarteirões com edifícios 

distribuídos pelo perímetro e um grande pátio interno – configuração 

típica, sem novidades. 

estética, como uma pele 40 centímetros de profundidade na parte superior de 

um edifício de massa totalmente homogênea. 

Mas fachadas diferentes em um mesmo edifício geram uma solução idêntica. 

Não é este tipo de diferença falsa que se encontra nesta obra. A diferença de 

construir 30m mais para a esquerda ou para a direita em um edifício não é tão 

grande (fig. 119). Mas há uma enorme diferença entre construir 30m para 

cima ou para baixo. No lugar de simular casas diferentes uma ao lado da outra, 

foram empilhadas funções diferentes, como uma camada de um bolo (fig. 

120). 

Cada atividade foi colocada sobre a outra, e sobre a outra, e sobre a outra. Por 

exemplo, lojas e escritórios preferem contato direto com os clientes ao nível 

da rua, e grandes pisos interligados. Além disso, desejam iluminação natural, 

mas não a luz solar incidindo diretamente nos olhos ou nas telas dos 

computadores. Sendo assim, toda a parte comercial, com bares, restaurantes e 

um shopping. foi colocada no térreo do edifício (fig. 121). 

O oposto foi feito nas habitações, deu-se prioridade à incidência do sol, mas 

sua localização ficou longe do piso térreo, onde as pessoas podem olhar 

diretamente para o interior da residência. Portanto, todas as habitações foram 

posicionadas em cima das funções comerciais. Mas lojas e escritórios têm área 

maior e mais profunda que as residências. Ao longo daquelas mais baixas, 

surge um caminho ou jardim, tal como nas casas geminadas e enfileiradas 

típicas da Dinamarca, como, por exemplo, o bairro residencial de 

Kartoffelrækkerne (fig. 125), onde cada casa tem seu jardim frontal privado e 

há um caminho comum na frente.  Criando  uma  versão  moderna deste bairro 

  

Fig. 119 e 120: Distribuição das diferentes funções no edifício – a primeira imagem 

mostra a divisão mais comum, na vertical; a segunda imagem, porém, 

apresenta a inovação proposta pelo BIG para a 8House, a distribuição na 

horizontal. 
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Fig. 121: Setor comercial junto 

à rés do chão. 

 

 

 

 

Fig. 122: Casas assobradadas 

com jardins 

frontais. 

 

 

 

Fig. 123: Apartamentos com 

terraços. 

 

 

 

 

Fig. 124: Penthouses com 

jardins frontais ou 

na cobertura. 

 

 

 

Fig. 125: Bairro dinamarquês do final do séc. XIX, chamado Kartoffelrækkerne, com 480 casas com 

seus jardins frontais distribuídas lado a lado em onze ruas em linhas retas. 

dinamarquês, as residências têm o pavimento inferior das casas de dois andares com uma linha de 

jardins frontais e um caminho interligando-as, assim as crianças podem visitar-se umas às outras (fig. 

122). 

Sobre os sobrados geminados, encontra-se uma camada de apartamentos. Apartamentos tradicionais 

com terraços, onde o mais baixo está localizado no terceiro ou quarto pavimento (fig. 123). Finalmente, 

no  topo do grande edifício,  foram adicionados dois andares com penthouses,  com os jardins frontais e  
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Fig. 126: A ligação entre Amager Common e a Hein 

Heinsens Square deveria permanecer. 

 

 

na cobertura (fig. 124). No resultado final, cada função encontrou seu nicho ideal, no que diz respeito 

às necessidades e desejos como uma simbiose arquitetônica. 

Mas uma das premissas pedia uma passagem direta de Hein Heinsens Square para Amager Common 

através do edifício (fig. 126). Para criar esta passagem de leste a oeste, o edifício foi torcido como um 

laço, convertendo seus quatro lados numa figura semelhante ao número 8 (fig. 127), com a criação de 

dois novos pátios ou praças internas, estendendo o pavimento da rua até o prédio, como uma conexão 

direta entre os dois espaços urbanos, a leste e a oeste. 

Como mencionado anteriormente, lojas e escritórios não recebem luz do sol diretamente. Onde as 

residências usam energia para produzir aquecimento, escritórios usam-na para o resfriamento. Assim, 

nas duas esquinas que enfrentam o sol, o pavimento de escritórios foi empurrado todo até o chão, a 

sul e oeste. Para compensar, as funções comerciais foram levantadas para quatro andares de 

escritórios nos cantos leste e norte (fig. 128). Ao mesmo tempo, os sobrados e os apartamentos sobre 

eles foram elevados, mudando a fachada de nordeste para o sudoeste ensolarado. Obtém-se, assim, 

uma vista excelente sobre os vizinhos para todo Amager Common (fig. 129). 

Fig. 127: Para criar a passagem de leste a oeste 

necessária, a solução proposta pelo BIG foi a torção do 

edifício, formando uma espécie de laço. É exatamente 

sob o suposto nó que está a ligação entre os dois 

pontos da cidade. 

  

Fig. 128: Canto ao norte teve a função comercial 

elevada até quatro pavimentos, como pode-

se observar na imagem retirada da maquete 

digital, acima. 

Fig. 129: Em conjunto com o aumento de altura da 

área comercial, as várias residências 

também se elevaram proporcionando 

melhor insolação e vista. 
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Fig.s 130 e 131: O bloco se eleva no canto norte e vai quase ao chão no 

canto sul, permitindo que o sol chegue aos dois pátios e aos 

apartamentos mais baixos com frente para os pátios. 

No canto oposto, o bloco inteiro vai quase até o chão (fig. 130), abrindo o pátio do 

sudoeste e os seus apartamentos para o fim de Amager Common, deixando o pátio 

exposto ao sol da tarde (fig. 131). As duas distorções do edifício, necessárias para 

aperfeiçoar e beneficiar cada face com o máximo da visão e da luz solar, fazem a 

passagem subir e descer e é, de fato, um caminho de uma montanha (fig. 132), que se 

estende do nível da rua para as coberturas e permite que as pessoas percorram, a pé ou 

de bicicleta, todo o caminho a partir do térreo até o topo do conjunto e, a partir deste 

ponto, movendo-se ao lado de moradias com jardins, serpenteando através de um bloco 

perímetro urbano e desce até o ponto inicial mais baixo, a sudoeste, onde se encontra o 

Café (fig. 133). 

 

 

 

Fig. 132: Caminho contínuo que 

contorna a extensão 

do edifício, seus 

terraços e jardins. 

 

 

 

 

Fig. 133: Café 8Tallet – ponto 

mais baixo de todo o 

bloco, no canto sul. 
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 Todas as funções comuns do edifício foram concentradas no ponto em que a figura 8 atravessa em si 

(fig. 134). Como um ponto focal na vertical, todas as diferentes atividades sociais estão ali. São 500 

metros quadrados de instalações comuns disponíveis para todos os residentes, sala comum, 

apartamentos de aluguel, áreas de descanso, lounges, cinema e terraço são interligados com uma 

escada comum, que ricocheteia pelo vazio interior. É neste lugar que o edifício é penetrado por uma 

passagem 9 metros de largura que permite às pessoas facilmente passar de área do parque em sua 

lateral ocidental para os canais ao leste. Uma torre social que une o edifício desde a rés do solo até a 

cobertura (fig. 135). 

As janelas imensas deixam passar mais luz do sol e as lâmpadas não precisam ser acesas durante o dia 

(fig. 136). Dois telhados verdes inclinados (fig. 137), totalizando 1.700 metros quadrados, estão 

estrategicamente colocados para reduzir o efeito de ilha de calor urbano e resulta na economia no uso 

do ar condicionado, bem como proporciona a identidade visual para o projeto e amarra-o de volta 

para as terras adjacentes para o sul, onde se localiza um lago artificial. Nos jardins dos sobrados 

geminados orientados a sul, foram previstas árvores (fig. 138) – no verão, quando as fachadas de vidro 

fariam da casa uma estufa, a sombra natural da árvore protege o interior da residência. No inverno, 

quando o calor do sol se faz necessário, as folhas das árvores terão caído, permitindo a passagem do 

sol. 

Fig.s 134 E 135: Ponto no qual a figura 8 atravessa em si – reúne áreas comuns do conjunto. 

Fig. 136: Janelas de piso a teto inundam as unidades com luz natural. 

Fig. 137: Telhados verdes 

inclinados reduzem o 

calor e economizam 

ar condicionado. 

Fig. 138: Árvores nos 

jardins frontais – 

sombra no verão. 
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Fig. 139: A 8House tem enormes proporções e diferenças de altura. 

A 8House é um bairro tridimensional, um exemplo realizado de alquimia 

arquitetônica. A vida social, o encontro espontâneo e interação tradicional entre 

vizinhos não se restringe ao nível do solo, ela se expande por todo o caminho até o 

topo do edifício. Suas proporções e tamanho são uma de suas vantagens, criando 

imensas diferenças de altura (fig. 139), e um único sentido de comunidade, com 

pequenos jardins e caminhos que lembra a intimidade de uma cidade montanhosa 

italiana. Com vistas espetaculares para o Canal de Copenhagen (fig. 140) e para os 

espaços abertos de Kalvebod Faelled, a 8House oferece residências para pessoas em 

todas as fases da vida, através de suas 476 unidades habitacionais de tamanhos 

variados, bem como espaços de escritório para as empresas da cidade e comércio de 

um único edifício. Da vida comercial do espaço urbano para a vida social das casas 

geminadas, para as varandas dos apartamentos tradicionais, para os jardins da 

cobertura, e os jardins frontais das casas com quintal, a 8House converte uma única 

ideia arquitetônica em um conjunto de espacialidades diversas: praças, pátios, ruas de 

pedestres e caminhos de montanha. 

Architects have to become designers of eco-systems. Not just designers of 

beautiful facades or beautiful sculptures, but systems of economy and 

ecology, where we channel the flow not only of people, but also the flow of 

resources through our cities and buildings. (INGELS, 2011)23 

Fig. 140: 8House – vistas para o Canal de Copenhagen e para o lago artificial. 

                                                            
23 Disponível em http://www.wired.co.uk/news/archive/2012-10/03/wired-2011-bjarke-ingels (acesso em 28 de 

novembro de 12). 
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O DESENHO EM DIAGRAMAS 

Uma grande dificuldade foi encontrar desenhos ou croquis executados por Bjarke Ingels. Depois de 

uma longa busca, se compreendeu que eles, se existem, não são divulgados. O próprio arquiteto 

afirma que a larga produção do escritório se dá através de maquetes, modelos eletrônicos, diagramas, 

textos e até mesmo vídeos. 

Numa era em que se utilizam softwares paramétricos, que quebram o paradigma da repetição como 

processo de produção em massa, os projetos e técnicas computacionais na arquitetura mudaram a 

maneira de pensar e de produzir o edifício. Desde a sua concepção, o processo é outro. A repetição de 

elementos, atualmente, já não faz tanto sentido. Os softwares utilizados facilitam a visualização e a 

simulação de casos que antes só poderiam ser vistos e testados depois de construídos. A 

prototipagem e o processo de modelagem generativa abriram caminho para uma nova arquitetura, 

com formas fluidas e maior ganho de possibilidades construtivas, podendo detalhar um determinado 

projeto arquitetônico ou urbanístico, com padronizações não seriadas criando assim possibilidades 

infinitas. 

Uma breve observação sobre o site do BIG já traz a percepção de que ali se opera por diagramas. Os 

projetos são organizados e conhecidos muito mais pelos sinais gráficos diagramados do que pelos seus 

nomes que também são derivados de associações com a forma do projeto como é o caso do 8House. 

Ingels cria diagramas icônicos para cada um de seus projetos de acordo com a forma, o conceito ou o 

local e siglas de até quatro letras (fig. 141). O que determina a cor destes pequenos diagramas é o uso 

ou  o  conteúdo  programático,  seja  ele  comercial,  residencial,  espaços públicos,  hotéis,  voltado ao 
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Fig. 141: Na página inicial do site do BIG (www.big.dk), os projetos são apresentados por meio de diagramas icônicos e podem ser organizados segundo 

a cronologia – desde 2001 até 2012; pelo status – apenas ideias, em desenvolvimento, em construção ou concluído; pelo programa 

arquitetônico – comercial, urbanismo, espaço público, cultural, saúde, educacional, moradia, hotéis e mídias; e pelas dimensões do projeto 

– menor que 1.000m² até maior que 1.000.000m². Em destaque, o diagrama icônico que representa a 8House. 
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urbanismo, à cultura, à saúde, à educação e aplicados a alguma mídia, livros, sites, exposições, entre 

outras. 

Hoje é possível a produção industrial, sem que nenhuma peça seja igual às demais e ao mesmo custo 

do que se fazia anteriormente. Peças estruturais do edifício são desenhadas a partir de projetos 

desenvolvidos em softwares, produzidas uma a uma na indústria e enviadas para o canteiro de obra 

para serem montadas. Cada elemento é único e parte integrante do todo. A vanguarda reside em 

voltar um passo para trás, repensar a produção industrial como produção local, para então dar um 

salto além. Fato é: os paradigmas atuais só podem ser compreendidos com a distância (tempo). 

O grupo de Ingels investiga essa arquitetura diferenciada, não serial, e a representa também de 

maneira diferenciada. Ele apresenta seus projetos por meio de maquetes físicas de estudo e de 

apresentação e vídeos onde, com diagramas esquemáticos digitais e modelos eletrônicos 

renderizados, ele explana desde a concepção até a finalização do projeto e o percurso ao redor de sua 

nova obra. Estes diagramas conceituais e interpretativos traduzem as premissas e condicionantes 

iniciais para aquilo que será a arquitetura e convertem-nas em processo. 

Se trata de un nuevo punto de partida que la arquitectura contemporánea adopta para 

afrontar la complejidad del proyecto; una arquitectura de diagramas que, recuperando 

métodos de las vanguardias, del racionalismo y del movimiento moderno, quiere integrar la 

diversidad y lo imprevisible, inventando procesos diagramáticos para cada caso. 

(MONTANER, 2008) 

Para compreender o diagrama na arquitetura e suas implicações como estratégia contemporânea de 

projeto, deve-se conhecera natureza desses diagramas e o que se alcança por meio deles. Eles podem 

ser entendidos como uma forma de expressão, uma tática de pensamento e uma interface operativa. 

Como forma de expressão em termos representativos, os diagramas constroem significados, porque 

contêm e descrevem os interesses dos usuários,  do local e as  intenções  do  arquiteto.  Possuem  uma 
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grande variedade de signos, pois se referem a objetos e coisas, como também a conceitos abstratos, 

como insolação (fig.s 142 e 143) e ventilação, por exemplo. 

 Comprender que son signos complejos, implica reconocer el carácter 

icónico de los diagramas, cuya propiedad más importante es la función 

indéxica de apuntar, es decir, dirigir  la  atención  hacia  algo, y cuya  

característica  más  significativa es la de  representar relaciones, en las 

que los símbolos convencionales juegan un papel determinante. (PONS; 

LOPÉZ, 2010) 

Mas quando se fala em visualização diagramática na arquitetura, pode-se afirmar 

que se trata especificamente  dos  aspectos  “estratégicos”  e  de  “procedimento”,  

compreendidos  no  trabalho projetual. Nesses termos, o diagrama é aplicado 

como uma ferramenta heurística, que resulta eficaz na solução de problemas 

complexos e que ajuda a definir corretamente uma “situação” de desenho. 

Por meio dos diagramas de Bjarke Ingels, podemos identificar a lógica nos 

processos de tomada de decisões, o domínio da heurística e sua contribuição na 

redução da busca de uma solução satisfatória. Para resolver a transposição de 

pedestres através do enorme conjunto multifuncional, o arquiteto torce o edifício 

formando um enorme laço, ou a figura 8, gênese do nome dado ao edifício. Além 

de demonstrar a torção, o diagrama indica o local da passagem pelo conjunto, 

aponta os recuos e avanços, mostra as áreas ajardinadas e mantém, em diferentes 

cores, a indicação dos usos e tipologias diversas (fig. 144). 

 Fig.s 142 e 143: Diagramas de Ingels explicativos quanto à forma da 8House, modificada em função da 

insolação do edifício. 

Fig. 144: Diagrama sobre a torção do edifício para a passagem de pedestres da área urbana, junto à linha de 

metrô, para Amager Common, no nível da calçada. 
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Ingels vê no diagrama um potencial mais pragmático, que possibilita gerar protótipos de análise 

tridimensional para prefigurar as condições urbanas, que são manipuladas para a simulação de um 

conjunto de informações, a partir do qual constrói um mundo abstrato que representa, de certa 

forma, a cidade. Ele realiza operações complexas que manifestam melhor uma classe muito particular 

de experimentação e que, de modo equilibrado, combina sistematicidade, intuição e abstração. A 

inserção dos diagramas em seu trabalho aponta sempre ao processo de projeto e desenho, que torna 

possível a inter-relação entre tempo e atividade. 

Fig. 145: Modelos eletrônicos que 

apresenta Ørestad, o 

quarteirão da 8House e a 

primeira alteração feita – 

separar o bloco em dois e 

criar a pequena torre. 

 

Fig. 146: Diagrama sobre a forma 

da pequena torre. 
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Fig. 147: Diagramas explicativos de Bjarke Ingels sobre o processo criativo gerador da 8House, seus usos e tipologias, a forma, insolação, passeios e jardins. 
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Na apresentação da 8House, seja em seu livro “Yes is More” ou no vídeo divulgado via internet, Bjarke 

Ingels, utiliza modelos tridimensionais digitais ao longo de sua explicação, com animações, música e 

interatividade. Logo de início, ele apresenta o local, a situação, faz comparações com outros projetos e 

aponta possíveis inspirações. Como numa história, ele introduz a ideia geratriz e vai mostrando a linha 

de pensamento e as modificações ao longo do percurso de criação (fig. 145). Em seguida, o arquiteto 

narra e explica a pequena torre, seu posicionamento, dimensões, forma (fig. 146) e acabamentos. 

A premissa do BIG de conforto, bem estar e economia de energia são elencados de acordo com o uso, 

a forma e o posicionamento no conjunto. O arquiteto apresenta os motivos e vantagens de cada recuo 

e acréscimo de elementos. A forma inusitada mostra-se lógica perante sua apresentação e início, meio 

e fim de todo o processo (fig. 147) culmina na apresentação da maquete física, com materiais, 

vegetação e várias escalas humanas povoando seu edifício (fig. 148). 

Fig. 148: Maquete física com tratamento digital – com acabamentos, vegetação e 

ambientação da 8House e Little Tower. 

Os diagramas são tratados literalmente como um modelo espacial, 

ordenando as condicionantes funcionais que levam o edifício a um último 

diagrama e imediatamente o converte em seu projeto, onde os detalhes 

são pouco mais que uma adaptação aplicada como parte do próprio 

diagrama. E a disposição dos materiais permanece, desde o principio, 

como meros símbolos empregados na composição das superfícies. São 

transformações que ocorrem numa sucessão de operações como 

reescalonamento, rotação, inversão, sobreposição, cortes, afundamentos 

e outros, que permitem fazer uma leitura de seu desenho e renovar seu 

significado na criação do contexto. A função, o equilíbrio, a continuidade, 

a orientação, a geometria e a diversidade estão presentes nos diagramas 

do BIG e demonstram a manipulação da forma como uma tática de 

pensamento. 
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Esta dissertação buscou efetuar leituras de desenhos de arquitetura utilizados para comunicar 

conceitos, partidos, proposições contidas em projetos. Seu objetivo foi o de discutir e obter respostas 

para as inquietações que permeiam a representação das comunicações realizadas por meio de 

desenhos que intentam revelar as propostas contidas nos projetos. Partiu-se de constatações sobre os 

desenhos de apresentação de vários autores como Fraser and Henmi (1994) que em seus trabalhos 

analíticos consideram “[…] the nature of presentation drawings as closure, as a finished artifact, 

causes an author/designer to become part of the external audience, considering the drawing from the 

stand point of viewer and critic as well as maker” (FRASER; HENMI, 1994, p. 146) e de outros autores 

mais vinculados à história, como Lampugnani (1984) que constata que: 

[…] los dibujos de arquitectura pueden ser indublemente más expresivos que la 

arquitectura edificada. La técnica, el modo de representación, el fragmento, el formato, el 

trazo, todo ilustra  la intención intelectual del autor. Dibujos con temas arquitectónicos son, 

por lo tanto, manifestaciones tan aparentes como exactas de posturas culturales que 

incluso cobran un proprio valor artístico y pueden ser consideradas obras autónomas. 

(LAMPUGNANI, 1983, p. 6) 

Nesta dissertação, procurou-se analisar estas funções comunicativas exercidas pelos desenhos 

utilizados pelos arquitetos como forma tornar visível suas proposições. Verificou-se nos casos 

estudados que os modos pelos quais o desenho opera a arquitetura e o urbanismo se instalam como 

modos de reflexão e pensamento propositivo em relação aos temas e problemas que se buscaram 

enfrentar. No caso dos trabalhos analisados se podem observar como os meios de representação 

arquitetura são escolhidos e relacionados de maneira a evidenciar proposituras. 

Nos três casos colocados em análise, os desenhos de três projetos de arquitetura contemporânea, 

estes delineamentos puderam ser postos à prova. 
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No Parc de La Villette, em Paris, França, de Bernard Tschumi (1983), observaram-se estratégias de 

desconstrução e o uso de enquadramentos e superposições que buscaram entender os processos de 

dinamização dos percursos, a unidade entre as folies como fragmentos e espaço do parque como 

unidade desconstruída. Inclinações em linhas do horizonte e nas verticalidades compareceram em 

desenhos acentuando a dinamização dos espaços. 

No McCormick Tribune Campus Center, OMA/ Koolhaas retiram pretexto dos fluxos de caminhos 

introduzindo na concepção do projeto e na comunicação de suas proposições as ideias de congestão. 

Estes fluxos entre percursos e ambientes são lançados por meio de setas ou triângulos obtusos para 

reivindicar as diluições da estaticidade das formas retangulares. 

No caso dos desenhos do projeto do conjunto multiuso 8House, o B.I.G. – Bjarke Ingels Group como 

em outros de seus projetos assume as formas diagramáticas como estratégia de explicação dos 

arranjos programáticos e da forma e distribuição do conjunto. 

Observou-se, também, pelos diversos modos com que se deram as relações entre desenhos de 

comunicação e projetos, um variado repertório de uso de sistemas e meios de representação que se 

notaram pelo uso de desenhos técnicos, perspectivas, desenhos livres, superposições de imagens, 

diagramas etc., tudo revelando um amplo espectro das disponibilidades do desenho como possuidor 

de um imenso arsenal à disposição dos arquitetos para comunicação de seus projetos. 

Enfim, mais do que se pode verificar nas análises realizadas e pelas inquietações observadas nas 

relações entre desenho e arquitetura, abriu-se um imenso campo de pesquisas a ser tratado em 

outros trabalhos para os quais esta dissertação tentou humildemente colaborar. 
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