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APRESENTAÇÃO 

 

A descontextualização de objectos correntes para materiais de construção: o 

caso da aplicação dos tubos de papel de Shigeru Ban  

 

Marta Isabel Silva Rodrigues da Costa 

 
 
A presente dissertação subordinada ao título “A descontextualização de objectos 

correntes para materiais de construção: o caso da aplicação dos tubos de papel de 

Shigeru Ban” tem como objecto de estudo a compreensão do pensamento 

arquitectónico e percurso que conduziram à descontextualização de objectos correntes 

e à sua crescente utilização em obras de arquitectura.  

No campo de aplicação destes objectos, incluem-se garrafas de plástico e de vidro, 

contentores de transporte, paletes de madeira, grades de plástico de garrafas, pneus, 

janelas, portas e, essencialmente, os tubos de papel, aplicados em inúmeras obras do 

conhecido arquitecto japonês Shigeru Ban. Pretende-se, ainda, estudar as 

características, processos, técnicas e métodos construtivos que tornam possível a 

aplicação destes objectos como materiais de construção, descontextualizados da sua 

função original.  

Este estudo decorre da importância em assimilar questões base da arquitectura, 

nomeadamente a questão da materialidade e do modo como é encarada na 

actualidade, com o aparecimento crecente de soluções inovadoras e de novos 

materiais, adaptados às novas tecnologias e às exigências contemporâneas. Procura-

se, assim, entender os mecanismos e a praxis que tornam possível a exploração e 

determinam a utilização destes objectos enquanto novos materiais em obras de 

arquitectura, bem como a sua inserção e aplicação no âmbito de projecto e da 

edificação. 

Os objectos correntes podem assumir um papel de materiais de construção 

inovadores, ecológicos e económicos, em sintonia com uma nova mentalidade que 

passa pela necessidade de promover a reutilização, minimização dos desperdícios e 

redução do consumo energético, perspectivando, simultaneamente, um novo caminho 

a ser percorrido no âmbito da arquitectura. 



 

A aplicação destes novos materiais permite dar uma resposta adequada às questões 

ecológicas, na medida em que contribui para a reutilização e possível reciclagem de 

materiais, em linha com as orientações mundiais de protecção ambiental, mas também 

com as de ordem económica, devido ao seu fácil acesso e disponibilidade.  

O presente trabalho procura esclarecer os fundamentos e a importância da aplicação 

destes novos materiais e dos processos construtivos que lhe estão associados, 

através do estudo de obras arquitectónicas construídas onde os mesmos foram 

utilizados. Assim, apela-se à importância desta nova linha de pensamento no âmbito 

de arquitectura, enquanto pista para novas soluções construtivas e aplicações viáveis 

com estes, ou outros objectos do quotidiano.  

Reinventando novos materiais de construção como fruto de um pensamento projectual 

inovador, o arquitecto reposiciona o seu papel como reutilizador de objectos comuns e 

inventor de novas soluções, prestando, ainda, um importante contributo para um futuro 

mais sustentável.  

 

Palavras-chave: História dos materiais/ Crise ambiental/ Materiais alternativos/ 

Objectos correntes descontextualizados/ Shigeru Ban/ Tubos de papel  

 
 
 

  



 

PRESENTATION 

 

The decontextualization of current objects for building materials: the case of 

application of Shigeru Ban's paper tubes 

 

Marta Isabel Silva Rodrigues da Costa 

 
 
 
This dissertation entitled "The decontextualization of current objects for building 

materials: the case of application of paper tubes by Shigeru Ban" has as its subject the 

understanding of the architectural thought and the route leading to the 

decontextualization of current objects and their increased use in architectural works. 

The scope of these objects includes plastic and glass bottles, transport containers, 

wooden pallets, plastic crates of bottles, tires, windows, doors and essentially paper 

tubes, applied in numerous works of the famous Japanese architect Shigeru Ban. It is 

also intended to study the characteristics, processes, techniques and construction 

methods that make possible the application of these objects as building materials, 

decontextualized from their original function. 

This study was born out of the importance given to the assimilation of basic 

architecture issues, including the issue of materiality and how it is seen currently, with a 

growing number of new materials and innovative solutions adapted to new technology 

and contemporary requirements. This study also intends to understand the 

mechanisms and the praxis that make the exploration possible and permit to determine 

the use of these objects as new materials in architectural works, as well as their 

insertion and application in the project and building scope. 

Current objects may take a role of innovative, ecological and economic building 

materials, in line with a new mentality that involves the need to promote the reuse, 

minimization of waste and reduction of energy consumption, simultaneously viewing a 

new way to be traveled within architecture. 

The application of these new materials enables to give an adequate response to 

ecological issues, since it contributes to the reuse and possible recycling of materials, 



 

in line with global guidelines for environmental protection but also with those of 

economic order, due to the easy access and availability. 

The current work seeks to clarify the basis and importance of applying these new 

materials and associated construction processes, through the study of architectural 

works built where the former have been used. One therefore draws the attention to the 

importance of this new line of thinking at the architectural level, as a track for new 

constructive solutions and viable applications with these or other daily objects. 

Reinventing new building materials as the result of an innovative project-thought, the 

architect repositions his role as re-user of common objects and inventor of new 

solutions, also providing an important contribution to a more sustainable future.  

 

Keywords: History of materials/ Environmental crisis/ Alternative materials/ 

Decontextualized current objects / Shigeru Ban/ Paper tubes 
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1. INTRODUÇÃO 

A presente dissertação subordinada ao título “A descontextualização de objectos 

correntes para materiais de construção: o caso da aplicação dos tubos de papel de 

Shigeru Ban” tem como objecto de estudo a compreensão do pensamento projectual 

que conduziu à descontextualização1 de objectos2 correntes3, ou de uso comum, e sua 

consequente reinvenção e aplicação em determinadas obras de arquitectura. Neste 

sentido, procura-se aferir sobre os métodos construtivos associados a estes novos 

materiais e visualizar o seu campo de aplicação, tendo como principal referência a 

utilização dos tubos de papel na obra, pensada e construída, do reconhecido 

arquitecto japonês Shigeru Ban, distinguido com o Prémio Pritzker, no ano de 2014. 

No texto, designaremos objectos correntes também como objectos comuns, uma vez 

que ambas as expressões se referem a todo e qualquer tipo de objecto reconvertido 

como material para o exercício da arquitectura. 

Entre as diversas obras de arquitectura onde foram aplicados diferentes objectos 

correntes, são abordadas construções em que são utilizados processos construtivos 

específicos e metodologias projectuais, em função do tipo de objecto, como garrafas 

de plástico e de vidro, contentores de transporte, paletes de madeira, grades de 

plástico de garrafas, pneus, janelas, portas e, essencialmente, tubos de papel. 

A escolha do presente tema decorre das exigências actuais, associadas à crescente 

preocupação com as questões de protecção ambiental e à necessidade em identificar 

alternativas arquitectónicas que impliquem soluções criativas, mais ecológicas e 

económicas, resultantes de uma reflexão e pensamento projectuais mais flexíveis e 

inovadores.  

 

                                                
1 Entende-se por descontextualizado o oposto ao conceito de contextualizar, que significa “inserir num 

contexto; definir o contexto de; referir as circunstâncias em que um acontecimento se produz; definir o 
ambiente de; condicionar […]”. (Departamento de Dicionários da Porto Editora, 1999, p. 416) 
Descontextualizado significa, assim que se descontextualizou, ou que está fora ou foi retirado do contexto 
original (Priberam Informática, 2013). 
2 Entende-se por objecto “tudo o que afecta os sentidos; coisa material; aquilo de que se trata; assunto; 

matéria; questão; tema; finalidade; fim; propósito; fito; motivo; causa; motivo de uma acção, de um 
sentimento […].” (Departamento de Dicionários da Porto Editora, 1999, p. 1167).  
3 Entende-se por corrente “que corre; predominante; actual; vulgar; habitual; fácil; expedito; fluente […]”. 

(Departamento de Dicionários da Porto Editora, 1999, p. 434) Corrente significa, assim, reinante, 
predominante, usual, habitual (Priberam Informática, 2013). 
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Neste sentido, a presente dissertação tem como objectivo principal estudar e 

compreender o pensamento projectual e o percurso arquitectónico que conduziram à 

descontextualização de objectos correntes para materiais de construção, identificar e 

estudar obras construídas com estes novos materiais e perspectivar o seu campo de 

aplicação, abrindo novas pistas e caminhos para sua a utilização futura.  

As premissas que conferem suporte a esta investigação tiveram por base as soluções 

desenvolvidas e testadas nas construções realizadas com estes novos materiais e, em 

particular, na obra de Shigeru Ban, principalmente nas realizações em que são 

aplicados os tubos de papel.  

A praxis projectual e a obra construída deste arquitecto são de grande relevância na 

arquitectura contemporânea, uma vez que configuram um novo tipo de resposta às 

questões de índole ambiental e social de um modo eficaz, através de soluções 

económicas e ecológicas, mediante a aplicação de materiais alternativos, como os 

tubos de papel pré-fabricados, contentores de transporte e grades de plástico de 

garrafas, enquanto resposta a situações específicas, nomeadamente as decorrentes 

de catástrofes naturais e de situações de crise humanitária.  

Como metodologia, procurou-se, inicialmente, fazer uma breve contextualização 

histórica da evolução dos materiais convencionais até aos dias de hoje, explorar a 

descontextualização de objectos correntes com aplicação viável no âmbito da 

arquitectura, estudando-se, em seguida, com particular detalhe, o caso da aplicação 

de tubos de papel por Shigeru Ban. 

A presente dissertação foi estruturada, para além da Introdução, em três capítulos e 

Considerações Finais. Os três capítulos apresentam uma sequência lógica, do geral 

para o particular, introduzindo uma breve contextualização histórica sobre a evolução 

dos materiais ao longo do tempo, até ao desenvolvimento e aplicação na construção 

de materiais alternativos e objectos correntes. Neste estudo, foca-se, com particular 

relevância, o caso concreto da aplicação de tubos de papel pelo arquitecto Shigeru 

Ban, e, finalmente, estudam-se quatro das suas obras realizadas com base neste novo 

material, em diferentes contextos e tipologias.  

No capítulo II é apresentado, essencialmente, o contexto em que são aplicados os 

objectos correntes no âmbito da arquitectura. Para compreender a evolução dos 

materiais e técnicas construtivas desenvolvidas, foram eleitos momentos marcantes da 
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história, nomeadamente os períodos da civilização Romana, da Revolução Industrial e 

da actualidade4. Aborda-se, ainda, os principais problemas ambientais que afectam os 

tempos de hoje, implicando a procura de soluções construtivas alternativas mais 

ecológicas, designadamente através da reutilização de materiais e da aplicação de 

objectos comuns em projectos de arquitectura. Paralelamente, é apresentada a 

caracterização destes objectos, identificando as vantagens da sua aplicação como 

materiais de construção. Em complemento e para melhor compreensão do processo 

projectual e construtivo associado a estes objectos, são apresentadas tabelas em 

apêndice, com diferentes obras utilizando diversos objectos correntes. 

O capítulo III é dedicado ao estudo da aplicação singular de tubos de papel em 

arquitectura por Shigeru Ban. É estudado o percurso do arquitecto, desde o seu 

período académico até à actualidade, bem como ligação que estabeleceu com outras 

figuras que marcaram e influenciaram a sua praxis projectual. Neste sentido, e para 

melhor fundamentar e compreender o seu pensamento e obra, abordam-se, ainda, 

neste capítulo, algumas das suas realizações. 

No quarto capítulo completa-se o objecto do presente trabalho com uma leitura crítica 

de quatro casos de estudo, de diferentes tipologias e contextos, da autoria de Shigeru 

Ban. Os casos de estudo seleccionados centram-se, assim, nas obras deste arquitecto 

contemporâneo, não só pelo reconhecimento mundial da qualidade arquitectónica das 

suas realizações, mas também pela importância em compreender e comparar 

diferentes tipos de aplicação de um mesmo objecto corrente, em programas 

específicos e diferenciados. 

O primeiro caso de estudo refere-se a um edifício de carácter permanente, uma 

habitação para o próprio arquitecto, conhecida como Paper House. Este foi o primeiro 

edifício permanente em que foi concedida autorização para a aplicação estrutural de 

tubos de papel.  

O segundo caso de estudo refere-se a um pavilhão de carácter temporário e 

experimental, representativo do Japão na Expo 2000, em Hanover, conhecido como 

                                                
4 O Império Romano, devido à qualidade da sua construção e aos materiais e técnicas construtivas 
aplicadas; a Revolução Industrial do século XVIII, pela significativa contribuição a nível tecnológico e 
também pelas novas soluções técnicas aplicadas, tendo como resultado imponentes estruturas em ferro e 
aço; e a actualidade, com um número crescente de novas soluções construtivas e de projectos 
inovadores, com materiais convencionais, artificiais, ou com objectos correntes. 
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Japanese Pavilion, traduzindo-se no edifício de maiores dimensões construído com 

base na tecnologia dos tubos de papel. 

O terceiro e quarto casos de estudo apresentam dois exemplos de arquitectura de 

emergência. Trata-se de soluções arquitectónicas temporárias para utilização pelas 

vítimas de um desastre natural, o terramoto que atingiu a cidade de Kobe, no Japão, 

em Janeiro de 1995. Na sequência desta catástrofe, foi construída a Paper Church, 

uma igreja temporária construída em substituição da anterior que foi destruída pelo 

fogo (terceiro caso de estudo), e as Paper Log Houses, um conjunto de habitações 

temporárias de pequenas dimensões destinadas a desalojados (quarto caso de 

estudo).  

Nos apêndices, são apresentadas tabelas com uma breve descrição de vários 

projectos realizados nos quais foram aplicados diversos objectos correntes, como 

garrafas de plástico e de vidro, contentores de transporte, paletes de madeira, grades 

de plástico de garrafas, pneus, latas de alumínio, entre outros, menos comuns e 

pontuais, como portas e janelas. Através da leitura crítica destas obras, 

compreendem-se as vastas possibilidades de aplicação destes objectos em 

arquitectura, desde a sua utilização como materiais de revestimento de fachadas, 

como divisórias, e como elementos estruturais em paredes, pavimentos e coberturas.  

No que se refere ao desenho e investigação, recorreu-se à elaboração de diversos 

esquemas explicativos de aspectos projectuais ligados à disposição geométrica, 

tectónica, formal, funcional e espacial das obras analisadas como casos de estudo. 

Nas Considerações Finais, são coligidos e apresentados os resultados mais 

marcantes encontrados ao longo deste trabalho e elencadas as respostas às 

seguintes questões de partida: 

- Como se processou a evolução, ao longo da história, dos materiais utilizados na 

construção? 

- Em que contexto e de que modo surgiu a ideia/pensamento projectual relativo à 

aplicação de objectos correntes em arquitectura? 

- Como é que esse pensamento projectual foi desenvolvido e convertido em soluções 

traduzidas em técnicas e métodos construtivos aplicados no âmbito da arquitectura? 
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- Quais os factores e benefícios para um futuro mais sustentável que favorecem a 

utilização em obra destes novos materiais? 

- Quais as potencialidades e campos de aplicação destes objectos na arquitectura, 

convencional e de emergência, e perspectivas de incremento do seu desenvolvimento 

sustentado?  

- Que fundamentos levaram o arquitecto Shigeru Ban a iniciar a aplicação estrutural 

dos tubos de papel nos seus projectos? 

- Quais as soluções construtivas utilizadas e em que tipologias arquitectónicas foram 

aplicados os tubos de papel? 
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2. A REUTILIZAÇÃO DOS OBJECTOS CORRENTES NO PENSAR E 

CONSTRUIR OBJECTOS ARQUITECTÓNICOS 

2.1. HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DOS MATERIAIS 

 
A presente resenha sumária relativa à história e evolução dos materiais foca 

essencialmente três momentos considerados cruciais: o período do Império Romano, 

a Revolução Industrial e o compreendido entre os séculos XX e XXI. Foram tratados 

apenas estes períodos da história dos materiais, dada a sua relevância em termos do 

desenvolvimento dos mesmos e dos processos construtivos e, também, por serem 

considerados marcos de referência pelas inovações para a praxis e consequente 

processo de construção dos objectos arquitectónicos, dado que “A história da 

produção, e em particular da produção arquitectónica, está profundamente ligada à 

história da invenção dos materiais e à exploração dos seus limites […]” (Oliveira, 

Marconi, 2010, p. 98). O estudo dos materiais e processos construtivos aplicados no 

passado é fundamental para a compreensão dos métodos e materiais aplicados na 

actualidade. A história recente dos materiais traduz-se no incremento do seu número, 

variedade, especificidade e campos de aplicação: 

 
[...] Material is a universal language of culture and civilization. It is accessible and 

understandable to young and old. As an artifact, it carries with it many messages 

pertaining to: the place of its origin, the reason for its having been made, the history of 

its use, its mythical and cultural meaning, its performance value, its economic value, 

and its life cycle – including the possibility for recycling or eventual disposal. [...] (Mori, 

2002, p. xvii) 

 
Serão apresentados e abordados, de modo breve, os principais materiais aplicados na 

construção desde a Antiguidade. 

A pedra foi sempre um dos materiais naturais mais utilizados na construção dos 

objectos de arquitectura desde a pré-história, sendo, conjuntamente com a madeira, o 

material mais antigo de construção (ilustração 1 à 12) (Rodrigues, Sousa, Bonifácio, 

2005, p. 177, 212). 
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Ilustração 1 – Calcário. 
(Farrelly, 2009, p. 170). 

 
Ilustração 2 – Mármore. 

(Farrelly, 2009, p. 170). 

 
Ilustração 3 - Pedra de 
revestimento. (Farrelly, 2009, p. 
170). 

 
Ilustração 4 - Revestimento 
de parede com ardósia. 
(Farrelly, 2009, p. 170). 

 
Ilustração 5 - Granito 
cinzento. (Farrelly, 2009, p. 
170). 

 
Ilustração 6 - Parede de 
pedra seca. (Farrelly, 2009, p. 
170). 

 
Ilustração 7 - Parede com 
escombros de pedra. (Farrelly, 
2009, p. 170). 

 
Ilustração 8 - Parede de 
alvenaria romana. (Farrelly, 
2009, p. 170). 

 
Ilustração 9 – Loja da Calvin 
Klein, Seul, Coreia do Sul, 
1996, por John Pawson. 
(Taschen, 2010, p. 397). 

 
Ilustração 10 – Fachada em 
calcário da Opera House, 
Copenhaga, Dinamarca, 2004, 
por Henning Larsen. (Jodidio, 
2006, p. 353). 

 
Ilustração 11 – Fachada em 
blocos de granito, Residência 
Las Encinas, Madrid, Espanha, 
2003, de Vicens + Ramos, 
ilustração por Eugeni Pons. 
(Cañizares, 2010, p. 64). 

 
Ilustração 12 – Pedra 
travertino cortado com 
máquina e emoldurado com 
betão, Kimbell Museum, 
Texas, 1972, por Louis Kahn. 
(Weston, 2008, p. 41). 

 
A madeira é um material com propriedades específicas utilizado, desde sempre, no 

projecto arquitectónico. No entanto, a maioria das estruturas mais antigas construídas 

neste material foram destruídas, devido às mais diversas razões (ilustração 13 à 24) 

(Cowan, 1985, p. 32-33; Rodrigues, Sousa, Bonifácio, 2005, p. 177). 

Não sobreviveram muitas estruturas construídas em madeira, sendo a sua 

reconstituição possível através dos espaços deixados pelas mesmas. Para além 

destas evidências arqueológicas, Vitrúvio descreve as construções de madeira como, 

presumivelmente, o método mais usual de construção na Antiguidade (Cowan, 1985, 

p. 53, 55). 
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Ilustração 13 - Madeira serrada 
composta estrutural. (Beylerian, 
Dent, 2005, p. 115). 

 
Ilustração 14 – Pavimento de 
madeira. (Weston, 2008, p. 
113). 

 
Ilustração 15 - Faia vermelha. 
(Farrelly, 2009, p. 171). 

 
Ilustração 16 - Abeto de 
Douglas. (Farrelly, 2009, p. 
171). 

 
Ilustração 17 - Carvalho 
europeu. (Farrelly, 2009, p. 
171). 

 
Ilustração 18 - Faia europeia. 
(Farrelly, 2009, p. 171). 

 
Ilustração 19 – Madeira de 
bordo. (Farrelly, 2009, p. 171). 

 
Ilustração 20 – Cortiça. 
(Farrelly, 2009, p. 171). 

 
Ilustração 21 – Sala de 
conferências no interior do 
edifício 8522 National, forrada 
com contraplacado de madeira, 
Los Angeles, E.U.A., 1988, por 
Eric Owen Moss. (Weston, 
2008, p. 18). 

 
Ilustração 22 – Vigas de 
madeira do Serpentine Gallery 
Pavilion 2005, Kensington 
Gardens, Londres, Inglaterra, 
2005, por Álvaro Siza Vieira e 
Eduardo Souto de Moura. 
(Jodidio, 2006, p. 502). 

 
Ilustração 23 – Interior 
revestido em madeira da 
Riggio-Lynch Chapel, Clinton, 
Tennessee, E.U.A., 2004, por 
Maya Lin. (Jodidio, 2006, p. 
365). 

 
Ilustração 24 - Ripas de 
madeira da fachada da 
extensão do Zürichberg Hotel, 
Zurique, Suiça, 2010, por 
Burkhalter Sumi Architekten. 
(Weston, 2008, p. 200). 

 

O tijolo, na Antiguidade, consistia num paralelepípedo de barro amassado exposto ao 

sol, ou cozido no fogo, tendo vindo a ser muito utilizado no fabrico de paredes de 

enchimento (ilustração 25 à 36) (Rodrigues, Sousa, Bonifácio, 2005, p. 258). 
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Ilustração 25 - Ligação corrente 
entre tijolos. (Farrelly, 2009, p. 
170). 

 
Ilustração 26 - Ligação 
flamenga entre tijolos. 
(Farrelly, 2009, p. 170). 

 
Ilustração 27 - Ligação esticada 
entre tijolos. (Farrelly, 2009, p. 
170). 

 
Ilustração 28 – Fachada 
com tijolos irregulares. 
(Weston, 2008, p. 95). 

 
Ilustração 29 - Parede com 
tijolos de diferentes tipos e 
texturas. (Weston, 2008, p. 94). 

 
Ilustração 30 - Parede de 
tijolo. (Weston, 2008, p. 68). 

 
Ilustração 31 - Tijolo 
policromático victoriano. 
(Weston, 2008, p. 5). 

 
Ilustração 32 – Parede de 
tijolos com diferentes tons. 
(Weston, 2008, p. 128). 

 
Ilustração 33 - Pavimento em 
tijolo da Säynätsalo Town Hall, 
Finlândia, 1952, por Alvar Aalto. 
(Weston, 2008, p. 135). 

 
Ilustração 34 – Interior em 
tijolo da Cristo Obrero Church, 
Atlántida, Uruguai, 1960, por 
Eladio Dieste. (Taschen, 
2010, p. 111). 

 
Ilustração 35 – Fachada em 
tijolo e aço inoxidável do edifício 
Marta Herford, Herford, 
Alemanha, 2005, por Frank O. 
Gehry. (Jodidio, 2006, p. 201). 

 
Ilustração 36 - Paredes em 
tijolo do National Museum of 
Roman Art, Mérida, 
Espanha, 1986, por Rafael 
Moneo. (Weston, 2008, p. 
192). 

 

A construção com taipa é um dos primeiros sistemas de construção, consistindo no 

levantamento de paredes ou muros de barro misturados com pedras de pequenas 

dimensões (ilustração 37 à 40 e ilustrações 45, 46 e 48) (Rodrigues, Sousa, Bonifácio, 

2005, p. 252). Já a construção com adobe consiste numa mistura de terra e palha 

amassada com água, com a qual se fabricam tijolos secos ao sol, usados em 

construção em zonas pobres em pedra (ilustração 41 à 44 e ilustração 47) (Rodrigues, 

Sousa, Bonifácio, 2005, p. 19). 

 
 
 
 
 
 
 



A descontextualização de objectos correntes para materiais de construção: o caso da aplicação dos tubos de papel de 
Shigeru Ban 

Marta Isabel Silva Rodrigues da Costa   51 

 

 
Ilustração 37 - Detalhe de 
parede de taipa, barro 
armado com madeira. 
([Adaptado a partir de:] 
Pereira, 2014). 

 
Ilustração 38 – Barro natural. 
(Ecomercado Avis Rara, 2015). 

 
Ilustração 39 - Parede de 
taipa com madeira, ilustração 
de Elizeu Santos-Neto. (EcoD, 
2013). 

 
Ilustração 40 - Terra pisada e 
palha com reboco de cal. 
(ARQ2T.Atelier, 2015). 

 
Ilustração 41 - Tijolos de 
adobe. ([Adaptado a partir 
de:] Delicioso Soñador 
Iluminado, 2015). 

 
Ilustração 42 - Parede de 
adobe, Baldallur, Espanha. 
(Auroville Earth Institute, 2015). 

 
Ilustração 43 - Adobe 
moldado à mão, AI Diriyah, 
Arábia Saudita. (Auroville 
Earth Institute, 2015). 

 
Ilustração 44 - Parede de 
adobe, Los Ladrillos, México. 
(Auroville Earth Institute, 
2015). 

 
Ilustração 45 – House of 
Stories, construída em taipa, 
Bleddfa, 2001, Wales, por 
Tono Mirai. (Weston, 2008, p 
34). 

 
Ilustração 46 – Corner Cottage 
Earthship em taipa, Taos, Novo 
México, E.U.A., meados dos 
anos 70, por Michael Reynolds. 
(Nunan, 2009, p. i5). 

 
Ilustração 47 - Tijolos de 
adobe sobre o chão a secar 
ao sol. (Weston, 2008, p. 19). 

 
Ilustração 48 – Construção 

com tijolos de adobe em 
grande escala da Great 
Mosque, Djenné, Mali, 1280, 
por Koy Konboro. (Weston, 
2008, p. 19). 

 

O betão, mistura de cimento, água e inertes com granulometrias diversas, 

nomeadamente areia e britas, é um dos materiais estruturais utilizados na construção 

desde os romanos. Nesta época, tratava-se ainda de uma mistura de cimento, areia e 

pedra amassada com água. De entre os aglomerantes aéreos5 conhecidos pelos 

construtores da Antiguidade, o gesso cozido e a cal eram frequentemente utilizados no 

fabrico destas argamassas para betão (ilustração 49 à 60) (González, 2006, p. 31; 

Rodrigues, Sousa, Bonifácio, 2005, p. 61).  

 
 

                                                
5 Aglomerante aéreo - pasta que apresenta a propriedade de endurecer por reacções de hidratação ou 

pela acção química do dióxido de carbono (CO2) presente na atmosfera e que, após o seu endurecimento, 
não resiste satisfatoriamente quando submetida à acção da água (Ecivilnet.com, 2015). 
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Ilustração 49 - Bloco de 
betão. (Farrelly, 2009, p. 
171). 

 
Ilustração 50 - Betão cinzento-
escuro. (Weston, 2008, p. 5). 

 
Ilustração 51 - Paredes de 
betão à vista. (Weston, 2008, 
p. 90). 

 
Ilustração 52 - Betão 
trabalhado. (Farrelly, 2009, p. 
171). 

 
Ilustração 53 - Superfície de 
betão. (Farrelly, 2009, p. 
171). 

 
Ilustração 54 – Betão com 
pigmento vermelho. ([Adaptado 
a partir de:] Ford Portugal, 
2015). 

 
Ilustração 55 - Juntas numa 
parede em betão. (Weston, 
2008, p. 89). 

 
Ilustração 56 – Betão à vista. 
(Jodidio, 2006, p. 145). 

 
Ilustração 57 - Slit House, 
Shiga, Japão, 2005, por 
Eastern Design. (Jodidio, 
2006, p. 148). 

 
Ilustração 58 - Betão 
enobrecido através das marcas 
de mármore entre as juntas do 
National Assembly Building, 
Daca, Bangladeche, 1982, por 
Louis Kahn. (Weston, 2008, p. 
90). 

 
Ilustração 59 – Morbio 
Inferiore Middle School, Suíça, 
1977, por Mario Botta. (Steele, 
1997, p. 47). 

 
Ilustração 60 - Snow White 
Dental Clinic, Toyoma, Japão, 
2002, por Akira Sakamoto. 
(Jodidio, 2006, p. 473). 

 

 

O ferro e, posteriormente, o aço, liga metálica de ferro, eram utilizados provavelmente 

como complementos e sistemas de reforço, em alguns casos nas arquitraves, ou 

colocados sobre as vigas de pedra (ilustração 61 à 72) (Cowan, 1985, p. 45). 
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Ilustração 61 - Aço inoxidável. 
(Farrelly, 2009, p. 172). 

 
Ilustração 62 – Aço 
desgastado. (Farrelly, 2009, p. 
172). 

 
Ilustração 63 - Colunas em 
ferro fundido e vigas em I, em 
aço. (Weston, 2008, p. 73). 

 
Ilustração 64 – Coluna 
metálica. (Weston, 2008, p. 
156). 

 
Ilustração 65 - Ornamento de 
guarda metálica. (Weston, 2008, 
p. 73). 

 
Ilustração 66 - Guarda 
metálica. (Weston, 2008, p. 
137). 

 
Ilustração 67 - Estrutura em 
aço. (Farrelly, 2009, p. 172). 

 
Ilustração 68 - Caixilharia 
metálica exposta. (Weston, 
2008, p. 148). 

 
Ilustração 69 – Cobertura 
metálica do edifício da Bolsa de 
Valores, Amsterdão, 1903, por 
Hendrik Petrus Berlage. 
(Taschen, 2010, p. 59). 

 
Ilustração 70 – Estrutura em 
aço do edifício Reliance, 
Chicago, E.U.A., 1890, por 

John Root, terminado em 
1895 por Charles B. Atwood. 
(Weston, 2008, p. 76). 

 
Ilustração 71 – Estrutura 

metálica do John Hancock 
Center, Chicago, E.U.A., 
1969, por Fazlur Khan, do 
gabinete Skidmore, Owings 
and Merrill. (Steele, 1997, p. 
371). 

 
Ilustração 72 – Fachada em 
estrutura metálica e de vidro, 
Seattle Central Library, 
Washington, E.U.A., 2004, por 
Rem Koolhaas. (Jodidio, 
2006, p. 333). 

 

O uso de vidro como material de construção era raro na antiguidade, apesar de terem 

sido encontradas algumas janelas com este material em Pompeia e no Médio Oriente. 

Efectivamente, as janelas de vidro não eram comuns em Roma, uma vez que não 

foram mencionadas por Vitrúvio (ilustração 73 à 84) (Cowan, 1985, p. 168).  
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Ilustração 73 - Vidro fundido. 
(Farrelly, 2009, p. 172). 

 
Ilustração 74 - Espuma de 
vidro. (Farrelly, 2009, p. 172). 

 
Ilustração 75 - Vidro colorido. 
(Farrelly, 2009, p. 172). 

 
Ilustração 76 – Ligação entre 
vidro e madeira. (Farrelly, 
2009, p. 172). 

 
Ilustração 77 - Junção de 
elemento metálico com placas 
de vidro. (Weston, 2008, p. 
186). 

 
Ilustração 78 – Vidro 
serigrafado. (Weston, 2008, p. 
223). 

 
Ilustração 79 - vidro fosco. 
(Weston, 2008, p. 2). 

 
Ilustração 80 - Painéis de 
vidro fixos com encaixes de 
aço e selados com silicone. 
(Weston, 2008, p. 216). 

 
Ilustração 81 - Fachada de 

vidro e metal da nova Galeria 
de Arte, Bregenz, Áustria, 1997, 
por Peter Zumthor. (Weston, 
2008, p. 208). 

 
Ilustração 82 – Fachada de 

vidro do edifício Seagram, 
Nova Iorque, E.U.A., 1958, 
por Ludwig Mies van der 
Rohe. (Farrelly, 2009, p. 104). 

 
Ilustração 83 - Estrutura 

metálica e de vidro com do 
novo aeroporto de Hong 
Kong, China, 1998, por Foster 
e Partners. (Weston, 2008, p. 
217). 

 
Ilustração 84 – Fachada 

revestida com placas de vidro 
do Palácio de Congressos e 
auditório Kursaal, São 
Sebastião, Espanha, 1999, 
por Rafael Moneo. (Weston, 
2008, p. 222). 

Durante o Império Romano foram construídos edifícios em madeira, betão, alvenaria 

de pedra e de tijolo. Os exemplos destas construções encontram-se ainda dispersos, 

principalmente no Médio Oriente e nas regiões do sul e oeste da Europa (ilustração 85 

à 87) (Cowan, 1985, p. 6). 

 
Ilustração 85 - Parede construída com pedra na 
Antiguidade (Paredes helenísticas em Delos), 
ilustração de Thomas Noble Howe. (Vitrúvio, 
2009, p. 102). 

 
Ilustração 86 - Construção em madeira 
(Origem Dórica na construção em 
madeira), ilustração de Thomas Noble 
Howe. (Vitrúvio, 2009, p. 163). 

 
Ilustração 87 - Fiada de tijolos na 
Antiguidade (sistema romano segundo 
g. Lugl, Roma), ilustração de Thomas 
Noble Howe. (Vitrúvio, 2009, p. 100). 
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Durante os primeiros anos do Império Romano, o betão assumiu um papel relevante 

como material estrutural, tendo a construção com este material atingido um nível de 

sofisticação só ultrapassado após o século XIX (Cowan, 1985, p. 55, 59).  

Apesar do betão se ter tornado num material corrente no século I D.C., continuou-se a 

utilizar a pedra e o tijolo. A alvenaria romana podia ser utilizada como estrutura 

convencional de tijolo ou pedra, ou como cofragem permanente para a construção de 

betão, tornando-se este num importante material estrutural durante os primeiros anos 

do Império. Um certo conservadorismo pode também ter contribuído para o uso de 

tijolo e pedra como cofragens permanentes (Cowan, 1985, p. 59).  

Os romanos desenvolveram um sistema e uma habilidade notáveis de construir, 

traduzidos numa contribuição arquitectónica que se distingue pela sua magnitude e 

sofisticação técnica. Apesar de não terem inventado o betão, o arco, a abóbada e a 

cúpula, aperfeiçoaram-nos de tal modo que lhes permitiu erigir vãos interiores de 

grandes dimensões e estruturas magnificentes, num significativo contributo para a 

redução do peso da estrutura (ilustração 88 à 96) (Cowan, 1985, p. 64, 52-53, 70-71):  

 
The Roman contribution to architecture was distinguished by its magnitude and 

technical sophistication. Roman remains and buildings are still in use from Spain to Asia 

Minor and from North Africa to Britain. The quality of the concrete construction, water 

supply, and heating systems remained unequaled until the nineteenth century. […] At its 

best Roman architecture was simple, functional, and well proportioned. […] Roman 

architects and engineers were not markedly inventive, but they appreciated a good idea 

when they saw one and experimented with it until it was technically perfect. […] 

(Cowan, 1985, p. 52-53). 

 

 
Ilustração 88 - Porta Ticinese, Milão, 1801. 
(Benevolo, 1999, p. 55). 

 
Ilustração 89 - Arcos de betão, Banhos 
de Caracalla, Roma. (Farrelly, 2009, p. 
27). 

 
Ilustração 90 - Casa de Menander, 
Pompeia, final do século I B.C. (Kostof, 
Tobias, 1995, p. 199). 
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Ilustração 91 - Armazéns Romanos de Óstia, 
Itália, 1987, ilustração de J. Maciel. (Vitrúvio, 
2009, p. 104). 

 
Ilustração 92 - Templo dórico, 
Metaponto, sul de Itália. (Weston, 2008, 
p. 43). 

 
Ilustração 93 - Templo dito de 
Portunus, Roma, Itália, 1987, 
ilustração de J. Maciel. (Vitrúvio, 2009, 
p. 171). 

 
Ilustração 94 - Templo Circular, Roma, 
segunda metade do 1º século B.C. (Jordan, 
1962, p. 47). 

 
Ilustração 95 - Coliseu, Roma, 
construído entre 70 A.D. e 82. (Jordan, 
1962, p. 55). 

 
Ilustração 96 - Panteão, Roma, 
iniciado em 27 B.C. (Jordan, 1962, p. 
53). 

 
O período correspondente à Revolução Industrial, ocorrido em meados do século 

XVIII, modificou o processo de fabrico dos materiais, introduzindo-se novos materiais, 

facto que revolucionou o pensamento arquitectónico, as técnicas, os métodos e os 

sistemas construtivos. Os materiais como a pedra, o ladrilho e a madeira passaram a 

ser produzidos e aplicados em obra, com recurso a processos mais racionais e 

interligados com os novos materiais como o ferro fundido, o vidro e, mais tarde, o 

betão armado. Os progressos no campo da ciência permitiram articular diversos tipos 

de materiais, avaliar previamente a sua resistência e maximizar as suas possibilidades 

e campos de aplicação em obra. Melhoram também as instalações nas obras e 

difunde-se o uso de maquinaria de apoio à construção (Benevolo, 2002, p. 17, 23, 28). 

As limitações tecnológicas que caracterizavam os períodos históricos anteriores à 

Revolução Industrial deram lugar a uma arquitectura que utilizava os materiais 

disponíveis no local como o vime, a madeira, a argila ou a pedra. À medida que se foi 

produzindo uma industrialização crescente, surgiram novos materiais que passaram a 

estar disponíveis em grandes quantidades, como o ferro, o aço, ou o vidro. O 

desenvolvimento da tecnologia permitiu não só produzir estes novos materiais como 
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também alterar de modo profundo as propriedades originais de muitos deles: os metais 

começaram a assumir formas exuberantes, os vidros a ser utilizados em compressão e 

a pedra a ser usada em tensão. […] (Oliveira, Marconi, 2010, p. 98) 

Os referidos progressos técnicos permitiram estender as aplicações do ferro e do 

vidro6, introduzindo conceitos totalmente novos no processo ideativo e nas técnicas 

construtivas. Num breve intervalo de século e meio, estes desenvolvimentos 

transformaram completamente o desenho e a configuração formal e espacial dos 

edifícios (Benevolo, 2002, p. 31; Cowan, 1985, p. 8, 237, 242). 

O uso do ferro fundido generalizou-se em colunas e vigas, constituindo a estrutura de 

muitos edifícios industriais e permitindo cobrir grandes espaços com estruturas 

relativamente ligeiras e delicadas. Estas estruturas ligeiras em aparência suportavam 

grandes cargas e permitiam vencer vãos até então impossíveis (ilustração 97 à 103) 

(Benevolo, 2002, p. 32, 35, 39). 

 

 
Ilustração 97 - The Great Palm 
House antes da restauração. 
(Weston, 2008, p. 30). 

 
Ilustração 98 - Interior da Great Palm House, 
Kew Gardens, Londres, 1844, de Decimus 
Burton e Richard Turner. (Behling, Behling, 
Schindler, 1996, p. 139). 

 
Ilustração 99 – Oxford University Museum, 
Inglaterra, 1861, de Thomas Newenham 
Deane and Benjamin Woodward. (Jordan, 
1962, p. 217). 

 
Ilustração 100 – Interior da 

Galeria das máquinas, Paris, 
1889. (Benevolo, 2000, p. 143). 

 
Ilustração 101 - Exterior da Galeria das 

máquinas, Paris, 1889. (Benevolo, 2000, p. 
143). 

 

                                                
6 A indústria do vidro evoluiu tecnicamente na segunda metade do século XVIII, desenvolvendo processos 

de fabrico de painéis com dimensões variáveis. O vidro e ferro são associados para obter coberturas 
translúcidas e grandes clarabóias. As primeiras estações de caminhos-de-ferro requeriam grandes 
coberturas de vidro e as novas lojas passaram a utilizar o vidro nas suas vitrinas. Surgem também os 
grandes pavilhões de cristal para exposições na segunda metade do século XIX (Benevolo, 2002, p. 39). 
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Ilustração 102 – Ilustração das alas centrais, Paris, 1853, de V. Baltard. 
(Benevolo, 2000, p. 123). 

 
Ilustração 103 – Ilustração de Jardim de Inverno, 
Champs Elysées, Paris, 1853, de E. Texier. 
(Benevolo, 2000, p. 38). 

 
O betão, inicialmente utilizado como material de construção durante o Império 

Romano, recuperou esse papel no século XX. Hoje em dia, utilizam-se diferentes tipos 

deste material. Para além do betão armado, betão com uma armadura de aço7 

utilizado em elementos estruturais, vigas, pilares e lajes na construção, outras 

variedades foram desenvolvidas, nomeadamente o betão aparente, o betão pré-

esforçado, o betão pré-moldado e o betão projectado (Cowan, 1985, p. 255; 

Rodrigues, Sousa, González, 2006, p. 31; Bonifácio, 2005, p. 61-62). 

No século XXI, as experiências e realizações baseadas em tecnologia formam dois 

extremos de uma gama muito ampla que começa a ser difundida para resolver a 

variedade dos problemas arquitectónicos e construtivos contemporâneos (Benevolo, 

2002, p. 1160). 

Para além do desenvolvimento de materiais artificiais, como os plásticos e os 

compósitos, os materiais naturais e convencionais, betão, pedra, madeira e tijolo, 

continuam a assumir um papel nuclear na construção. 

Hoje, com o desenvolvimento da ciência dos materiais, das tecnologias avançadas e 

das nanotecnologias8, bem como com as progressivas exigências de certas indústrias, 

o conceito tradicional de material tem vindo a alterar. Os novos materiais, com 

propriedades estabelecidas a partir de especificações prévias, são pesquisados e 

                                                
7 “[…] A ligação de dois materiais atribui duas propriedades distintas no final, ou seja o betão como uma 
pedra artificial resiste bem à compressão, e o aço resiste bem à torção e flexão - obtém-se assim um 
material completo com as propriedades de resistir a todos os tipos de esforços.” (González, 2006, p. 31) 
8 Nanotecnologia – “[…] área que actua ao nível molecular, em dimensões que variam entre 1 e 100 

nanómetros. Um nanómetro representa 1 bilionésimo de um metro […]” (Oliveira, Marconi, 2010, p. 99). 
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produzidos para se adaptarem aos objectivos pretendidos9, existindo também um 

campo que explora novos materiais, tendo como base materiais existentes, cuja 

junção com outros componentes melhora significativamente as respectivas 

características, aplicações e qualidades arquitectónicas (ilustração 104 à 117) 

(Oliveira, Marconi, 2010, p. 98).  

Como resposta às exigências ambientais actuais, procuram-se desenvolver 

constantemente soluções e materiais ecológicos, contribuindo para que as obras 

construídas sejam mais eficientes em termos energéticos e mais sustentáveis no 

tempo.  

A história dos materiais, nas suas dimensões arquitectónicas e construtivas, está 

profundamente relacionada com a evolução, invenção e reinvenção da sua aplicação, 

tendo sido sistematicamente desenvolvidas novas técnicas construtivas a partir das 

capacidades e propriedades dos mesmos: 

The study of material culture thus connects us to fundamental issues of humanity. The 

particular mindset necessary is one that scans, scavenges, and locates existing and 

imminent innovations in material technology that can be applied to the making of our 

environment. This opportunistic strategy is proposed to circumvent the twenty to twenty-

five years that it normally takes to incorporate new materials and new technologies into 

architectural applications. Within the world of material research generally, architecture 

commands a small portion of resources and attention, because its use cycle is longer 

than that for most other manufactured products; further, it is not the major consumer of 

any individual material. Thus formal materials research must be combined with creative 

appropriation of advances made in nonarchitectural areas.  

[...] yet, if we are intelligent in our approach to integrating material and fabrication 

research into architecture, we can claim a larger territory of knowledge encompassing 

science, technology and design. Then we can reaffirm the role of architects as 

constructors of civilization and continue to practice witth confidence, pride, and 

generosity toward humankind. (Mori, 2002, p. xvii) 

O estudo da evolução dos materiais torna-se fundamental para a compreensão dos 

métodos construtivos na configuração dos objectos arquitectónicos nos dias de hoje, 

os quais obedecem a novos critérios técnicos, vivenciais e figurativos.   

 
 

                                                
9 “[…] A nanotecnologia deverá transformar o modo como construímos, pois permite melhorar as 
características de materiais já existentes, como por exemplo versões desmaterializadas do cimento, e 
produzir novas classes de materiais como os materiais que se autoreparam, que se autolimpam, que 
absorvem substâncias poluentes ou que identificam toxinas. […]” (Oliveira, Marconi, 2010, p. 98-99) 
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Ilustração 104 - Betão emissor 
de luz. (Farrelly, 2009, p. 171). 

 
Ilustração 105 - Betão 
translúcido. (Farrelly, 2009, p. 
173). 

 
Ilustração 106 - Espuma 
absorvente do choque. 
(Farrelly, 2009, p. 173). 

 
Ilustração 107 - Plástico 
ondulado. (Farrelly, 2009, p. 
173). 

 
Ilustração 108 - Etileno-
tetrafluoroetileno (ETFE). 
(Farrelly, 2009, p. 173). 

 
Ilustração 109 - Plástico 
moldável. (Farrelly, 2009, p. 
173). 

 
Ilustração 110 - Pavimento 
em borracha. (Farrelly, 2009, 
p. 173). 

 
Ilustração 111 - Painéis 
solares Kalzip AluPlusSolar. 
(Farrelly, 2009, p. 173). 

 
Ilustração 112 - Loisium Wine 

Center e Hotel, Langenlois, 
Aústria, 2005, por Steven Holl. 
(Jodidio, 2006, p. 260). 

 
Ilustração 113 – Shopping 

Emporium, Banguecoque, 
Tailândia, 2005, por Patrick 
Blanc. (Farrelly, 2009, p. 163). 

 
Ilustração 114 – Jubilee Church, Roma, Itália, por Richard 

Meier. (Taschen, 2010, p. 325). 

 
Ilustração 115 – Guggenheim Museum, Bilbao, 
1997, por Frank Gehry. (Steele, 1997, p. 7). 

 
Ilustração 116 – Tower of 
the Winds, Yokohama, 1986, 
por Toyo Ito. (Steele, 1997, 
p. 454). 

 
Ilustração 117 - Dalki Theme Park, Paju, 
Coreia do Sul, 2000, por GA.A Architects, Mass 
Studies e Slade Architecture. (Jodidio, 2006, p. 
195). 
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2.2. CONTEXTO 

IMPACTE AMBIENTAL DA CONSTRUÇÃO 

 
O consumo exponencial das nações industrializadas, nomeadamente de recursos 

energéticos, renováveis (tais como a água) e não renováveis (tais como os 

combustíveis fósseis) tem sido responsável por vários problemas que afectam a 

sobrevivência do planeta na actualidade. A degradação ambiental é resultado do 

esgotamento de todo o tipo de recursos da Terra (tais como os recursos naturais e os 

combustíveis fósseis), da poluição da água e do ar, da emissão de gases poluentes, 

com o consequente efeito de estufa e aquecimento global, da produção e desperdício 

de resíduos difíceis de eliminar e, também, da poluição resultante da sua deposição 

em aterros (ilustração 118 à 123) (Smith, 2005, p. 202; Zeiher, 1996, p. 9). 

Durante milénios o Homem adaptou-se ao meio e soube encontrar sistemas de 

exploração racional dos recursos, permitindo a sua renovação cíclica. Contudo, a 

civilização não se satisfez com este processo equilibrado e quebrou a continuidade 

natural do seu desenvolvimento, definindo um futuro que é hoje o nosso presente. 

(Mourão, Pedro, 2012, p. 13) 

Deste modo, a sociedade não pode continuar a consumir os recursos naturais à 

velocidade actual. Se o consumo continuar a crescer a este ritmo, é expectável que a 

tecnologia actual não venha a ter capacidade para atender às necessidades de 

energia do próximo século e que a maior parte dos recursos de combustíveis fósseis 

do mundo se esgote por volta de metade deste século (Smith, 2005, p. 202, 251). “[...] 

Nenhuma das estratégias até hoje definidas e aceites pela maioria dos países do 

mundo resultou em diminuição real e absoluta dos consumos, ou mesmo da sua taxa 

de aumento anual. [...]” (Guedes, 2011a, p. 13)   
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Ilustração 118 - Central nuclear, responsável pela emissão 
de gases poluentes. (Behling, Behling, Schindler, 1996, p. 
13). 

 
Ilustração 119 – Poluição atmosférica em zona industrializada. 
(Mansur, Calixto, 2012). 

 
Ilustração 120 - Poluição causada pela emissão de gases 
para a atmosfera. (Vale, R., Vale, B., 1991, p. 52). 

 
Ilustração 121 - Sinais de poluição num rio. (Vale, R., Vale, B., 1991, 
p. 25). 

 
Ilustração 122 - Desflorestação - a recolha de madeira para 
combustível é uma das maiores causas da destruição das 
árvores da savana e da desflorestação. (Behling, Behling, 
Schindler, 1996, p. 13). 

 
Ilustração 123 - Emissão de gases poluentes para a atmosfera pelas 
fábricas, automóveis, etc. (Kevin, 2015). 

 
A indústria ligada ao sector da construção civil carrega uma quota-parte de 

responsabilidade no que respeita ao consumo e desperdício de recursos naturais e 

energéticos, bem como de materiais que implicam, no processo, uma elevada 
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utilização de matérias-primas, provocando desequilíbrios ambientais consideráveis10 

(ilustração 124 à 127) (Montemor et al., 2005, p. 297; Smith, 2005, p. 204). Para além 

do elevado consumo energético resultante da produção dos materiais, também são 

gerados resíduos: 

Os processos de produção dos materiais utilizados na construção, por exemplo 

plásticos, alumínio, cobre, aço, vidro, cimento, cal, cerâmicos, etc, são também 

responsáveis por causar impactes negativos no ambiente pois, além de serem 

geralmente de consumo intensivo de energia, são também geradores de poluição 

devido à produção de resíduos sólidos e emissões gasosas e líquidas. (Montemor et 

al., 2005, p. 298) 

 

 
Ilustração 124 - Transformação da paisagem natural devido à 
elevada construção. (Neves, 2014, p. 7). 

 
Ilustração 125 - O arquitecto como “monstro” consumidor da 
Terra, desenho do arquitecto americano Malcolm Wells. (Vale, 
R., Vale, B.,1991, p. 31). 

                                                
10 “Sabemos que el 45% de la energía generada se utiliza para calentar, iluminar y ventilar los edificios, y 

el 40% del agua utilizada en el mundo se destina a abastecer las instalaciones de los edificios. La 
industria de la construcción consume el 50% de todos los recursos mundiales, lo que la convierte en la 
actividad más insostenible del planeta. El arquitecto, como técnico, tiene la necesidad e responsabilidad 
de conocer más sobre las propiedades de los materiales, el análisis de sus ciclos de vida (ACV), las 
energías alternativas y cómo proyectar comunidades más saludables. Debe realizar su trabajo con el 
compromiso de tener en cuenta no sólo los costes de inversión sino, como nos indica el ACV, 
considerando igualmente el valor medioambiental, el mantenimiento, el reciclaje y la reutilización de lo 
que proyecta.” (Quinejure, 2011, p. 22) 
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Ilustração 126 - Cidade industrializada. (Vale, R., Vale, B., 1991, 
p. 27). 

 
Ilustração 127 - A elevada urbanização promove o aumento do 
consumo dos já escassos recursos, ilustração de Paul Beattie. 
(EcoD, 2015). 

 
Por outro lado, o elevado consumo de recursos naturais e fontes primárias de energia, 

ambos não renováveis (tais como o gás natural, o petróleo, o carvão vegetal, etc.), 

necessários para a produção da grande diversidade de materiais, aumenta também, 

significativamente, as emissões de gases com efeito de estufa, e, consequentemente, 

contribui para o aquecimento global (Montemor et al., 2005, p. 294, 298). 

Grande parte das actividades interligadas, directa ou indirectamente, com a 

construção são geradoras de níveis de poluição em virtude da produção e emissão de 

poeiras e gases tóxicos com efeito de estufa, bem como da produção de resíduos11. 

Estas actividades englobam as várias fases do processo construtivo, desde a 

extracção das matérias-primas à transformação em produtos acabados, ao transporte 

para o fornecedor e, posteriormente, para a obra, até à fase de demolição (ilustrações 

128 e 129) (Montemor et al., 2005, p. 299; Smith, 2005, p. 208-209; Guedes, 2011a, p. 

13). “[...] Construir não só consome como desperdiça recursos. Parte deste 

desperdício constitui resíduos, originando novos consumos de recursos, necessários 

para o seu tratamento, eliminação e minoração de riscos de contaminação. [...]” 

(Mourão, Pedro, 2012, p. 11)  

                                                
11 “As razões para selecionar e utilizar conscientemente materiais de construção são claras: metade da 
totalidade das matérias-primas extraídas da Terra é utilizada para a construção, mais de metade do lixo 
que produzimos vem deste setor, e quase 50% da energia usada na Europa está relacionada com a 
construção de edifícios.” (ACE et al. apud Mourão, Pedro, 2012, p. 79) 
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Ilustração 128 - Ciclo de vida dos materiais. (Alesina, Lupton, 
2010, p. 44). 

 
Ilustração 129 - Extracção e transporte das matérias-primas. 
(Vale, R., Vale, B., 1991, p. 31). 

 
Uma parte considerável dos depósitos de resíduos12 que se acumulam na Terra 

provém de desperdícios, nomeadamente excedentes de materiais e resíduos 

indiferenciados da construção, ou da demolição de edifícios (ilustrações 130 e 131) 

(Mourão, Pedro, 2012, p. 77; Montemor et al., 2005, p. 299). O próprio processo de 

manutenção dos edifícios também contribui para a produção de resíduos: 

Ao realizar operações de manutenção são produzidos resíduos resultantes da 

substituição de materiais de construção. A produção destes resíduos é compensada 

pelo aumento da vida útil do edifício. Os resíduos de manutenção tendem a diminuir se 

o edifício for robusto e durável, sendo desejável que na conceção do edifício sejam 

previstos sistemas e componentes fáceis de manter e, em caso de substituição, 

recicláveis. (Mourão, Pedro, 2012, p. 77) 

É, assim, essencial procurar soluções mais ecológicas que estabeleçam uma resposta 

eficaz a estes problemas, de modo a reduzir o impacte13 ambiental provocado pela 

indústria da construção, caminhando o Planeta e os homens para um futuro mais 

sustentável.  

                                                
12 “Consumindo recursos energéticos, água, ar, solo, minerais e a própria biodiversidade, o Homem extrai, 
usa e produz materiais, originando resíduos. Os materiais naturais são recursos de uso direto, cujos 
excedentes retornam ao meio ambiente. Os materiais artificiais, pelo contrário, são produtos 
transformados que não retornam à sua origem e cujo excedente se transforma em resíduo não reutilizável 
sem uma transformação específica e, em muitos casos, impossível de reutilizar. A produção de materiais 
artificiais consome recursos, emite poluentes e gera resíduos. A eliminação de poluentes e resíduos, por 
sua vez, consome mais recursos, em geral, água e energia. Porém, materiais e resíduos tenderão, cada 
vez mais, a ser vistos não só como consumidores, mas também como geradores de recursos. […]” 
(Mourão, Pedro, 2012, p. 45) 
13 Impacte – “efeito forte provocado por algo ou alguém; impacto; ~ ambiental conjunto das alterações 

produzidas pelo Homem a nível ambiental numa determinada área que afetam direta ou indiretamente o 
bem-estar da população assim como a qualidade dos recursos ambientais [...]” (Departamento de 
Dicionários Porto Editora, 2010, p. 877). 
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Ilustração 130 – Resíduos sólidos produzidos em obra. (PiniWeb, 
2015). 

 
Ilustração 131 – Resíduos de materiais de construção. 
(Spadotto, Batista, 2015). 

 

SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS SUSTENTÁVEIS 

 
Uma das soluções para a redução destes resíduos passa pelo recurso sistemático à 

reciclagem14 especializada: “[...] O sector da construção civil, pelo extraordinário 

volume físico de materiais que incorpora é, potencialmente, o maior mercado para a 

reciclagem. [...]” (Montemor et al., 2005, p. 303) A reciclagem de materiais oriundos de 

resíduos para a construção de edifícios reduz, substancialmente, a quantidade de lixo 

que é queimado ou depositado em aterros (Chiras, 2000, p. 12).  

These days reuse and recycling are accepted strategies. In the case of buildings reuse 

can work very well if it envolves waste from the immediate surroundings, because 

obviously that minimizes transportation. Recycling is a useful way to cleanse the cycle 

of production and disposal. (Hinte et al., 2003, p. 36) 

Cada material reutilizado ou reciclado constitui, per si, e no conjunto, uma pequena 

mas significante contribuição para o equilíbrio e sustentabilidade da superfície 

terrestre. Utilizar na construção materiais reciclados reduz a poluição atmosférica, uma 

vez que estes são fabricados a partir de outros materiais, requerendo muito menos 

energia a partir de combustíveis fósseis para a sua produção do que os produzidos a 

partir de matérias virgens, e inclusive consumindo menos recursos naturais não-

renováveis. Esta poupança de energia pode variar entre 30 a 95%, dependendo do 

                                                
14 “A reciclagem de resíduos é hoje uma necessidade para a preservação do meio ambiente, não apenas 

pelo risco de contaminação do solo e dos lençóis freáticos, mas também porque a utilização de resíduos 
como matéria-prima permite não só reduzir o consumo de recursos naturais não-renováveis, como pode 
também diminuir o consumo de energia para a produção de materiais. Por outro lado, ao diminuir os 
custos de produção de material adequado para diversos serviços de construção, pode contribuir para a 
redução do custo das habitações. [...]” (Montemor et al., 2005, p. 302)  
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tipo e características do material em questão (Chiras, 2000, p. 12; Montemor et al., 

2005, p. 302). 

O aumento do uso de materiais reciclados, bem como a conservação, renovação e 

reutilização de edifícios antigos e respectivos materiais podem contribuir para uma 

significativa redução destes depósitos e do risco ambiental (ilustrações 132 e 133) 

(Mourão, Pedro, 2012, p. 77): 

A reutilização de materiais retardará a produção de resíduos e a reciclagem de 

resíduos gerará novos materiais, numa cadeia onde as perdas são minimizadas e onde 

a transformação Recursos-Materiais-Resíduos-Recursos tende a ser cíclica. Para além 

disso, os resíduos têm, não só a potencialidade de se converterem em novos materiais, 

como também de produzir energia. (Mourão, Pedro, 2012, p. 45) 

 
Ilustração 132 – Separação dos resíduos de materiais de 
construção, ilustração de Maurício Burim. (Proguaru S/A Progresso 
e Desenvolvimento de Guarulhos, 2015). 

 
Ilustração 133 - Resíduos de materiais de construção 
separados por dimensão. (Proguaru S/A Progresso e 
Desenvolvimento de Guarulhos, 2015). 

 
Os problemas ambientais têm provocado algumas mudanças, construtivas e 

estruturais, que têm vindo a alterar o pensar e o fazer da arquitectura. A necessidade 

de uma outra atitude perante estes problemas, com vista a manter o equilíbrio e 

sobrevivência do planeta, tem conduzido ao estabelecimento de uma consciência 

ambiental com consequências na introdução de novas metodologias que visam a 

adopção de sistemas de construção mais racionais e ecológicos (Gauzin-Müller, 2002, 

p. 9; Chiras, 2000, p. 13-14; Smith, 2005, p. 204; Montemor et al., 2005, p. 295; Zeiher, 

1996, p. 26).  

"[...] As we face today´s global climate changes, we will need a new way of thinking 

about housing: there is a great role to be played by architects." (Ban, 2007, p. 98) Esta 

consciência impulsionou um conjunto de arquitectos a repensar processos e sistemas 

construtivos, procurando, nomeadamente, alternativas aos materiais convencionais 
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(Gauzin-Müller, 2002, p. 9; Chiras, 2000, p. 13; Smith, 2005, p. 204; Montemor et al., 

2005, p. 295; Mourão, Pedro, 2012, p. 1). 

Assim, para além da utilização de materiais reciclados e do racional aproveitamento de 

recursos, continuam a ser desenvolvidos e criados novos materiais não convencionais 

e mais ecológicos, com vista a assegurar às gerações futuras os recursos que 

necessitarão para alcançar o seu máximo potencial (Gauzin-Müller, 2002, p. 9; Chiras, 

2000, p. 13; Smith, 2005, p. 204; Montemor et al., 2005, p. 295). 

Choice of materials has effects on the natural environment, the internal environment of 

the building and the health of its occupants. Evaluation of environmental impact must 

take into account the environmental damage which may occur at each stage of the 

material life cycle: fabrication, construction, service and maintenance, demolition and 

disposal. (Gauzin-Müller, 2002, p. 107)  

Na selecção dos materiais subjacentes ao acto de construção, para além do seu 

comportamento, custo e disponibilidade, o arquitecto deve ter em atenção os 

respectivos impactes em termos ambientais. A escolha deve avaliar a quantidade de 

matérias-primas e água utilizadas em cada fase do ciclo de vida do material, a sua 

energia incorporada15, bem como a sua origem. A eleição de materiais fabricados 

localmente impulsiona as economias regionais e limita as exigências de transporte 

(Gauzin-Müller, 2002, p. 108; Smith, 2005, p. 211; Montemor et al., 2005, p. 310). 

Nesta selecção, deve-se também ter em consideração os seguintes aspectos: 

[…] Uma utilização racional dos recursos naturais (materiais e resíduos) inclui 

selecionar os materiais para a construção, e tomando em consideração a sua 

durabilidade, o potencial de reutilização e de reciclagem e o seu impacto sobre a 

qualidade do ar interior. […] (Tirone, Nunes, 2007, p. 26)  

No processo construtivo, é importante a redução da utilização de materiais, utilizando 

apenas os que são efectivamente necessários, o que contribui para a optimização do 

desempenho energético-ambiental do edifício e para a diminuição dos recursos 

utilizados. É também significativo o recurso a materiais provenientes de demolições ou 

de desmontagens e ainda possíveis de reutilizar, reciclar ou recuperar16, bem como a 

eliminação dos materiais obsoletos, desde que esta não provoque problemas 

                                                
15 Energia incorporada - A energia incorporada de um material deve ser considerada uma vez que 

oferece um guia geral da quantidade de poluição envolvida na sua produção. Tipicamente, os materiais 
com baixa energia são os menos poluentes (Zeiher, 1996, p. 9). 
16 “O reaproveitamento de resíduos na indústria da construção é praticado desde o império Romano e 
Grécia Antiga. Os restos de telhas, de tijolos e de pedaços de cerâmica eram utilizados tal-qual (com 
granulometria grosseira) para a produção de betão rudimentar, ou então eram utilizados moídos, como 
aglomerantes, fazendo o aproveitamento das propriedades pozolânicas dos materiais cerâmicos.” 
(Montemor et al., 2005, p. 300) 
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ambientais17 (Tirone, Nunes, 2007, p. 14). Esta lógica reforça a seguinte afirmação 

sobre a qualidade ambiental: “[…] If environmental quality is to be rapidly achieved, 

buildings must be constructed both to use less energy and using non-hazardous, 

renewable materials. […]” (Gauzin-Müller, 2002, p. 9) 

Depois de esgotado o tempo de vida do edifício, são também factores a ter em 

consideração o tempo de vida útil do material e o seu destino final, devendo optar-se 

por processos mais adequados que permitam uma nova aplicação destes materiais no 

ciclo da construção (Mourão, Pedro, 2012, p. 79, 128; União Europeia, 2001, p. 40): “A 

construção deve ser planeada possibilitando reparações e alterações e de modo a 

que, em desmontagem, os materiais possam ser separados e utilizados para outros 

fins. [...]" (Mourão, Pedro, 2012, p. 79) Outra condicionante deste processo de tomada 

de consciência consiste na necessidade de “[...] considerar que no final da sua vida 

útil, os próprios materiais reciclados constituem resíduos, pelo que deverão ser 

reciclados, fechando o ciclo de vida.” (Montemor et al., 2005, p. 303) 

Actualmente, existe um conjunto limitado de materiais que pode ostentar, 

verdadeiramente, a etiqueta e características “verdes”. Por outro lado, “Quando se fala 

de edifícios amigos do ambiente ou energeticamente eficientes, as pessoas olham 

primeiramente para a estrutura visível, para o material com que se faz um edifício.” 

(Richardson, 2007, p. 63) Neste sentido, a abordagem projectual passa por determinar 

previamente o material mais apropriado e ecológico face à solução construtiva do 

edifício, integrando, no processo, os elementos específicos necessários para cumprir o 

orçamento previamente definido. Os materiais estruturais, como o aço, o betão e a 

madeira, diferem muito no consequente impacte ambiental. O desenvolvimento 

ambiental impõe o uso limitado de materiais, particularmente do betão ou do aço, que 

resultam de processos industriais pesados, nos quais são utilizadas largas 

quantidades de energia e de recursos não-renováveis (Gauzin-Müller, 2002, p. 109). 

“[…] It´s impossible to build a house with no environmental impact, but it´s our 

responsibility to minimize and localize the damage. […]” (Kennedy, Smith, Wanek, 

2002, p. 7)  

                                                
17 Actualmente, é necessário garantir que os materiais não apresentem riscos para o ambiente ou para a 
saúde durante a fase de construção, através da verificação se são tóxicos para os seres humanos ou 
para os ecossistemas (Mourão, Pedro, 2012, p. 79, 128; União Europeia, 2001, p. 40). 
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A recente atenção para a dimensão ecológica, no campo da arquitectura, relacionada 

com o impacte ambiental dos materiais, introduziu o tema da sustentabilidade18 no 

contexto relacionado com a praxis do exercício da arquitectura. No sector da 

construção, o conceito de sustentabilidade incide sobre a eficiência energética e a 

gestão ecológica dos materiais de construção (Guedes, 2011a, p. 13; Mourão, Pedro, 

2012, p. 3). 

The gathering, if still very inadequate, impetus behind the quest for sustainability is 

because our survival depends on it. Pollution, global warming and climate change, and 

the losses of top soil, bio-diversity and pure water, all threaten earth´s capacity to 

support its growing population to the standards to which it aspires. 

Being so much an environmental issue, architects clearly have an enormous role to play 

in creating a sustainable culture. Construction inevitably involves some environmental 

destruction; and generating the energy consumed by buildings and transport is a major 

source of greenhouse gases. [...] (Buchanan, 1997, p. 6-7) 

Na perspectiva de Laura C. Zeiher, a ecologia, na esfera da arquitectura, é um campo 

do conhecimento que está constantemente a mudar e a beneficiar dos rápidos 

avanços da ciência e da tecnologia, surgindo regularmente outras alternativas que 

visam integrar, numa lógica equilibrada, os recursos naturais e humanos, procurando 

despertar uma consciência que estruture os fundamentos de um outro modo de pensar 

e fazer a arquitectura (Zeiher, 1996, p. 250):  

The Ecology of Architecture is dedicated to the notion that an inherent ecology exists in 

all architecture. Whether or not ecological sensitivity has been respected, the design 

and construction of architecture has a powerful and lasting effect on the balance of 

ecology and on the human condition. [...] (Zeiher, 1996, p. 6) 

No entanto, as iniciativas direccionadas à eficiência energética e conservação de 

recursos constituem dois aspectos primários da consciência ecológica da arquitectura 

que não estão, ainda, totalmente desenvolvidos ou reconhecidos (Zeiher, 1996, p. 26). 

Actualmente, o exercício dos arquitectos tem vindo a tornar-se cada vez mais 

complexo, exigindo-lhes uma prática atenta e desperta para os novos desafios 

relacionados com as limitações dos orçamentos, as exigências ambientais e as 

múltiplas possibilidades de eleição consciente dos materiais. De acordo com estas 

exigências, é importante que o seu trabalho esteja suportado em práticas 

ecologicamente conscientes (Zeiher, 1996, p. 250).  

                                                
18 Sustentabilidade - “Na definição original entende-se por desenvolvimento sustentável o 

desenvolvimento que satisfaz as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das 
gerações vindouras satisfazerem as suas próprias necessidades. […]” (Mourão, Pedro, 2012, p. 12)  
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A Humanidade, caminhando para um patamar ambientalmente consciente, conduzirá 

a indústria a encontrar e desenvolver materiais de construção e técnicas que serão 

utilizados para reduzir o desperdício (Nunan, 2009, p. 248).  

Estas abordagens integradas no projecto e na construção, visando minimizar os 

efeitos negativos sobre o ambiente natural, demonstram a existência de alternativas, 

intensificam o conhecimento e a compreensão do problema e reforçam o 

estabelecimento de uma nova relação entre os materiais e os avanços no campo da 

arquitectura (Richardson, 2007, p. 13; Silvetti, 2002, p. vii).  

 

2.3. OBJECTOS CORRENTES RECONVERTIDOS EM MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO 

 
As exigências ambientais da actualidade conduziram a novas escolhas e 

possibilidades, como a utilização de materiais reciclados e o surgimento de materiais 

alternativos, designadamente objectos comuns descontextualizados da sua função 

corrente e aplicados no ciclo da construção. Deste modo, à medida que o mercado 

dos materiais cresce, maior número de alternativas são possíveis de integrar no 

exercício da profissão (Hinte et al., 2003, p. 8; Gauzin-Müller, 2002, p. 109). “[...] No 

design can solve all things at once so we must create designs that allow for adaptation 

and change over time. [...]” (McDonough, 2009, p. 65) 

O conceito referente à utilização de objectos comuns enquanto materiais representa 

um esforço por parte dos arquitectos, apontando numa direcção que visa integrar 

novas lógicas e novos pressupostos que promovam a significativa melhoria ambiental 

(Reynolds, 2000, p. 113). Este processo envolve uma alteração ao nível do 

pensamento, da metodologia projectual e também da reconfiguração dos materiais e 

métodos de construção: 

Frente a la inercia del mundo de la construcción, anclado en tecnologias y materiales 

ya experimentados y conocidos, la arquitectura puede y debe incorporar la 

investigación de nuevas soluciones constructivas y el uso de nuevos materiales en una 

búsqueda permanente por optimizar la relación entre recursos utilizados y resultados 

obtenidos. (Quinejure, 2011, p. 10) 
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Neste caso, o papel dos arquitectos implica uma nova dimensão na responsabilidade 

resultante das opções, decisões e possibilidades alternativas já existentes, em 

direcção a um futuro diferente (Cima et al., 2002, p. 49). 

Sustainable thinking is no longer peripheral to the practice of architecture – it is now 

fundamental to the definition of design quality. Though the global discourse on 

sustainability is awash in sometimes conflicting information, people are just beginning to 

accept that today´s challenges will not have just one solution but many interdependent 

solutions. (McDonough, 2009, p. 65) 

As apropriações e consequente ideação arquitectónica alargam e alteram o conceito 

tradicional de materiais de construção para uma abordagem mais abrangente. Assim, 

para além da utilização de materiais correntes, os arquitectos podem optar por 

materiais alternativos com capacidade de reciclagem, nomeadamente os referidos 

objectos correntes, que podem assegurar também uma excelente prestação ambiental 

em termos construtivos. Neste âmbito, verifica-se, nos dias de hoje, construções que 

são executadas com garrafas PET19, de vidro, latas de alumínio, paletes, grades de 

plástico de garrafas, contentores de transporte, tubos de papel, pneus, entre outros, 

assumindo-se estes como materiais construtivos, estruturais ou de revestimento 

(ilustração 134 à 141). Assim, surgem novas aplicações para estes objectos, para 

além da função original para a qual foram concebidos (consultar exemplos nas tabelas 

em apêndice) (Witte et al., 2002, p. 41; Steinberg, 2002, p. 23).  

 
 

 
Ilustração 134 – Garrafas PET, 
ilustração de Antonio Duarte. 
(Portal Met@lica, 2015). 

 
Ilustração 135 - Garrafas de 
vidro. (Nunan, 2009, capa). 

 
Ilustração 136 - Latas de 
alumínio. (Nunan, 2009, capa). 

 
Ilustração 137 – Paletes de 
madeira. (Mecalux Estantes, 
2015). 

 
 

                                                
19 PET – O politereftalato de etileno, mais conhecido como PET, é um tipo de plástico muito utilizado na 

fabricação de garrafas e de alguns tipos de tecidos. Uma das grandes vantagens do PET reside no facto 
de poder ser reprocessado várias vezes, facilitando e favorecendo o seu processo de reciclagem e o seu 
uso contínuo na cadeia produtiva (SuaPesquisa.Com, 2015). 
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Ilustração 138 – Grades de 
plástico de garrafas. 
(CustoJusto.pt, 2015). 

 
Ilustração 139 - Contentores 
de transporte. (Lusa, 2015). 

 
Ilustração 140 – Testes 
aplicados a tubo de papel. 
(Alesina, Lupton, 2010, p. 
161). 

 
Ilustração 141 – Pneus. 
(Nunan, 2009, contra-capa). 

 

VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DE OBJECTOS CORRENTES ENQUANTO 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

 
A reutilização é uma solução tão viável como a reciclagem, existindo outra vertente da 

pesquisa arquitectónica actual baseada na referida construção com objectos de uso 

corrente. Ambas constituem uma via para a construção baseada em critérios 

sustentáveis e eficientes, contribuindo para dar resposta às actuais necessidades 

ambientais (Richardson, 2007, p. 15; União Europeia, 2001, p. 113; Nunan, 2009, p. 

25).  

A utilização de objectos correntes reconvertidos em materiais alternativos permite 

projectar construções ecologicamente equilibradas com menor impacte ambiental, na 

medida em que constitui uma via que reduz a dependência na produção poluente e 

intensiva de energia e o desperdício durante o processo de construção (União 

Europeia, 2001, p. 113; Nunan, 2009, p. 25, contra-capa). Acerca deste tipo de 

soluções é referido:  

[…] Proyectos concebidos desde la escassez, con lo mínimo, lo inmediato, lo local, lo 

accesible. Soluciones que responden a circunstancias extremas, donde se precisa una 

mirada despierta, creativa e ingenua, casi infantil, para descubrir possibilidades incluso 

en los elementos más cotidianos. Esta limitación material implica también una eficiência 

en el coste, un menor consumo energético, una menor generación, de residuos, 

etcétera. (Quinejure, 2011, p. 12) 

Estes objectos recorrem a soluções de baixa tecnologia, ou low-tech20, que acarretam 

benefícios económicos, devendo ser estudadas, caso a caso, a viabilidade e a 

                                                
20 “El concepto low-tech surge como contraposición al término high-tech y está intimamente vinculado a 
las ideas de economia y ecologia, pero principalmente alude al concepto de sencillez: sencillez en la 
construcción, en la producción de los elementos, en su implementación y posterior mantenimiento. 
Concebir soluciones sin la necesidad de una industria sofisticada que las genere o las soporte.  
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potencialidade da sua utilização. Traduzem-se em soluções mais económicas a longo 

prazo e com custos imediatos de construção também reduzidos (União Europeia, 

2001, p. 113; Nunan, 2009, p. 25): “[...] Imagine a home that uses such a quantity of 

readily available recyclable materials that can serve such inexpensive, fascinating 

possibilities.” (ilustração 142 à 144) (Nunan, 2009, p. 187) 

 
Ilustração 142 – Esquema 
representativo - grandes 
orçamentos podem originar 
ideias simples e orçamentos 
reduzidos podem originar 
grandes ideias. (Quinejure, 
2011, p. 12). 

 
Ilustração 143 - Primeira habitação 
construída com fileiras de garrafas PET, por 
habitantes locais, sendo utilizadas 7800 
garrafas preenchidas com areia e unidas 
com lama, Yelwa, Nigéria, 2011. (Ferreira, 
2011). 

 

Ilustração 144 - Construção da habitação com 

garrafas PET. (Olukoya, 2014). 

 
Por outro lado, o uso renovado de objectos correntes pode ter uma abordagem 

humanitária, na medida em que é possível compor numa unidade tudo o que é 

necessário para um abrigo de emergência.  

É disto exemplo o caso do espaço amplo de um contentor de transporte: “A natureza 

universal do contentor significa que as casas podem ser empilhadas em stock e 

facilmente transportadas pelo mundo.” (Richardson, 2007, p. 153) Estes são de 

tamanho padronizado sendo facilmente transportáveis e imediatamente disponíveis a 

serem utilizados em qualquer parte do mundo onde seja necessário criar rapidamente 

habitações (ilustração 145 à 147) (Richardson, 2007, p. 65): 

O humilde, mas extremamente robusto contentor marítimo ultimamente foi adoptado 

por arquitectos ansiosos por explorar a sua fácil conversão em construções modulares. 

Estes componentes pré-fabricados de robustez industrial têm vindo a ser usados para 

tudo, desde cabanas em montanhas na Califórnia, até ateliers/ escritórios de moda […] 

(Richardson, 2007, p. 150). 

                                                                                                                                          
Los sistemas de construcción low-tech no requieren de mano de obra especializada para su montaje, 
admitiendo el Do-It-Yorself (DIY). Caracteristica especialmente importante en situaciones de emergencia, 
donde es necessário organizar equipos de trabajo de manera rápida y aprovechando cualquier recurso 
humano disponible. Las soluciones tienen un carácter universal y pueden ser aplicadas en cualquier 
contexto sin necesidad de poseer conocimientos específicos o know-how local.” (Quinejure, 2011, p. 16) 
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Ilustração 145 – Habitação de emergência Future 
Shack, construída com contentor de transporte móvel, 
dispondo de apoios telescópicos em estrutura de aço e 
cobertura pára-sol desmontável, podendo o conjunto ser 
montado em 24 horas, Austrália, 2001, por Sean 
Godsell. (Richardson, 2007, p. 151). 

 
Ilustração 146 – Future Shack 
com portas abertas e rampa de 
acesso ao seu interior. 
(Richardson, 2007, p. 152). 

 
Ilustração 147 – Interior da Future 
Shack, forrado com contraplacado 
durável, com isolamento térmico, 
aberturas para ventilação, 
instalação sanitária e cozinha. 
(Richardson, 2007, p. 153). 

 
Deste modo, em geral, a eficiência e a eficácia dos objectos correntes pode ser 

utilizada para fins humanitários. Na opinião do arquitecto australiano Sean Godsell, as 

situações críticas de desalojamento constituem oportunidades para os arquitectos 

intervirem e prestarem o seu auxílio: 

Na sua opinião, a necessidade de alojamentos rápidos e pouco dispendiosos em áreas 

agitadas pela guerra ou com muitos refugiados, ou em regiões atingidas por desastres 

naturais, apresenta “uma oportunidade aos arquitectos para fornecer abrigo aos seres 

humanos que dele necessitam”. (Richardson, 2007, p. 150) 

Assim, os objectos correntes constituem unidades básicas amplamente disponíveis, 

podendo ser designados de ready-made, uma vez que a sua forma já está configurada 

e finalizada. O tamanho standard universal de alguns destes objectos permite que 

sejam empilhados ou alinhados com facilidade, sendo a sua disposição flexível. Por 

outro lado, quando as unidades deixam de ser necessárias, existe sempre a 

possibilidade de serem utilizadas para uso futuro, permitindo a sua reutilização 

(Richardson, 2007, p. 150-151). 

Os objectos comuns estão disponíveis nas sociedades ocidentais e emergentes, 

sendo duráveis e resistentes, representando ainda uma dimensão formal, espacial e 

sensível bastante semelhante à dos materiais convencionais (Chiras, 2000, p. 120). 

Para além disso, as novas técnicas e os próprios sistemas construtivos já permitem 

uma interacção mais racional destes objectos correntes no ciclo da construção. As 

diversas posturas orientadas para o desenvolvimento destes novos materiais e 
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técnicas representam desenvolvimentos conceptuais e construtivos no processo de 

projecto, propondo novos conceitos da praxis da arquitectura no presente e no futuro 

(Silvetti, 2002, p. vii). Em relação à criação e uso de novos materiais, Sheila Kennedy 

refere: 

[...] Despite the risks in creating and using new materials, the intelectual rewards are 

greater; there are many interesting opportunities. I feel that architectural education – the 

architectural imagination that we all share – is going to be a valuable resource to bring 

to bear in this emerging situation that is already affecting us all. (Scogin et al., 2002, p. 

13) 

A utilização destes objectos estrutura-se a partir da reflexão e experimentação do 

potencial de determinados objectos enquanto materiais de construção e respectivas 

técnicas construtivas. “[...] materiality is more than a technical property of buildings: it is 

a precondition that promotes ideas, creativity, and pleasure in architecture […]” 

(Silvetti, 2002, p. vii). 

Por isso, o uso de materiais modestos, para construir algo, que é ao mesmo tempo 

esteticamente agradável e eficiente, está na base de projectos viáveis (Richardson, 

2007, p. 65). Deste modo, a aplicação de objectos correntes em arquitectura afigura-

se como um novo caminho no ciclo projectual, desenvolvendo soluções adequadas 

para a reconfiguração dos objectos arquitectónicos e contribuindo para a 

sustentabilidade do globo terrestre.  

INVESTIGAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE OBJECTOS CORRENTES ENQUANTO 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

 
As pesquisas relacionadas com as propriedades, características técnicas e 

construtivas dos materiais potenciam a compreensão sobre a materialidade, tactilidade 

e processos de fabrico, permitindo uma aplicação correcta destes, assim como 

permitem desenvolver novas soluções construtivas (Mori, 2002, p. xiv). 

Num caminho alternativo à cultura e história dos materiais tradicionais, afigura-se 

necessário investigar os objectos correntes e suas possíveis aplicações enquanto 

novos materiais construtivos. Deste modo, a sua utilização no processo projectual e 

construtivo, ainda pouco divulgada comparativamente aos materiais convencionais, 

implica avaliações da viabilidade do seu desempenho e manutenção ao longo do 

tempo (Scogin et al., 2002, p. 12, 19). 
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Os objectos comuns surgem num contexto de investigação e de inovação, através de 

testes e experimentações, de modo a definir as suas limitações, a flexibilidade e 

adaptabilidade da sua aplicação e a sua optimização. Podendo não ter a 

complexidade e carácter dos materiais tradicionais, possuem, no entanto, as suas 

próprias características (Steinberg, 2002, p. 23; McDonough, 2009, p. 65).  

[...] We predict that the development of innovative materials must take place in parallel 

with new approaches to engaging human senses. Targeted appeals to the tactile, 

auditory, and olfactory senses, as well as to vision, will provide increased awareness of 

the many subtle messages that surround us. (Mori, 2002, p. 63) 

No caso dos referidos objectos, reutilizados como materiais, a pesquisa implica o 

estudo das suas propriedades e geometria, bem como das conexões e junções entre 

estes objectos e destes com outro tipo de materiais.  

A investigação incide na avaliação das respectivas propriedades físicas, tracção, 

tensão e compressão, bem como dos métodos ideais para a sua correcta aplicação. 

Surge, assim, a necessidade de se efectuarem testes laboratoriais, incidindo em 

aspectos como a sua durabilidade, resistência mecânica ou avaliação dos impactes 

ambientais gerados. Existe ainda um parâmetro a ser avaliado relacionado com o 

conforto ambiental, que depende de características como a textura, a rugosidade, a 

temperatura e a cor (ilustração 148 à 155) (Mourão, Pedro, 2012, p. 80; 5; Silvetti, 

2002, p. vii; Montemor et al., 2005, p. 302).  

Para uma correta seleção de materiais não é suficiente avaliar o desempenho 

ambiental pois é necessário verificar também o seu desempenho construtivo, de acordo 

com os parâmetros convencionais de resistência, estética, conforto e durabilidade. O 

elevado desempenho ambiental dos materiais deve ser conciliado com o conforto 

ambiental e satisfação na habitabilidade que proporcionam. (Mourão, Pedro, 2012, p. 

80) 
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Ilustração 148 - Gargalo de 
garrafa de vidro. (Nunan, 2009, 
p. 246). 

 
Ilustração 149 - Garrafa 
PET. (Guia da 
Embalagem, 2015). 

 
Ilustração 150 - Lata de 
alumínio. (Alesina, Lupton, 2010, 
p. 170). 

 
Ilustração 151 - Palete de 
madeira. 
(Manutenção&Suprimentos, 
2015). 

 
Ilustração 152 - Grade de 
plástico de garrafas. 
(Moldblade, 2015). 

 
Ilustração 153 - Tubo de 
papel. ([Adaptado a partir 
de:] Sptubos, 2015). 

 
Ilustração 154 - Contentor de 
transporte. (Exportpages, 2015). 

 
Ilustração 155 - Pneus 
empilhados. (Nunan, 2009, p. 
184). 

 
Desenvolve-se, deste modo, o desenho arquitectónico como um acto de imaginação, 

configuração e reconfiguração formal e espacial (Steinberg, 2002, p. 23). Acerca da 

inovação dos materiais, Sheila Kennedy refere: 

[...] But every time you try to innovate a material in architecture, you are taking a huge 

risk. By working with a manufacturer who will produce that material, we share the 

responsibilities and are able to test the viability of a material´s performance or 

maintenance over time. (Scogin et al., 2002, p. 12) 

Um objecto comum que nunca tenha sido aplicado na construção acarreta riscos, 

sendo necessário avaliar e testar o seu desempenho e manutenção ao longo do tempo 

no processo projectual e construtivo (Scogin et al., 2002, p. 12; Montemor et al., 2005, 

p. 302). 

A compatibilidade de um edifício com a natureza destes objectos, aplicados como 

materiais, pode ser avaliada através da adaptabilidade da volumetria e detalhe 

exigidos ou, mais significativamente, pelas características de cada um desses objectos 

em termos formais, da sua trabalhabilidade, resistência e durabilidade, representadas 

na sua expressão arquitectónica (ilustrações 156 e 157) (Patterson, 1994, p. IX, 3).   
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Ilustração 156 - Instalação de arte pública Cola-Bow, construída com 
mais de 17 000 garrafas de plástico recicladas, Pequim, China, 2013, 
por Penda. (Ribeiro, 2013). 

 

Ilustração 157 - Detalhe da configuração das garrafas de 

plástico na instalação Cola-Bow. (Ribeiro, 2013). 

 

REDEFINIÇÃO DOS PADRÕES DE PENSAMENTO: NOVAS ESTRATÉGIAS E 

SOLUÇÕES ARQUITECTÓNICAS 

 
A reapropriação e recontextualização de objectos correntes para outros propósitos no 

campo da arquitectura implica a definição de estratégias alternativas na estrutura de 

pensamento e no acto de projectar, assentes numa visão sobre o potencial destas 

novas utilizações (Mori, 2002, p. xvi).  

Do reconhecimento da relação clara e consistente entre os materiais e os objectivos 

arquitectónicos do projecto surge este desafio, na procura de soluções mais 

ecológicas, económicas, ou com determinadas características que os referidos 

objectos correntes possam conferir quando articulados no projecto (Patterson, 1994, p. 

1). “O desenho do edifício como um todo não pode ser facilmente separado da 

selecção dos materiais e dos componentes que dele farão parte. A sua selecção 

influencia profundamente o projecto e o desempenho. [...]” (União Europeia, 2001, p. 

113) 

A linha de pensamento associada à integração destes objectos enquanto materiais de 

construção é uma estratégia que pode alterar o entendimento do que é vulgarmente 

considerado material de construção, numa lógica de procura de "[…] Proper tools, 

proper materials for proper work […]" (Patterson, 1994, p. 5).  

Assim, através da procura e exploração destes objectos, é possível dar resposta a 

determinadas intenções projectuais: “[…] There is no intellectual or psychological 

barrier to observing materials. They are accessible, in many cases providing the initial 

understanding to the architect´s intentions.” (Holzman, Waters, 2008, p. 10) 
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Deste modo, a utilização de objectos correntes específicos no processo construtivo 

resulta de um processo de legitimização destes enquanto materiais. Esta circunstância 

encontra suporte na afirmação de Frank Lloyd Wright21, segundo a qual os arquitectos 

devem esforçar-se por utilizar os materiais de construção de acordo com um propósito 

determinado: "[...] not only for qualities they possess in themselves, but to use each so 

that they may be beautifully as well as scientifically related to human purpose in 

whatever form or function we humanly choose to put them. [...]" (Patterson, 1994, p. 5)  

A abordagem experimental associada a um novo pensamento pode ser aplicada em 

qualquer contexto da resposta arquitectónica, no desenvolvimento de arquitecturas 

ecológicas, de emergência, temporárias, ou inclusive em tipologias de habitações 

(ilustração 158 à 164) (Scogin et al., 2002, p. 11).  

 
 

 
Ilustração 158 - Habitações construídas com garrafas PET, garrafas de vidro, cimento, cal, areia, cola, sedimentos, resíduos 
orgânicos, etc., resultantes da iniciativa Casas de Botellas, iniciada em 2000, na Bolívia, pela artesã boliviana Ingrid Vaca Diez e 
famílias locais. (T., Sérgio, 2015). 

 
Ilustração 159 - Detalhe do canto do alpendre executado com 
latas de alumínio e terra, da Corner Cottage, Taos, Novo México, 
E.U.A., meados dos anos 70, por Michael Reynolds. (Nunan, 2009, 
p. i8).  

 
Ilustração 160 - Detalhe de parede executada com garrafas de 
vidro e terra, da Corner Cottage. (Nunan, 2009, p. i8). 

 
 

                                                
21 Frank Lloyd Wright – Arquitecto americano que nasceu em 1867 e faleceu em 1959. Estudou 

engenharia entre 1885 e 1887 na Wisconsin University, em Madison, trabalhando em simultâneo para D. 
Conover. Trabalhou com Joseph L. Silsbee e no atelier Adler & Sullivan, tendo aberto o seu atelier em 
1893. Conhecido pela sua arquitectura orgânica, bem como pela sua vasta e significativa obra, é uma das 
principais referências da arquitectura do século XX (Taschen, 2010, p. 570). 
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Ilustração 161 - Instalação temporária Big Orbits, construída com 
paletes irregulares, ligeiramente danificadas, destinadas a serem 
queimadas, Buffalo, E.U.A, 2001, por Mehrdad Hadighi e Frank 
Fantauzzi. (Richardson, 2007, p. 90). 

 
Ilustração 162 - Interior da instalação Big Orbits. (Richardson, 
2007, p. 89). 

 
Ilustração 163 - Edifício de habitação Condomínio Viña, no qual 
cada apartamento é executado com um contentor de transporte, 
Viña del Mar, Chile, 2011, por James&Mau. (James&Mau, 2015a). 

 
Ilustração 164 - Interior de um fogo do Condomínio Viña. 
(James&Mau, 2015a). 

 
A tendência para explorar o potencial arquitectónico destes novos materiais é 

geradora de modos específicos de pensar e materializar o exercício da arquitectura, 

não só através da componente física destes, mas também através da modificação do 

valor simbólico e ideológico dos próprios objectos. Utilizam-se, por isso, diferentes 

expressões arquitectónicas, com um uso inteligente destes objectos, através da 

adaptação e reconversão da sua função primária para a função de materiais de 

construção. “Pretende-se o reaproveitamento de um objecto já existente e de utilidade 

distante do propósito aqui referido, mas processando-o ao reorganizá-lo, e 

aprestando-o como um elemento tão importante para a obra como os próprios 

objectos artísticos [materiais correntes]. […]” (Baptista, 2011a, p. 140) A compreensão 

das propriedades básicas destes objectos utilizados como materiais potencia os seus 

limites para um determinado desempenho e, ao mesmo tempo, o seu potencial 

estético (Mourão, Pedro, 2012, p. 171-172; Mori, 2002, p. xiv). 
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[...] Therefore the ethical debate about the correct use of materials and appropriateness 

of tectonic language or structure will also continue. Architects and other citizens must 

actively make choices about where to build, what to build, how to build, and with what to 

build. (Mori, 2002, p. xv)  

A maturação deste pensamento sobre a configuração arquitectónica surge, também, a 

partir da responsabilidade de tomar decisões mais ecológicas e inovadoras durante o 

processo de projecto e subsequente execução das edificações. A ideia de trabalhar 

com o existente e o disponível, a partir de objectos correntes com características pré-

determinadas, exige uma capacidade de adaptação e optimização muito ligada, de 

novo, aos conceitos de ecologia, economia e sustentabilidade Utilizar objectos 

correntes como materiais de construção estrutura a ideia de reutilizar, conferindo uma 

segunda utilidade ao objecto em questão (Quinejure, 2011, p. 18; Guedes, 2011b, p. 

95; Nunan, 2009, p. 191).  

O poder de adaptabilidade e a imaginação dos arquitectos permitem questionar sobre 

a utilização de determinados objectos comuns, identificando potencialidades 

figurativas e construtivas para o processo projectual: ”[…] Innovation in this work 

comes through the application of imagination, by asking a basic question: What have 

we not yet perceived in the commonplace materials surrounding us?” (Steinberg, 2002, 

p. 23) Acerca da relação dos materiais com o projecto, Sheila Kennedy refere: 

[...] The architectural imagination is well suited to take on interdisciplinary problems and 

coordinate strategies for idea production and fabrication in architecture. [...] you end up 

with a material so intriguing that it generates a project in your mind, an idea that you 

wouldn´t have had if you didn´t have prior contact with that material and its properties. 

So sometimes ideas about the material and its performance lead to the project. (Scogin 

et al., 2002, p. 11-12)  

A aplicação destes objectos, reconvertendo-os em materiais, redefine o papel dos 

arquitectos num sentido mais amplo, como reutilizadores dos mesmos e proponentes 

de novas estratégias projectuais (Scogin et al., 2002, p. 17). Em relação ao papel da 

arquitectura no futuro, Mack Scogin refere ainda o seguinte: “[...] Architects are now 

able to envision and realize a structure that was not realizable just a few years ago. […] 

And they have also realized that the only way to do that is to bypass or reinvent the 

process that´s out there now.” (Scogin et al., 2002, p. 17)  

A reestruturação da prática da arquitectura interliga-se com as especificidades e 

potencialidades do nosso tempo: “[...] What´s exciting about it is that you realize that 

you can do some new type of architecture, but to make it happen, you´ve got to 
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reinvent the profession. […]” (Scogin et al., 2002, p. 18) Por outro lado, existe uma 

constante evolução das ideias e conceitos arquitectónicos, onde se procura inovar e 

optimizar com menos recursos, num caminho rumo à sustentabilidade: 

[...] Everything, including ideas about building, will always be changing. This can be 

taken as a starting point for further development. The efficiency of building functionality 

needs to increase drastically. It is the human challenge of all times: do more with less. 

What is meant by ´more´ and ´less´ needs to be redefined over and over again. In some 

cases this may lead to flexibility and even throwaway buildings or maybe even 

degradable cities, in others the message is durability. The common factor is 

sustainability achieved by tuning quality to the foreseeable future. (Hinte et al., 2003, p. 

10-11) 

A redefinição dos padrões de pensamento permite avaliar factores como a 

conveniência, a conduta apropriada, a necessidade, a função e o carácter estético 

relativos à aplicação destes objectos correntes enquanto materiais de construção. Esta 

linha de pensamento coloca outro tipo de questões, potenciando as respostas 

projectuais e, por esta via, induz novas soluções arquitectónicas22 (Patterson, 1994, p. 

2; Hinte et al., 2003, p. 8). 

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS DOS OBJECTOS CORRENTES  

 
Nesta fase, torna-se fundamental estudar e testar as propriedades destes objectos 

para compreender o modo como o seu desempenho nas obras arquitectónicas é viável 

e eficiente. As propriedades de um material são a base lógica para definir a sua 

natureza (Patterson, 1994, p. 2-3).  

O carácter de cada material é expresso pela demonstração das suas capacidades - 

com limites lógicos - para resistir à tensão, compressão e à flexão. Estas resistências 

são também estudadas nos objectos comuns, permitindo aferir as possibilidades e 

limites da sua aplicação. Cada objecto utilizado ou reutilizado como material de 

construção possui determinadas propriedades e capacidades para desempenhar as 

respectivas funções nos sistemas construtivos que configuram os objectos 

                                                
22 “Historically speaking, the discovery and utilization of materials such as concrete and steel changed the 

course of architecture. In considering applications of new materials, we soon realized that research on 

innovative methods will have a profound impact on conventional design methodologies, general 

conceptions of form, and modes of production. Yet our intellectual and pedagogical challenge lies not in an 

episodic fascination with individual new materials but in the long-term direction that the project may 

assume. [...]” (Mori, 2002, p. xv)  
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arquitectónicos, tornando-se, assim, num objecto multifuncional (Patterson, 1994, p. 6; 

Cima et al., 2002, p. 54-55).  

Não só as capacidades de resistência dos objectos utilizados, como também as suas 

características físicas condicionam a solução construtiva e arquitectónica. Para cada 

aplicação com diferentes objectos, existirá uma série de diferenças nos métodos 

construtivos e configuração formal e espacial, sendo o resultado da solução 

construtiva aplicada relevante, na medida em que a arquitectura expressa o seu 

carácter e dimensão espacial através do material (Patterson, 1994, p. 6): 

[...] The character of the architectural space therefore depends on how things are done 

and for that reason it is determined by the technical realization and by the structural 

composition of the substances and building materials used. In this respect a remark by 

Manfred Sack is very instructive: “Again and again there is the sensuality of the material 

– How it feels, what it looks like: does it look dull, does it shimmer or sparkle? Its smell. 

Is it hard or soft, flexible, cold or warm, smooth or rough? What colour is it and which 

structures does it reveal on its surface?” (Deplazes, 2009, p. 19) 

Frequentemente, estes objectos apresentam propriedades modulares, podendo ser 

utilizados de modo repetido e sistemático e agrupados segundo um modelo 

semelhante ao dos materiais convencionais (Richardson, 2007, p. 64).  

A comparação entre as propriedades de determinados materiais convencionais com as 

dos objectos correntes permite a compreensão do grau de semelhança entre estas e a 

consequente percepção da possível utilização destes objectos na construção, 

atendendo também à sua expressão arquitectónica (Patterson, 1994, p. 3). 

Do mesmo modo que cada material possui uma determinada natureza ligada às suas 

características, é também concebível que uma natureza distinta possa ser identificada 

para todos os objectos correntes. As características que são razoavelmente 

representativas de um material são aceites como definidoras da natureza do mesmo, 

podendo, assim, ser determinado se existe ou não um carácter geral de semelhança 

entre determinados materiais convencionais e os objectos em causa (Patterson, 1994, 

p. 3).  

A singularidade do objecto corrente, reinventado como material, é uma declaração 

clara acerca da natureza demonstrada, podendo ser semelhante a outros materiais. 

Se um objecto apresentar características semelhantes a um material convencional, a 

sua expressão arquitectónica poderá ser, de certo modo, semelhante, reflectindo parte 

da sua natureza (ilustrações 165 e 166) (Patterson, 1994, p. 3-4). 
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Ilustração 165 - Instalação urbana temporária FORÊT II 
construída a partir de 810 paletes recicladas, Montreal, Canadá, 
2011, de Justin Duchesneau e Philippe Allard. (Meinhold, 2012). 

 
Ilustração 166 - Interior da instalação FORÊT II. (Meinhold, 
2012). 

 
A aplicação dos referidos objectos representa um novo paradigma e um novo domínio 

para os materiais. Confrontamo-nos, pelos exemplos já construídos, com uma nova 

Era na história dos materiais, na qual é visível um modo diferente de reflexão sobre o 

processo de selecção e uso dos mesmos. “The goal […] is to inspire designers to think 

about how materials behave and to use those properties to stimulate the birth of new 

ideas. […]” (Alesina, Lupton, 2010, p. 57) Deste modo, em vez de se projectar 

exclusivamente com os materiais convencionais, os arquitectos procuram explorar 

novas opções e tornar possíveis ideias imaginadas, encontrando nos objectos 

correntes critérios de desempenho que lhes permitem convertê-los em materiais (Cima 

et al., 2002, p. 49, 54).  

Form is the least abstract of the properties in that its meaning is conveyed visually and 

immediately upon sight. The intellect plays less of a role in grasping the shape of a 

component than in understanding its strength or durability. Form is a property of building 

materials that has a clear and immediate visual message while durability and, to some 

degree, strength require visualizing future consequences for their meaning. Form has 

the predictable and immediate kind of impact that would have appealed to Wright more 

than the varied effects and academic nature of the other two properties. (Patterson, 

1994, p. 4) 

A durabilidade é a capacidade de um material resistir visualmente e fisicamente à 

deterioração face a forças da natureza. Este tipo de objectos é também aplicado em 

construções temporárias, situações em que a durabilidade não assume um papel 

determinante. Por outro lado, em construções de carácter permanente, estes objectos 

exigem outro tipo de tratamento ou revestimento que prolongue o seu ciclo de vida 

(Patterson, 1994, p. 6).  
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Segundo Michael Cima, no processo de invenção e introdução de novos materiais, é 

necessário avaliar o seu desempenho, bem como o seu impacte ambiental e 

consequências na saúde das pessoas. Existem, no entanto, outras questões 

associadas às suas propriedades:  

Cima: Another problem in introducing new materials is accounting for the change in 

properties that occurs over long periods of time. To test them, you have to wait twenty 

years to determine whether the material will suffer significant degradation. The form of 

testing depends on whether you´re talking about a mechanical property, or an optical 

property, or all of these things. That´s what my colleagues do: they study ways to 

predict the performance of materials in extreme environments. One of those extremes is 

time; another is use. That is why it can take twenty years to introduce a new material. 

(Cima et al., 2002, p. 57) 

Existe também o nível de trabalhabilidade, expresso através da revelação da forma 

primária do material sem alterações na sua forma. Geralmente os objectos correntes 

possuem um baixo nível de trabalhabilidade e a sua forma original não é praticamente 

alterada quando aplicados na obra arquitectónica (Patterson, 1994, p. 3).  

Assim, cada objecto possui características, configurações e qualidades que o 

caracterizam e influenciam o modo de aplicação e execução na obra construída 

(Patterson, 1994, p. 4). 

APLICAÇÃO DOS OBJECTOS CORRENTES E RESPECTIVOS PROCESSOS 

CONSTRUTIVOS  

 
A natureza dos objectos correntes enquanto materiais fundamenta-se no potencial 

visual, espacial, táctil e experimental da forma e do espaço, configurados através de 

determinadas soluções construtivas, texturas e cores que espelham diferentes tipos de 

aplicações e soluções arquitectónicas (Mori, 2002, p. xvi). Acerca do modo como 

podemos utilizar um material, Toshiko Mori refere: 

[...] The power of materials is limitless, but it is enhanced by the consciousness of an 

architect, and the question is how to use that power. How do you give material 

character? How do you give it a narrative? As he says, the material is dumb – it won´t 

do anything for you unless you approach it with conscious effort. (Herzog, 2002, p. 80) 

A sua essência radica na sua aparência original, nas propriedades físicas, e também 

noutros domínios, como o visual, dependente da forma, textura e cor matriz 

(Patterson, 1994, p. 2).  
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Geralmente são aplicados na sua forma original, mas também em situações onde são 

apenas utilizadas partes do objecto23 (ver tabela 8 em apêndice). No caso particular 

das paletes quando aplicadas como material de revestimento, podem ser divididas em 

duas partes, de modo a reduzir a sua altura (ver 1º projecto da tabela 3 em apêndice) 

(Patterson, 1994, p. 4). Relativamente à sua aplicação como materiais construtivos, é 

referido: “[…] Praticamente indispensáveis numa idade do armazenamento e do 

transporte de bens e materiais, estes objectos utilitários, incrivelmente simples, são 

combinados para formar algo de enigmático.” (ilustração 167 à 170) (Richardson, 

2007, p. 64-65)  

 
Ilustração 167 – Esquema da adaptação e transformação de uma palete 
para portada de janela, para o projecto AME-LOT, em Paris, França, de 
2011, não construído, ilustração de Stéphane Malka Architecture. (Stéphane 
Malka Architecture, 2011). 

 
Ilustração 168 – Render representativo de vista 
exterior do edifício AME-LOT, ilustração de Stéphane 
Malka Architecture. (Stéphane Malka Architecture, 
2011). 

 
Ilustração 169 – Render representativo de pormenor da fachada 
com paletes, ilustração de Stéphane Malka Architecture. 
(Stéphane Malka Architecture, 2011).  

 
Ilustração 170 - Render representativo de pormenor das paletes 
na fachada, que funcionam como portadas de janela, ilustração 
de Stéphane Malka Architecture. (Stéphane Malka Architecture, 
2011). 

 

                                                
23 Relativamente à utilização de alguns destes objectos correntes, verifica-se a necessidade de uma 
completa avaliação: “[…] algumas experiências encontram-se inevitavelmente num estado, em que a 
facilidade de uso ainda não foi apurada; é antes a realização com o próprio material que é notável. […]” 
(Richardson, 2007, p. 65) 
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Existe ainda a possibilidade destes objectos poderem ser revestidos, designadamente 

quando utilizados estruturalmente, na construção de paredes, pavimentos ou 

coberturas. 

Construction-related materials often have latent possibilities that extend well beyond the 

uses for which they were created. Usually generated in response to quantitative criteria, 

these materials tend to have significant (though often unsuspected) potential for 

innovation and progress. [...] (Steinberg, 2002, p. 23) 

Importa ainda referir que estes novos materiais podem ser aplicados apenas em 

partes ou em alguns elementos de um edifício, sendo importante compreeender a 

pertinência da sua utilização para um determinado propósito e contexto24 (ilustrações 

171 à 174). Acerca do modo como podem ser utilizados, Dan Schodek refere: 

But how do you decide how and where to use new materials selectively or to make 

interventions? In many technical applications, doing so often involves thinking about the 

performance of whole systems to understand where to selectively intervene, and that 

often involves mathematical simulations. This approach implies that you don´t just point 

over there and say, I am going to intervene at that point. You must think much more 

cogently. Doing so increases design complexity, and it adds value to our job. [...] (Cima 

et al., 2002, p. 54)  

 

 

Ilustração 171 - Paredes divisórias do escritório da empresa 

Danone Waters, realizadas com garrafas PET da própria marca, 
empilhadas a partir do chão e fixas ao tecto, Tóquio, Japão, 2005, 
por Klein Dytham. (Rio Designs, 2014). 

 
Ilustração 172 - Detalhe da ligação das garrafas de plástico 
de uma divisória do escritório da Danone Waters. (Rio 
Designs, 2014). 

 

                                                
24 “Appropriateness of materials is a major factor in this area. […] We call this talented group ´material 
designers´, which, to us, means that they are designers with a cultivated eye and a good understanding of 
the availability, proper selection and application of materials. […]” (Beylerian, Dent, 2005, p. 18). 
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Ilustração 173 - Parede divisória Bottle Wall, composta por 17 400 

garrafas de meio litro de plástico, com água mineral e iluminação 
LED, restaurante Morimoto, Nova Iorque, E.U.A, 2006, por Tadao 
Ando. (ArchiDE, 2009). 

 

Ilustração 174 - Detalhe da ligação do conjunto de garrafas 

de plástico com iluminação LED da Bottle Wall. (ArchiDE, 
2009). 

 
Os objectos comuns podem ser contextualizados de modo a que o projecto configure a 

forma e o espaço habitado pretendido, através de metodologias de experimentação 

projectual sistemática. “[…] Materials can enhance the forms and spaces they define. 

One product placed next to another either simplifies or intensifies a design.” (Holzman, 

Waters, 2008, p. 11) Estes materiais alternativos implicam a avaliação do modo como 

poderão ser assemblados e das consequentes tipologias de ligação, podendo 

funcionar de modo semelhante ou distinto do utilizado para os materiais convencionais 

(Steinberg, 2002, p. 26; Cima et al., 2002, p. 51).  

A sua utilização no projecto e no processo construtivo exige uma experimentação 

projectual sobre as soluções propostas para a respectiva aplicação, tendo em atenção 

as suas características, o contexto e os objectivos pretendidos. 

A interacção entre a concepção intelectual, o seu processo de construção, execução e 

a própria estrutura do edifício influenciam consideravelmente o desenvolvimento da 

solução construtiva ou de montagem (Deplazes, Elsener, 2005, p. 11).  

Por outro lado, quando descontextualizados da sua função original, estes objectos só 

podem ser usados de modo sistemático se atenderem a um determinado método de 

construção, sendo necessário estudar a junção e o detalhe consequente entre a 

superfície horizontal e a vertical (pavimento com parede), a junção entre duas 

superfícies verticais (junção entre paredes) e, finalmente, a junção entre uma 

superfície vertical e uma superfície horizontal (parede com tecto/cobertura) (Tehrani, 

2002, p. 1). 
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Nos projectos com a utilização destes objectos existe um trabalho prévio e 

experimental relacionado com a natureza específica dos mesmos, explorando o 

consequente potencial espacial, tectónico e táctil, desenhado com a geometria, a 

estereotomia e as características inerentes a cada um destes objectos/materiais25 

(ilustrações 175 e 176) (Patterson, 1994, p. 8; Tehrani, 2002, p. 1). “A material is thus 

not simply a substance having particular chemical characteristics. A material has 

structure, and designers manipulate that structure to create objects that are functional, 

economical and beautiful. […]” (Alesina, Lupton, 2010, p. 57) 

 
Ilustração 175 – Esquema representativo de casas modulares 
pré-fabricadas com contentores de transporte, destinadas a 
várias áreas de Espanha, 2007, por Recetas Urbanas. ([Adaptado 
a partir de:] Baptista, 2011b, p. 91). 

 
Ilustração 176 – Centro de Design, Benicassim, Espanha, 2010, 
por Recetas Urbanas, Proyecta Association e o município. 
(Baptista, 2011b, p. 95). 

 
O objecto corrente em questão determina as possibilidades de técnicas aplicadas, as 

quais resultam em expressões tectónicas e espaciais singulares (Patterson, 1994, p. 4; 

Herzog, 2002, p. 79). Andrea Deplazes e Christoph Elsener referem que a forma de 

um material é o resultado de uma complexa interacção entre diferentes factores que 

permitem uma composição sensível através de soluções lógicas, existindo sempre 

diferentes opções. Acerca deste tema, referem ainda: 

All material has a shape, regardless of the existence of a forming will. An artefact raises 

the question: how did it gain its shape? We may distinguish between two approaches to 

answer this question. First, which external influences affect the development of a 

shape? This question suggests a number of factors, e.g. geographical and cultural 

aspects, as well as factors that are connected to the mentality and the history of a 

certain people, that unintentionally influence the shape. Second, which criteria 

determine the shape? This question focuses on the intent, on a range of criteria 

carefully chosen by the designer. (Deplazes, Elsener, 2005, p. 11) 

                                                
25 Estes aspectos estão relacionados com dois conceitos fundamentais da arquitectura, ligados à 
estereotomia, associada à construção sólida, e à tectónica, associada à construção detalhada, 
ornamentada (Wieser, Deplazes, 2009, p. 282).  
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A compreensão e estudo da geometria dos referidos objectos permite a manipulação 

de sistemas de organização e configuração26 subjacentes a determinados processos 

de agregação e montagem (Witte et al., 2002, p. 43, 46).  

Entre diversas soluções para a composição e configuração, estes novos materiais 

podem ser agrupados e montados em diferentes conjugações, criando modulações e 

superfícies inteiramente homogéneas, desenvolvendo uma divisão rítmica e ainda uma 

esterotomia específica. Neste exercício, é possível evidenciar o carácter sólido, denso 

ou homogéneo do objecto27 (ilustrações 177 e 178) (Moravánszky, 2005, p. 27; 

Deplazes, Elsener, 2005, p. 11; Witte et al., 2002, p. 43, 46). “[...] And yet therein lies 

the seduction of this exercise: the idea that the requirements of traditional tectonics 

may be challenged and indeed overcome through the invention of a new system of 

units. [...]” (Tehrani, 2002, p. 1) 

 
Ilustração 177 - Ponte de grades de garrafas, construída com 
14 000 grades de plástico de garrafas por estudantes e 
voluntários da Delft University of Technology, Delft, Holanda, 
2011, ilustração de Peter Curbishley. (Curbishley, 2011). 

 
Ilustração 178 - Pormenor da configuração das grades de plástico 
de garrafas, ilustração de Hessel Prins. (Prins, 2011). 

 
Em alguns projectos arquitectónicos, os objectos são aplicados como materiais de 

revestimento, designadamente de fachadas (ilustrações 179 e 180). A possível 

independência da fachada desencadeia, por vezes, a aplicação de materiais distintos 

                                                
26 “After all, the shape is the result of a complex interaction of different factors. Only this interaction of 
factors allows a sensible composition. Composition is not an inevitable result. Within the bounds of a 
logical solution there always exist different options.  
Kenneth Frampton describes three important influencing factors: “Thus we may claim that the built 
invariably comes into existence out of the constantly evolving interplay of three converging vectors, the 
topos, the typos, and the tectonic.” The term “tectonics” alone covers a broad range, encompassing the 
construction process from the materials up to the finished building.” (Wieser, Deplazes, 2009, p. 282)  
27 “Materials can be modest or grand and can even be both at the same time. Every product can call forth 
an emotional response. Only the designer can conjure up these characteristics to give a space or form 
specific substance.” (Holzman, Waters, 2008, p. 11) 
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dos utilizados no conjunto do edifício, pelo que os objectos correntes podem constituir 

uma solução viável a nível formal e tectónico, não comprometendo a aplicação 

integrada com outros materiais marcadamente convencionais (Zardini, 1994, p. 48). 

 
Ilustração 179 - Instalação pública 1000 Doors 
numa fachada de um edifício de dez andares, 
executada com mil portas coloridas reutilizadas, 
Seoul, Coreia do Sul, 2009, pelo designer Choi 
Jeong-Hwa. (Choijeonghwa, 2015). 

 
Ilustração 180 - Pormenor da configuração das portas da instalação 1000 Doors. 
(Choijeonghwa, 2015). 

 
A reavaliação e reconsideração contemporâneas sobre a figuração e expressão da 

pele de um edifício e consequente materialidade tornam possível considerar os 

referidos objectos comuns como possíveis materiais de revestimento28 (Scogin et al., 

2002, p. 13).  

Para além destes serem utilizados como materiais de revestimento exterior ou interior, 

podem também adquirir a função de elementos estruturais, na definição de paredes, 

pavimentos ou coberturas (ilustração 181 à 183) (Patterson, 1994, p. 3).  

                                                
28 “[…] Enquanto não sugerimos que o mero uso de um revestimento estranho [com objectos correntes] 
dá provas de uma experiência válida de design verde, argumentaríamos que experimentar é bom, quando 
abre um pouco mais uma janela para maneiras de poupar material […]” (Richardson, 2007, p. 63). 

http://choijeonghwa.com/
http://choijeonghwa.com/
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Ilustração 181 - Garrafas de cerveja 
Heineken aplicadas como módulos de 
construção para a execução de 
paredes, Amsterdão, Holanda, 1963, 
por N. John Habraken. (Vale, R., Vale, 
B., 1991, p. 61). 

 
Ilustração 182 – Cada contentor de 
transporte constitui uma habitação modular, 
designada de Mobile Dwelling Unit, expostos 
no Whitney Museum of American Art, Nova 
Iorque; no Walker Art Center, Minneapolis, e 
no University of California Art Museum, Santa 
Bárbara, E.U.A., 2003, por Lot-Ek. (Beylerian, 
Dent, 2005, p. 19). 

 
Ilustração 183 – Tubos de papel reciclados 
com função estrutural, Singapore Biennale 
Pavilion, Singapura, 2006, por Shigeru Ban, 
ilustração de Tom De Gay. (Alesina, Lupton, 
2010, p. 160). 

 
O grau de detalhe atingido nestes projectos com objectos convertidos em materiais de 

construção29 ultrapassa expectativas daquilo que é evocado normalmente como 

"natural", "reciclado", ou "sustentável", resultando em soluções viáveis com novas 

características funcionais, expressivas, formais e visuais. A sua aplicação no âmbito 

da construção recoloca num outro patamar o discurso da materialidade, bem como o 

número crescente de objectos que começam a ser reinventados no ciclo projectual 

(Richardson, 2007, p. 11; Scogin et al., 2002, p. 9).  

 

 

 

  

                                                
29 Sucintamente, alguns destes objectos correntes são aplicados como materiais de arquitectura pelo 
célebre arquitecto japonês Shigeru Ban:  
Grades de plástico de garrafas - São também promissoras nesta área. Excepto para residências 

permanentes, estes materiais podem ser adequados para determinadas estruturas de carácter temporário 
(consultar tabela 5 em apêndice). Estas são utilizadas como unidade de construção, de modo semelhante 
a um tijolo, podendo ser colocado isolamento no seu interior (Nunan, 2009, p. 248).  
Contentores de transporte - Têm sido aplicados em diversos projectos na execução de paredes e 

coberturas, assumindo, em simultâneo, a função de materiais estruturais e de revestimento. Existem, 
ainda, casos nos quais os contentores funcionam como a estrutura completa, integrando as suas próprias 
faces as paredes, cobertura e pavimento da construção (consultar tabela 1 em apêndice). 
Tubos de papel - Para além das famosas estruturas do arquitecto japonês Shigeru Ban, já foram 

utilizados tubos de papel noutros edifícios, tanto estruturalmente, enquanto pilares, ou na execução de 
paredes ou partições divisórias, quando estes são agrupados (consultar tabela 4 em apêndice).  
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3. SHIGERU BAN 

Shigeru Ban é um arquitecto japonês que nasceu em Tóquio, em 1957. Iniciou os seus 

estudos de arquitectura em 1977, nos E.U.A., inicialmente no Southern California 

Institute of Architecture (SCI-Arc), em Los Angeles, transferindo-se em 1980, para a 

Cooper Union´s School of Architecture (Cooper Union) em Nova Iorque, onde se 

formou, em 1984. Nesta escola de arquitectura conheceu muitos dos mestres da 

arquitectura contemporânea, tais como John Hejduk30, que foi inclusive seu professor, 

ao mesmo tempo que aprofundou o seu conhecimento da cultura americana, a qual 

veio a exercer uma significativa influência no que respeita ao seu modo de olhar e 

pensar (ilustrações 184 e 185) (Buck, 1997, p. 7, 61; Alessio, 2008, p. 171; Jodidio, 

2012, p. 8; Fromonot, Ego, 1996, p. 40; Taschen, 2010, p. 36).  

 
Ilustração 184 – Shigeru Ban. (Jodidio, 2012, página de rosto). 

 
 

 
Ilustração 185 – Shigeru Ban e colaboradores. (Jodidio, 
2010, p. 464). 

                                                
30 John Hejduk - Influente arquitecto, artista e educador americano que nasceu em Nova Iorque em 1929 

e faleceu em 2000. Estudou na Cooper Union entre 1947 a 1950, onde foi professor e reitor a partir de 
1975; na University of Cincinnati, entre 1950 a 1952; e em Harvard, entre 1952 a 1953. Trabalhou no 
atelier de M. Pei antes de abrir o seu próprio atelier em 1965. Teve grande influência na teoria e 
desenvolvimento da arquitectura nos E.U.A. (Jodidio, 2012, p. 10). 
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No seu regresso ao Japão, antes de se formar, Shigeru Ban trabalhou durante um ano 

(1982-83), em Tóquio, no gabinete de Arata Isozaki31, antes de fundar o seu atelier na 

mesma cidade, em 1985. Entre 1993 e 1995, exerceu o cargo de professor adjunto de 

arquitectura na Tama Art University, também em Tóquio. A partir de 1994, tornou-se 

consultor da United Nations High Commissioner for Refugees32 (UNHCR) e, no mesmo 

ano, foi professor adjunto de arquitectura na Yokohama National University, em 

Kanagawa, no Japão. No ano seguinte, foi professor adjunto de arquitectura na Nihon 

University, em Tóquio e criou a Voluntary Architects Network (V.A.N.), uma 

organização não governamental destinada ao apoio de situações de emergência. 

Como professor da disciplina de arquitectura na Keio University, na mesma cidade, 

Shigeru Ban tem desenvolvido o BanLab desde 2001 (Buck, 1997, p. 61; Alessio, 

2008, p. 171; Pallasmaa, Sato, 2007, p. 94; Jodidio, 2012, p. 8; Fromonot, Ego, 1996, 

p. 40; Taschen, 2010, p. 36). 

Desde 1997, ano em que recebeu o Japan Institute of Architects Prize for the best 

young architect of the year (JIA Prize), a sua obra tem vindo a demonstrar inúmeros 

progressos na utilização de materiais económicos, tendo sido distinguido com o 

Prémio Pritzker em 2014 (Alessio, 2008, p. 172; Shigeru Ban Architects, 2015). “Eu 

não me considero um arquitecto revolucionário; apenas uso a tecnologia e os 

materiais existentes de maneira diferente.” (Taschen, 2010, p. 38) 

A sua praxis revela os fundamentos decorrentes do modo de pensar e fazer da 

arquitectura japonesa cruzados com ideias ocidentais, circunstância traduzida nos 

seus projectos, nos quais Shigeru Ban demonstra uma rara preocupação tanto pelo 

rigor formal como por temas de índole social (Fromonot, Ego, 1996, p. 40). 

É uma figura singular no panorama da arquitectura global, nomeadamente no seu 

processo mental e respectiva actividade projectual. Com atelier sediado nas cidades 

de Tóquio, Paris e Nova Iorque, desenvolve um surpreendente número de projectos. 

Deste modo, Shigeru Ban possui uma identidade nómada, deslocando-se na sua 

                                                
31 Arata Isozaki - Arquitecto japonês que nasceu em 1931. Depois de estudar com Kenzo Tange na 

Tokyo University até 1954, continuou a acumular experiência a trabalhar no atelier deste arquitecto, tendo 
aberto o seu próprio atelier em 1963. Lecciona na Tokyo University e é professor convidado na Harvard 
University, entre outras (Taschen, 2010, p. 222). 
32 United Nations High Commissioner for Refugees – Organização fundada a 14 de Dezembro de 

1950 pela United Nations General Assembly, com a função de conduzir e coordenar a acção internacional 
para proteger e resolver os problemas dos refugiados em todo o mundo. O seu objectivo principal reside 
em salvaguardar os direitos e o bem-estar dos mesmos. Desde 1950 que esta organização tem ajudado 
dezenas de milhões de pessoas a recomeçarem as suas vidas. Actualmente, a equipa é constituída por 
mais de 9300 pessoas em 123 países, continuando a ajudar e a proteger milhões de refugiados, 
retornados, deslocados internos e apátridas (United Nations High Commissioner For Refugees, 2015). 
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actividade projectual constantemente, pelo que o seu trabalho espelha uma dimensão 

a nível global33 (Luna, Gould, 2009, p. 19). 

Nowadays it´s as if everyone can travel, live and work abroad if they wish. There are 

two types of architect: one includes architects like Aalto34 or the Japanese, Kenzo 

Tange35, who are very much rooted in their cultural identity, and the other includes 

nomadic architects like myself. Aalto and Tange worked abroad but they had their 

home-bases, were conscious about their roots and the responsibility for their national 

identity. My background is very different from Aalto´s and Tange´s. Educated and 

working in Japan as well as abroad, I don´t have a home-base in my native Japan, as 

I´m constantly travelling from one place to another. Unlike Aalto or Tange, I don´t have 

a grand scheme associated with my traditional national style. (Ban, 2007, p. 73) 

A sua singular trajectória conecta distintos projectos, desde humildes habitações de 

emergência a edifícios mediáticos. Com a mesma dedicação, rigor e empenho, 

Shigeru Ban desenvolve, em simultâneo, projectos de arquitectura de emergência e 

edifícios sofisticados para diferentes clientes, situações, orçamentos e realidades: “[…] 

A peculiarity of Shigeru Ban´s work in undoubtedly the extremely high degree of design 

flexibility.” (Alessio, 2008, p. 178) Este refere que todos os seus projectos são 

concebidos com o mesmo espírito e responsabilidade social, obtendo, ainda, um grau 

de satisfação semelhante (ilustração 186) (Quinejure, 2011, p. 31): 

Por otra parte, es importante agregar que diseñar una casa para gente adinerada y 

diseñar un cobertizo no supone ninguna diferencia para mí. Obtengo el mismo grado de 

satisfacción y ambos me exigen la misma responsabilidade social como arquitecto. 

(Ban apud Quinejure, 2011, p. 32) 

                                                
33 “Shigeru Ban is a global architect. He thinks, travels, and works without boundaries. His work has 
profound relevance because of its ability to draw together both world events and personal beliefs. He is an 
active participant in humanitarian and ecological causes, yet he easily traverses the boundaries that often 
separate these from the material world. […]” (McQuaid, 2010, p. 6)  
34 Hugo Alvar Henrik Aalto – Célebre arquitecto finlandês que nasceu em 1898 e faleceu em 1976. 

Formou-se em arquitectura na Helsinki University of Technology, onde estudou entre 1916 e 1921 com 
Armas Lindgren, tendo depois aberto o seu atelier em Jyväskylä, em 1923, em conjunto com a sua 
mulher, Aino. Conhecido pela sua sensibilidade aos materiais e contexto projectual, bem como pelo 
desenho de peças de mobiliário, é uma referência da arquitectura moderna do século XX (Taschen, 2010, 
p. 8). 
35 Kenzo Tange – Influente arquitecto japonês que nasceu em 1913 e faleceu em 2005. Iniciou os seus 

estudos em 1935, na Tokyo University, licenciando-se em 1938 com o prémio Tatsuno. Trabalhou com 
Kunio Mayekawa, antigo colega de Le Corbusier. Combinou estilos tradicionais japoneses com o 
modernismo. Referência da arquitectura do século XX, foi vencedor do Prémio Pritzker em 1987 
(Pallasmaa, Sato, 2007, p. 73; Taschen, 2010, p. 524).  
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Ilustração 186 - Esquema representativo dos diferentes tipos de projectos desenvolvidos por Shigeru Ban: desdes habitações de 
emergência a edifícios sofisticados. (Quinejure, 2011, p. 31). 

 
Como muitos arquitectos da sua geração, os primeiros projectos que realizou foram 

predominantemente tipologias habitacionais. Estas habitações, construídas 

maioritariamente em betão armado, evocavam a sua passagem académica pela 

Cooper Union, incorporando as sugestões estruturais do vocabulário do grupo 

denominado New York Five36 (ilustrações 187 e 188) (Luna, Gould, 2009, p. 19). 

[…] If left on autopilot, Ban would have, as so many of his mentors and peers had done, 

sought out his position at this safe extension of modernism. He could have been 

introduced to the world as “a master architect of exquisitely styled homes.” That would 

have been the more reliable career path. But a single event in 1985 caused a seismic 

shift in his career as an architect: an encounter with paper tubes. […] (Luna, Gould, 

2009, p. 19) 

 
Ilustração 187 - Villa TCG, Nagano, Japão, 1986, primeira habitação 

projectada por Shigeru Ban. (Jodidio, 2010, p. 48). 

 
Ilustração 188 - Villa K, Nagano, Japão, 1987, por 
Shigeru Ban. (Pallasmaaa, Sato, 2007, p. 71). 

 
Apesar desta circunstância, mais tarde, Shigeru Ban não manteve a sua posição na 

via da arquitectura moderna, tendo estabelecido uma outra metodologia projectual, 

                                                
36 New York Five – Grupo de arquitectos constituído por Michael Graves, Charles Gwathmey, John 

Hejduk, Richard Meier e Peter Eisenman, que adoptavam as formas arquitectónicas modernas da década 
de 20 do século XX (Taschen, 2010, p. 128). 
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incorporando objectos correntes, designadamente tubos de papel, nos projectos que 

desenvolveu e foi construindo (Luna, Gould, 2009, p. 19). 

 

3.1. CONTEXTO JAPONÊS 

 
 
No final da década de 50 do século XX, o Japão foi testemunha de um intenso 

despertar económico, social e cultural, sendo, este último, caracterizado por um 

significativo desenvolvimento artístico e arquitectónico. Em 1960, Tóquio organizou a 

Conferência Mundial subordinada ao tema Arquitectura e Design Industrial, o que 

favoreceu o surgimento de novos grupos de artistas e arquitectos. Foi também por 

volta de 1960 que ocorreu a formação dos Metabolistas37, com propostas para um 

novo urbanismo, surgindo, também, neste período, propostas urbanas cujo imaginário 

apelava para a construção de megaestruturas e cidades lineares (ilustração 189 à 

191) (Alessio, 2008, p. 170).  

Nos anos seguintes, incluindo a década de 70, verificou-se um período de construção 

de extensas infra-estruturas, assistindo-se ao desenvolvimento urbano de Tóquio e 

Osaka. Estes acontecimentos ocorreram durante um período caracterizado por um 

crescimento em termos da economia bastante acelerado, impulsionador do fenómeno 

relacionado com uma forte urbanização, em especial a necessidade de construir novos 

núcleos urbanos, designados por New Towns (Alessio, 2008, p. 170).  

 

                                                
37 Metabolistas - grupo de arquitectos impulsionadores do Movimento Metabolista, iniciado por volta de 

1960 no seio dos arquitectos japoneses, que propôs uma nova visão para a cidade. Entre eles 
encontrava-se Kenzo Tange, o principal impulsionador deste movimento, e figuras como Kisho Kurokawa, 
Noboru Kawazoe, Kiyonori Kikutake, Masato Otake e, posteriormente, Fumuhiko Maki. Este grupo de 
jovens arquitectos encontrava-se para trocar ideias sobre a construção habitacional e a densificação 
urbana. O objectivo residia em criar ambientes habitáveis e urbanizações futuristas com base em 
elementos reutilizáveis (Alessio, 2008, p. 170; Taschen, 2010, p. 36). 
“[…] Publicaram o manifesto "Metabolismo 1960 - a proposta para um novo Urbanismo" e levantaram a 
questão da aplicabilidade dos processos naturais do nascimento e do crescimento ao ambiente do 
planeamento urbano. As suas propostas incluem uma cidade a flutuar no mar, uma cidade em espiral, e 
uma cidade torre. Estudaram igualmente diversas alternativas às megaestruturas de Tange para a baía 
de Tóquio. Com Tange, associaram o conceito de adaptabilidade às funções variáveis de uma metrópole 
em crescimento. Das estruturas de células desenvolvidas a partir daqui, criaram-se protótipos, como a 
torre cápsula Nagakin em Tóquio, em 1972, com os seus minúsculos compartimentos habitáveis.” 
(Taschen, 2010, p. 36).  
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Ilustração 189 – Nagakin Capsule Tower, Tóquio, Japão, 1972, por 
Kisho Kurokawa. (Taschen, 2010, p. 265). 

 
Ilustração 190 - Megaestrutura, Expo 1970, Osaka, Japão, 
por Kenzo Tange. (Taschen, 2010, p. 336). 

 
Ilustração 191 – Centro de imprensa e de difusão, Kofu, 
Japão, 1967, por Kenzo Tange. (Taschen, 2010, p. 526). 

 
Estes foram os anos de enorme especulação imobiliária, durante a qual os arquitectos 

tiveram a oportunidade de construir os seus projectos, desenvolvendo a vertente 

ligada à experimentação arquitectónica. A ascensão económica dos anos oitenta, no 

Japão, desencadeou um processo massivo de edificação diversificada, manifestado ao 

nível das correntes e estilos, como no que respeita ao uso de materiais38 (Alessio, 

2008, p. 170; Buck, 1997, p. 6). 

Foi também na década de oitenta que se assistiu ao desenvolvimento do fenómeno 

que iria conduzir à chamada bolha económica39. Os anos em que ocorreu este 

fenómeno coincidiram com a consolidação de uma nova geração de arquitectos que 

responderam projectualmente ao crescimento, aparentemente infinito, das cidades 

japonesas através de propostas inovadoras (Alessio, 2008, p. 170-171). 

                                                
38 No Japão existe uma condicionante que se revela na própria construção dos edifícios, que pressupõe 
ser mais económica em virtude do elevado custo do solo urbanizável, conduzindo, esta circunstância, à 
utilização de novos materiais e, também, de detalhes construtivos específicos, bem como à construção 
em altura (Buck, 1997, p. 6). 
39 Bolha económica - Boom económico no Japão entre meados dos anos 80 e início dos anos 90, 

causado por um aumento acentuado do valor do iene, a moeda japonesa, desencadeado pelo Acordo 
Plaza de 1985. As taxas de juro mais elevadas colocaram os preços das acções numa espiral 
descendente, provocando a rápida queda do Tokyo Stock Market no final de 1990, desencadeando, em 
seguida, uma recessão de longo prazo da economia japonesa (Pallasmaa, Sato, 2007, p. 73).  
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Foi durante este período activo, produtivo e culturalmente dinâmico que Shigeru Ban 

começou a trabalhar como arquitecto em Tóquio. A abordagem metodológica e 

projectual deste arquitecto evidenciava já pressupostos diferentes da prática dos seus 

colegas, estruturando as suas propostas na configuração de uma arquitectura atenta 

ao uso de materiais económicos, recicláveis e de longa duração. Nesta pesquisa e 

consequente praxis projectual, Shigeru Ban representava uma contra-tendência, 

desenvolvendo uma investigação arquitectónica baseada na utilização de materiais 

singulares, associados à procura de soluções estruturais inovadoras (Alessio, 2008, p. 

171). Neste ponto em particular, relacionado com a exploração dos materiais realizada 

pelo próprio, este arquitecto afirma: 

When I began to explore this idea in the late 1980s, no one was interested in 

environmental issues; Japan was heading towards the so-called ´bubble´economy. It 

was the time of the consumer market where the expensive and the ´strong´ were highly 

valued. However, occasionally there is a moment in human history when society´s value 

systems change dramatically. We have been going through one of these historical 

turning points over the last ten years, with the increasing awareness of environmental 

problems under the threat of global climate change. My invention of paper architecture 

seems to have coincided with such changes; a new value is added to this traditional 

material beyond the conventional concept of ´progress´ or ´modernisation´. (Ban, 2007, 

p. 73) 

A integração deste tipo de materiais não era comum durante a década de oitenta, num 

Japão próspero e optimista que estava a experimentar um período de sistemático 

investimento: 

Ban´s methodological approach to design is characterised by an architecture that is 

attentive to the use of economical, recyclable and long-lasting materials. This attention, 

as Ban himself states, was not common during the 1980´s in a financial investment. Ban 

thus represents a counter-trend, developing an architectural research that is based on 

the use of poor materials, but also on the search for innovative structural solutions. 

(Alessio, 2008, p. 171) 

A história da civilização japonesa revela uma ausência de tradição no que respeita às 

preocupações de índole social e mesmo ambiental. Após quatrocentos anos de 

isolamento balizado pelo período Meiji, o Japão começa a incorporar influências 

externas, importando, com rigor, ideias nos vários campos do saber, nomeadamente 

arquitectónicas, difundidas, numa primeira fase, pelo ideário da arquitectura moderna 

(Buck, 1997, p. 5). 



A descontextualização de objectos correntes para materiais de construção: o caso da aplicação dos tubos de papel de 
Shigeru Ban 

Marta Isabel Silva Rodrigues da Costa   102 

A introdução do Estilo Internacional40, posteriormente impulsionado pelos princípios do 

Movimento Pós-moderno41, enquadrado na Era da Informação, implicou que este país 

tivesse sido rapidamente exposto a todo o tipo de influências oriundas dos quatro 

cantos do mundo (ilustração 192 à 195). Os séculos de sedimentação e assimilação 

da cultura chinesa42 foram reconvertidos muito rapidamente, emergindo um conjunto 

de correntes, estilos e ícones que configuram a arquitectura japonesa contemporânea, 

nos seus exemplos imaginados e construídos (Buck, 1997, p. 5). 

 

 
Ilustração 192 - Estilo Internacional - edifício para a 

Exposição de Estocolmo, Suécia, 1930, por Erik 
Gunnar Asplund. (Taschen, 2010, p. 219). 

 
Ilustração 193 – Pós-modernismo - Ehrmann House Armonk, Nova Iorque, 

E.U.A., 1976, por Robert A. M. Stern e John Hagmann. (Taschen, 2010, p. 
428). 

 
 
 
 
 
 

                                                
40 Estilo internacional – Termo utilizado pela primeira vez a 1 de Maio de 1932, no título do livro de 

Henry-Russel Hitchcock e Philip Johnson. “[…] Esteticamente, o Estilo Internacional caracterizava-se por: 
volumes e formas de linhas rectas, composições assimétricas, construções de aço e vidro 
(frequentemente com vãos horizontais), ausência de ornamentação, fachadas rebocadas e brancas, 
contornos livres e coberturas planas. Ainda que a formulação de um conceito de estilo não reflectisse na 
prática as intenções do movimento moderno das décadas de 1920 e 1930, Hitchcock e Johnson 
conseguiram dissociar-se da ampla discussão europeia sobre a teoria, na qual conceitos como 
neoplasticismo, futurismo, construtivismo e racionalismo, se cruzavam como a “Nova Construção” e a 
“Nova Objectividade”. A partir de 1945, o Estilo Internacional desenvolveu-se ainda mais através da 
difusão da “fachada-cortina”, geralmente de vidro.” (Taschen, 2010, p. 219) 
41 Movimento Pós-moderno – Movimento que surgiu após a crescente crítica de uniformidade em muitos 

edifícios modernistas, intensificando-se a busca por uma arquitectura que pudesse oferecer aos seus 
habitantes um sentido de identidade. “[…] Os fenómenos arquitectónicos foram a reintrodução de 
referências históricas, estilos de construção locais típicos e de elementos decorativos de pequena escala. 
[…] no contexto europeu, a discussão centrava-se mais sobre a cidade e as condições de vida, a 
morfologia urbana e as ligações históricas nas abordagens de planeamento e desenho urbano que 
procuravam soluções informadas nas intervenções de renovação das cidades tradicionais […]” (Taschen, 
2010, p. 428). 
42 Assimilação da cultura chinesa - Historicamente, o Japão esteve sujeito a súbitas invasões de ideias 

novas precedentes de outros países, como a China, seguidos por longos períodos de contacto mínimo 
com o mundo exterior. Ao longo do tempo, os japoneses têm desenvolvido a habilidade de absorver, 
imitar e assumir os elementos da cultura estrangeira que serviram para complementar as suas 
preferências estéticas. No século IX, o Japão começou a abandonar a influência chinesa e a desenvolver 
formas de expressão próprias (Cabral, 2015). 



A descontextualização de objectos correntes para materiais de construção: o caso da aplicação dos tubos de papel de 
Shigeru Ban 

Marta Isabel Silva Rodrigues da Costa   103 

 
Ilustração 194 – Sky House, Tóquio, Japão, 1958, 
por Kiyonori Kikutake, ilustração de Kawashima 
Architecture Photograph Office. (Holt, 2014).  

 
Ilustração 195 - National Museum of Western Art, Tóquio, Japão, 1959, por 
Le Corbusier. (Styleture, 2015). 

 
Apesar das influências a que o Japão foi sujeito, não incorporou os pressupostos 

relativos à correcção de erros do passado e falências da arquitectura moderna, como 

sejam as questões associadas à importância e desenvolvimento da habitação social e 

de uma arquitectura baseada em projectos mais económicos, defendida no período do 

modernismo. Os primeiros mestres da arquitectura moderna dedicaram parte da sua 

investigação e praxis ao projecto da habitação social, definindo, por essa via, um novo 

papel social do arquitecto no exercício da arquitectura. Acerca desta temática, Shigeru 

Ban refere: “[...] One aspect of 20th century architecture is that we started working for 

the majority which means not the poor but the general public.” (Rogers, Rogers, Ban, 

1997, p. 137) No entanto, estes ideais do princípio do século XX e respectivos 

exemplos construídos por esses autores, relacionados com a temática da habitação 

social, não foram integralmente assimilados no pensamento e consciência prática da 

arquitectura japonesa (Buck, 1997, p. 5).  

Na perspectiva de David Buck, o desenvolvimento económico, industrial, tecnológico e 

social que o Japão absorveu, implicou, no caso particular de Shigeru Ban, que este 

arquitecto adquirisse plena consciência do desafio que os arquitectos tiveram que 

enfrentar no seu próprio país, estando sujeitos a todo o tipo de influências e 

referências, incorporando-as nos seus projectos. O padrão cultural e histórico japonês 

não era possível ser mantido imutável, existindo todo um conjunto de factores 

exteriores que provocaram a sua reconfiguração, fruto das constantes influências 

internacionais, associadas ao movimento moderno e pós-moderno e, também, à 

assimilação projectual das tendências veiculadas pelas obras de mestres como Mies 
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van der Rohe43, Le Corbusier44 ou Frank Lloyd Wright45 (Buck, 1997, p. 5). 

Relativamente a esta transformação da arquitectura verificada no seu país, 

particularmente no início do século XX, Shigeru Ban refere:  

Before, architects were just working for the privileged people. But from the beginning of 

the 20th century, even Le Courbusier designed prefabricated houses. Many architects 

started to design buildings for the majority, which is an interesting aspect of Modernism. 

When we think about the next century, we have dramatic changes. What I see is that 

after cold war, there are many minority people like refugees or homeless people. And 

so, if at the beginning of this century many architects designed for the majority, perhaps 

we should start doing something for the minority like the refugees and the homeless. 

That may be our new responsibility. (ilustração 196 à 201) (Rogers, Rogers, Ban, 1997, 

p. 137-138)  

 

 
Ilustração 196 – Residential Quadruplex 
Building, exposição Weissenhofsiedlung, 
Estugarda, Alemanha, 1927, por Mies van der 
Rohe. (Wolfe, 2011). 

 
Ilustração 197 - Unité d'Habitation, 
Marselha, França, 1952, por Le Corbusier. 
(Styleture, 2015). 

 
Ilustração 198 - American System-
Built Homes, Milwaukee, E.U.A., 
1916, por Frank Lloyd Wright. (Loop, 
2014). 

 
 

                                                
43 Ludwig Mies van der Rohe – Arquitecto alemão/americano que nasceu em 1886 e faleceu em 1969. 

Frequentou a Escola Catedral de Aachen e a Escola Vocacional de Aachen (1899-1901). Trabalhou com 
Bruno Paul e Peter Behrens. Em 1926 tornou-se vice-presidente da Deutscher Werkbund, dirigiu a 
Bauhaus a partir de 1930 e foi director do departamento de arquitectura, posterior Instituto de Tecnologia 
Illinois. Conhecido pelo conceito de espaço fluido, leveza e transparência dos seus projectos, é uma das 
principais referências do século XX (Taschen, 2010, p. 340). 
44 Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret-Gris) - Arquitecto e proeminente teórico e pintor 

suíço/francês, nasceu em 1887 e faleceu em 1965. Começou como aprendiz de gravador e entalhador de 
Charles L´Eplattenier na Art School, na sua cidade natal, La Chaux-de-Fonds, na Suíça, em 1900. 
Trabalhou com Peter Behrens. Um dos arquitectos mais importantes do século XX, conhecido pelo 
desenvolvimento de diversas ideias e conceitos modernos, como os 5 pontos da Nova Arquitectura e o 
sistema Modulor (Taschen, 2010, p. 276, 279). 
45 Tendências dos mestres do movimento moderno e pós-moderno - A arquitectura moderna dos 

mestres, desde os anos vinte a adiante, supõe a realização de um ciclo de experiências inovadoras e 
estimulantes, abertas ao futuro. A tendência moderna surge nos finais do século XVII e corresponde a 
todos os períodos sucessivos. Surge um caminho correspondente ao progresso tecnológico e à 
racionalização, perdendo-se também os valores e a estética tradicionais. O papel do arquitecto e do 
engenheiro passa a ter uma componente de responsabilidade social. Com o movimento moderno 
experimentam-se novos sistemas construtivos e novos padrões funcionais. O emprego dos materiais 
baseou-se frequentemente na aplicação de vidro nos espaços vazios, com moldura metálica e reboco 
branco para as paredes, sendo frequentes as coberturas planas, linhas rectas, plantas abertas, estruturas 
de aço e a fenêtre en longuer. Mais tarde, existe uma reconciliação com o passado, com a releitura 
moderna do repertório clássico, ocorrendo a recuperação das tecnologias locais e a liberdade projectual. 
Este período coincide em grande parte com o século XIX, caracterizado pelo pluralismo estilístico, que foi 
sucedido por uma época em que o conceito de estilo se tornou obsoleto em si mesmo (Taschen, 2010, p. 
6-7; Galfetti et al., p. 445, 618, 2002).  
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Ilustração 199 - Statiform Structure Module, 
projecto não construído, Japão, 1972, por 
Kiyonori Kikutake. (Escalante, 2015). 

 
Ilustração 200 - Sakaide Artificial Ground, 
Sakaide, Japão, 1986, por Masato Otaka. 
(Kosugi, 2015).   

 
Ilustração 201 – Módulos 
habitacionais da Nagakin Capsule 
Tower, Tóquio, Japão, 1972, por 
Kisho Kurokawa. (Kisho Kurokawa 
architect & associates, 2015).  

 
Ainda sobre estas questões no processo de transformação e revisão da arquitectura, 

numa entrevista entre Shigeru Ban e Richard Rogers46, no que se refere aos ideais do 

Movimento Moderno e à sustentabilidade da arquitectura, o arquitecto inglês afirma: 

[…] I think that the interesting part of the modern movement, maybe the only part that 

will last is its social consciousness, which brings us back to your work. In other words, 

the dimension that include housing for the less fortunate. In the past they were not able 

to do this because their clients were all rich […] But, inherent in the modern movement 

thinking is that idea that the role of the architect, especially in Buckminster Fuller47, as 

a form of ideal is to give shelter to the poor, like as you said to the majority of the 

people, as well as to the rich. Obviously, cost has a tremendous importance. What 

sustainability does, as it says, we must not measure the products we do just for the day 

when we do it. Whatever we do we must look at it on long term. Whatever the 

development we do today must not jeopardize the future. [...] (Rogers, Rogers, Ban, 

1997, p. 142) 

Nesta perspectiva, Shigeru Ban procura estabelecer uma estratégia com um amplo 

campo de aplicação, não apenas através de uma arquitectura de carácter social, mas 

também pensada e construída a partir de vários recursos, redefinindo radicalmente, 

com esta postura, os parâmetros do exercício da profissão no Japão, onde os 

arquitectos, por norma, não se envolviam em projectos específicos da apelidada 

arquitectura de emergência (Buck, 1997, p. 5).   

                                                
46 Richard Rogers – Arquitecto britânico nascido em 1933. Estudou na Architectural Association, em 

Londres, e na Yale University, em Connecticut, sob a orientação de Serge Chermayeff. Em 1963, fundou 
com a sua mulher e o casal Foster a Team 4 e, em 1977, fundou a Richard Rogers Partnership com 
Marco Goldschmied, Mike Davies e John Young. Conhecido pelo seu desenho modernista e funcionalista, 
recebeu o Prémio Pritzker em 2007 (Taschen, 2010, p. 448). 
47 Richard Buckminster Fuller – Arquitecto, designer, inventor e visionário americano que nasceu em 

1895 e faleceu em 1983. Estudou na Harvard University, entre 1913 e 1915. Fundou a empresa Stockade 
Building System com o seu sogro, J. M. Hewlett e foi fundador, director e engenheiro-chefe da 
Dynamaxion Corporation. Conhecido pelo desenvolvimento de protótipos e estruturas, como habitações 
de baixo custo e cúpulas geodésicas (Taschen, 2010, p.148). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rogers_Stirk_Harbour_%2B_Partners
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RELAÇÃO DA ARQUITECTURA DE SHIGERU BAN COM A ARQUITECTURA 

JAPONESA  

 
Shigeru Ban, nascido em 1957, foi educado na cidade de Tóquio até ao final do ensino 

secundário, em 1976. Esta circunstância conduziu a que a cultura tradicional japonesa 

o tivesse influenciado apenas parcialmente: “[…] Naturally the elements of Japanese 

culture and history formed part of my background but the level of my understanding of 

traditional Japanese culture was probably just average.” (Ban, 2007, p. 72) 

Relativamente ao entendimento que estabelece desta cultura, o arquitecto refere: 

La casa en la que nací y me crié era típicamente japonesa, en la que se mezclaban 

estilos propios y europeos. Tenía dos habitaciones con tatami48 y el salón era a la 

europeo. Aunque viva en Tokio, conozco bastante bien la arquitectura japonesa 

tradicional. Pero esa arquitectura no ha sido mi día a día. Al contrario, mi inspiración 

han sido “The Case Study Houses” 49, de cuando estudié en la costa oeste de Estados 

Unidos. Era un programa concebido por occidentales influidos por la arquitectura 

nipona. Mis profesores estaban adscritos a ese movimiento. Por tanto, he recibido 

todas estas influencias. Influyeron en mí personas a su vez con influencias de Japón. 

(Ban apud Quinejure, 2011) 

Mais tarde, durante os anos em que estudou nos E.U.A., na Califórnia, Shigeru Ban 

regressou às raízes da arquitectura moderna, investigando não propriamente o estilo 

desenvolvido a partir da Bauhaus50, mas uma via que estabelece os seus pontos de 

origem e convergência com a arquitectura do Japão, designadamente através das 

designadas Case Study Houses. De facto, foi neste ponto que Rudolph Schindler51 e 

                                                
48 Tatami - Esteira de palha usada como pavimento nas casas tradicionais japonesas (Donnie, 2015). 
49 Case Study Houses – Projectos de habitações desenvolvidos na Califórnia. O projecto de casas-

modelo chamado Case Study Houses Program foi iniciado em 1945, na Califórnia, por John Entenza, 
editor da revista Arts & Architecture. Entenza convidou arquitectos locais para desenharem edifícios de 
apartamentos de baixo custo como protótipos. O programa centrava-se nas mudanças que ocorreram na 
sociedade nos anos do pós-guerra. Foi concebido para promover a compreensão do processo de 
construção arquitectónico moderno e para produzir casas individuais de planta simples, envolvendo novas 
tecnologias de construção e usando elementos pré-fabricados industrialmente. Em janeiro de 1945, foram 
publicados os nomes dos nove arquitectos seleccionados e, entre 1945 e 1966, o programa teve a 
participação de 21 ateliers de arquitectura, incluindo o de Charles e Ray Eames. Dos 35 projectos 
publicados, dois eram edifícios de apartamentos que, posteriormente, foram adoptados pelo programa e 
25 foram construídos. Reflectindo na natureza de procedimento do anúncio, as casas estavam 
numeradas sem uma ordem em particular (Taschen, 2010, p. 88; Jodidio, 2012, p. 23). 
50 Bauhaus – “Escola de arte unificada” conhecida como Bauhaus (Casa de Construção), fundada por 

Walter Gropius a partir da junção da Grossherzogliche Kunstgewerbeschule (Escola Grão-ducal de Artes 
e Ofícios, tradução nossa) e a Hochschule für bildende (Escola de Artes, tradução nossa), ambas em 
Weimar. Uma das inovações mais significativas que oferecia era a introdução de um curso preliminar igual 
para todos os participantes, proporcionando, também, a aprendizagem com um mestre (Taschen, 2010, p. 
46). 
51 Rudolph Michael Schindler – Arquitecto austro-americano que nasceu em 1887 e faleceu em 1953. 

Iniciou os seus estudos em 1906, na Wien Technische Hochschule (Universidade Técnica de Viena, 
tradução nossa), licenciando-se, em 1911, em Engenharia de Estruturas. Continuou os seus estudos na 
Academia de Artes Visuais com Otto Wagner e foi membro da Escola Livre de Arquitectura Bauschule, de 
Adolf Loos. Em Chicago trabalhou com figuras como Hans Mayr e Frank Lloyd Wright, abrindo o seu 
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outras figuras puseram em prática ideias fundamentalmente relacionadas com a 

história da arquitectura japonesa (ilustração 202 à 204) (Jodidio, 2012, p. 23). As 

referidas influências estão espelhadas na resposta de Shigeru Ban quando 

questionado se a arquitectura japonesa o influenciou: 

Aún así, por lo general, los críticos intentan relacionar mi trabajo con la tradición 

japonesa – mi arquitectura de tubos de cartón con la tradición de las pantallas shoji, por 

ejemplo, o mi serie de casas iniciales de interior y exterior continuo con el espácio 

doméstico japonês -. Sin embargo, no sólo no estudié arquitectura en Japón sino que 

además crescí en una casa en Tokio que no era en modo alguno tradicional. Fue en mi 

estancia en California, durante mis primeros años de carrera, cuando mi interesé por el 

programa de las Case Study Houses, de fuerte influencia japonesa, al igual que la obra 

de Wright y de otros arquitectos de la Costa Oeste. Es decir, recebí la influencia 

japonesa de manera indirecta, filtrada a través de California. Por otra parte, me interesé 

por el trabajo de Schindler y Neutra52, quienes, además de recibir la influencia del 

espacio continuo japonés a través de Wright, investigaron nuevas formas de 

construcción. (Ban apud Quinejure, 2011, p. 31) 

 
Ilustração 202 – Esquisso da Casa Greenbelt, Case Study House nº 4, 
projecto não construído, Califórnia, E.U.A., 1945, por Ralph Rapson. 
(Taschen, 2010, p. 88). 

 
Ilustração 203 - Casa Bailey, Case Study House nº 
21, Los Angeles, E.U.A., 1958, por Pierre Koenig. 
(Taschen, 2010, p. 89). 

                                                                                                                                          
atelier em 1921. Fundou a a associação de trabalhadores Architectural Group for Industry and Commerce 
com Richard Neutra (Taschen, 2010, p. 480). 
52 Richard Neutra – Arquitecto austro-americano que nasceu em 1892 e faleceu em 1970. Frequentou a 

Wien Technische Hochschule (Universidade Técnica de Viena, tradução nossa) entre 1911 e 1917 e, ao 
mesmo tempo, a Escola Livre de Arquitectura Bauschule, de Adolf Loos. Depois de ter trabalhado em 
Zurique e em Berlim com outras figuras, tendo sido assistente de Mendelsohn, emigrou para os E.U.A. em 
1923. Trabalhou com Frank Lloyd Wright, Rudolph Schindler e Robert E. Alexander. Em 1929, foi o 
representante americano no 3º congresso do CIAM (Taschen, 2010, p. 370). 
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Ilustração 204 - Case Study House nº 16, Los Angeles, E.U.A., 1953, por Craig Ellwood. (Taschen, 2010, p. 88).   

 
A explicação de Shigeru Ban sobre o seu percurso, desde o Japão até Nova Iorque, 

onde completou os seus estudos, é de extrema importância, sendo reveladora da 

origem do seu trabalho singular (Jodidio, 2012, p. 8-9). Este arquitecto traça parte do 

seu trajecto e influência a partir de experiências que tiveram origem na sua infância:  

[…] At first, I wanted to be a carpenter […] My parents extended their house on several 

occasions, so it seemed that there was always a carpenter working in the house. As a 

child, I would pick up the small leftover pieces of wood to make something out of them, 

like a model train or a building. Perhaps it has to do with the education my parents gave 

me, but I hate to throw things away. I guess, then, that I have a natural predisposition to 

reuse things. […] (Ban apud Jodidio, 2012, p. 9) 

Verifica-se, igualmente, uma perseverança na motivação perseguida por Shigeru Ban, 

facto admirável no contexto de um mundo actualmente em mutação, cuja explicação 

reencontra as motivações anteriores e as primeiras experiências que o formaram: 

[…] To enter the Japanese art school, we had to create a tower higher than one meter 

just using cardboard, and without easting materials. Working with strict rules and a 

limited amount of materials was something I was very good at. I saw my teacher again a 

few years ago, and he said to me ´You are still doing the same things.´ (Ban apud 

Jodidio, 2012, p. 9)  

O trabalho projectual e arquitectónico de Shigeru Ban é de elevado refinamento e 

revelador de um processo permanente de investigação. A sua obra incorpora e 

expressa nas respostas construídas as diversas influências, da arquitectura americana 

às tradições do seu país nativo. Apesar de ter efectuado os estudos nos E.U.A., 

Shigeru Ban é um arquitecto japonês e o seu trabalho, como expectável, reflecte um 
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interesse em certos temas que se fundamentam na arquitectura tradicional japonesa 

(McQuaid, 2010, p. 6; Jodidio, 2012, p. 25). 

Este autor olha e reinterpreta a tradição arquitectónica do seu país, sendo um dos 

temas recorrentes a ambiguidade entre exterior e interior pela transformação da 

dimensão dos espaços interiores, atráves da abertura ou fecho de um painel 

deslizante, o shoji53 ou o fusuma54, criando um piso completamente aberto ou, nas 

palavras de Shigeru Ban, um "pavimento universal" que permite estabelecer uma 

continuidade fluida entre interior e exterior, cujas raízes fazem parte da arquitectura 

japonesa (ilustração 205 à 210) (McQuaid, 2010, p. 6; Jodidio, 2012, p. 25). No 

entanto, esta relação traduz-se de forma indirecta na obra de Shigeru Ban: 

[…] Este trabajo en torno a la materialidad de la delimitación de los espacios y el 

diálogo interior/exterior parecen a priori la materialización de la historia y la cultura 

japonesas, algo que el propio Shigeru Ban no ve tan claro o, al menos, no relaciona tan 

directamente. (Quinejure, 2011, p. 31) 

 
Ilustração 205 - Axonometria de casa tradicional japonesa de um só 
piso, com portas divisórias do tipo shoji. (Frampton, 1999, p. 18). 

 
Ilustração 206 – Planta da zona de entrada e vestibular 
de uma habitação tradicional japonesa: o shoji 
corresponde à partição que separa os degraus exteriores 
da zona interior e o fusuma corresponde à partição de 
correr que separa espaços interiores. ([Adaptado a partir 
de:] Morse, 1961, p. 237). 

                                                
53 Shoji - Partição tradicional, porta, janela, ou espaço divisório da arquitectura tradicional japonesa, 
executado em papel translúcido sobre uma moldura de madeira ou bambu e papel washi translúcido 
(Jodidio, 2012, p. 25; Quinejure, 2011, p. 31). 
54 Fusuma – Superfície vertical opaca, tradicional da arquitectura japonesa, que desliza, para assumir as 

funções de porta ou redefinir espaços dentro de uma habitação (Quinejure, 2011, p. 31). 
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Ilustração 207 – Partição tradicional japonesa executada com papel 
translúcido sobre moldura de madeira - shoji. (Taut, 2007, p. 34). 

 
Ilustração 208 – Espaço interior de uma habitação 
tradicional japonesa. (Taut, 2007, p. 281). 

 
Ilustração 209 - Vista para o exterior a partir do interior de uma 
habitação tradicional japonesa. (Taut, 2007, p. 290). 

 
Ilustração 210 - Janela de correr tradicional japonesa. 
(Taut, 2007, p. 184). 

 
O seu interesse pelo artesanato e técnicas construtivas locais inspirou-o a 

experimentar uma variedade de interpretações arquitectónicas e a integrar no 

processo construtivo materiais vulgares de modo extraordinário55 (McQuaid, 2010, p. 

6): 

[…] By utilizing the warm Brown lustre of paper tubes, by emphasizing their “natural” 

qualities, Ban directly addresses both the environmental need for more sustainable 

resources and the spiritual need, that still lies in the recesses of the Japanese 

subconscious, for natural housing materials. (Buck, 1997, p. 6)  

Aprendeu, a partir da arquitectura japonesa e da sua evolução ao longo dos séculos, 

que as necessidades estruturais podem ser transformadas em formas esculturais, 

funcionando o material como ornamento (McQuaid, 2010, p. 6). No entanto, apesar 

deste tipo de materiais aplicados por Shigeru Ban assumirem frequentemente uma 

                                                
55 “De hecho, si tuviera que buscar una relación entre lo que hago y la cultura japonesa, diría que el único 
vínculo evidente es el uso de materiales humildes, de trabajar con lo que se encuentra a mano. Hasta 
cierto punto, ésta es una forma de pensar propia tanto de mi trabajo como de la tradición japonesa, 
aunque sea totalmente por azar…” (Ban apud Quinejure, 2011, p. 13). 
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função estrutural, normalmente o mesmo não se verifica na arquitectura tradicional 

japonesa:  

Western journalists often describe my work as traditionally Japanese, probably because 

I am particularly known for using paper. In the Western perception of Japanese 

architecture, traditional Japanese houses were made of paper and wood, but this is not 

entirely correct. In Japanese architecture it is only shoji and fusuma sliding screens that 

use paper; in them paper does not form a structural part. […] (Ban, 2007, p. 72) 

Na sequência da afirmação acima referida, é um facto que o papel é um material 

presente na arquitectura japonesa, embora utilizado, deliberadamente, de modo 

diferente, quando interligado com o sistema estrutural de tubos de papel, imaginado e 

proposto por Shigeru Ban56 (Ban, 2002, p. 29; Choi, 2000, p. 41; Jodidio, 2012, p. 24-

25). O próprio refere que o modo como utiliza o papel na sua arquitectura é distinto do 

processo de execução na arquitectura tradicional japonesa: “[…] We have never used 

paper in traditional Japanese architecture in structure just as screens, so the way I 

used paper was quite different. […]” (Ban apud Choi, 2000, p. 41) Acerca desta 

temática, o arquitecto explicita a diferença entre o processo de aplicação do papel na 

arquitectura tradicional japonesa e na sua própria arquitectura: 

En las vivendas japonesas el papel se utiliza en las puertas correderas, denominadas 

shoji y fusama. Cumplen el rol de separación, pero nunca el de estrutura. Ése no es su 

cometido. Pienso que mi trabajo no está influído por Japón, sino más bien por las casas 

de madera o por la arquitectura griega. El único concepto que he tomado de la tradición 

nipona es el de utilizar un material frágil aceptando esa fragilidade. No se trata en 

absoluto de recurrir a materiales caros. El papel es un material barato y poco 

sofisticado, que en general, no se suele utilizar en arquitectura. Pero si piensas en 

como sacarle partido, puedes conseguir cosas bastante bonitas. Yo siempre tiengo en 

cuenta las características de los materiales, sus possibilidades, tanto en el plano 

tridimensional como bidimensional. También me suelo preguntar cómo combinarlos 

com el juego de luces y sombras. Para mí son elementos importantes. Por ejemplo, 

dejo interstícios entre los tubos. La luz los atraviesa. Las franjas de luz y de sombra 

resultantes cambian constantemente. La arquitectura es inmóvil, pero la forma de las 

sombras cambia, se alarga com la luz. La construcción cobra vida. (ilustração 211 à 

219) (Ban apud Quinejure, 2011)  

                                                
56 Em relação a esta temática, Shigeru Ban afirma: “I think it is true that it depends on the individual. Some 
ask me if the reason why I use paper is because I am Japanese. But the way I use paper in architecture is 
different from the Japanese way. It is not just Japanese influence, not west or east.” (Rogers, Rogers, Ban, 
1997, p. 142) 
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Ilustração 211 - Diferentes configurações 
das portas de correr, ilustração de Bruno 
Taut. (Taut, 2007, p. 213). 

 
Ilustração 212 - Persianas tradicionais em 
armação de madeira com folhas de papel. 
(Frampton, Cava, 1999, p. 29). 

 
Ilustração 213 – Interior de uma 
habitação tradicional japonesa com 
partição divisória totalmente aberta. 
(Morse, 1961, p. 109). 

 
Ilustração 214 – Esquisso ilustrativo da 
zona de entrada de uma habitação 
tradicional japonesa, com relação física 
entre interior e exterior. (Morse, 1961, p. 
236). 

 
Ilustração 215 – Esquisso representativo de 
uma casa tradicional japonesa, ilustração de 
Bruno Taut. (Taut, 2007, p. 25). 

 
Ilustração 216 – Esquisso 
representativo da entrada de uma casa 
japonesa, ilustração de Bruno Taut. 
(Taut, 2007, p. 25). 

 
Ilustração 217 - Partições tradicionais 
japonesas, Tea-House, Shugakuin Imperial 
Garden, Quioto, Japão. (Weston, 2008, p. 
127). 

 
Ilustração 218 - Efeito da luz natural numa 

porta de correr com vidro opalino por fora e 
com papel por dentro – shoji. (Taut, 2007, p. 
54). 

 
Ilustração 219 - Efeito da luz natural 

nas portas de uma casa tradicional 
japonesa. (Taut, 2007, p. 98). 

 
De facto, em vez de pensar e construir uma arquitectura com tubos de papel para 

estabelecer ligações com o passado, Shigeru Ban escolheu utilizá-la para a 

direccionar como resposta a questões contemporâneas: "[…] And to those who hype 

the recent globalisation of architecture Ban simply responds, ´architects have always 

been international´." (Choi, 2000, p. 41)  

A arquitectura de Shigeru Ban contraria algumas ideias veiculadas no Japão. A lógica 

social da sua arquitectura resulta da construção de espaços que dão resposta a ideiais 

sociais, não assimiladas na consciência arquitectónica japonesa. De facto, começou a 

reflectir sobre esta matéria numa fase muito inicial da sua carreira profissional, após os 

estudos nos E.U.A., em virtude da tomada de consciência que a falta de dimensão 
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social e participativa dos arquitectos no Japão conduziu a uma reduzida consideração 

pelo exercício da profissão57 (Buck, 1997, p. 7). “[…] What led him to disaster relief 

work was not only an act of pure conscience, but also a response to the question of 

why architects might not be fully appreciated in Japan. […]” (Jodidio, 2012, p. 17)  

Apesar dos seus edifícios poderem vir a ser objecto de diversas leituras críticas no 

futuro, actualmente o seu trabalho reveste-se de uma importância para além da 

configuração estritamente arquitectónica. O trabalho deste arquitecto foca-se no novo 

século, com o presságio de que a arquitectura no Japão já não poderá manter a sua 

condição auto-referente, delineando uma postura activa e um outro modo de pensar e 

fazer a arquitectura (Buck, 1997, p. 7).  

A vitalidade e especificidade do trabalho desenvolvido por Shigeru Ban reside na 

capacidade de reinterpretar e veicular ideias, na procura da essência da sua própria 

tradição cultural, no desenvolvimento de novos caminhos da arquitectura 

contemporânea, procurando, nas obras construídas, desenvolver sistemas estruturais 

e definir o potencial técnico e figurativo de objectos correntes, transformando-os em 

materiais arquitectónicos (Jodidio, 2012, p. 25). 

FORMAÇÃO INTERNACIONAL 

 
A nova geração de arquitectos japoneses continua a revelar uma tendência para 

estudar a cultura do seu país e permanecer num sistema com as suas virtudes, apesar 

de não haver uma abertura para com o resto do mundo. Shigeru Ban afirma-se como 

uma excepção relativamente às regras que direccionam o percurso e educação dos 

arquitectos japoneses, assentando o caminho que traçou na vontade de seguir as 

suas próprias fontes de referência, os seus imaginários e as questões assimiladas, 

quebrando, assim, os modelos vigentes (Jodidio, 2012, p. 9). 

Em 1977, Shigeru Ban candidatou-se ao SCi-Arc, uma universidade americana 

fundada apenas em 1974, pelo que após dois anos solicita a transferência desta 

                                                
57 “[…] When I came back to Japan, I was surprised that architects were not really very respected here. It 

occured to me that this might be due to the history of Japan. Until relatively recent times, there were no 
architects in Japan - only master craftsmen, like carpenters, who designed and built buildings. At the end 
of the Meiji Period (1868-1912), we invited foreign architects to build in Japan, so architects have been 
familiar to the Japanese for only about a hundred years. I thought that maybe this was why they are not so 
respected.” (Ban apud Jodidio, 2012, p. 15)  
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universidade para a Cooper Union, o que, na perspectiva de Shigeru Ban, influencia o 

seu percurso58 (Jodidio, 2012, p. 9-10). 

 […] Then at the Cooper Union I was taught in a more European way: I learnt how to 

research and apply historical elements to my own architecture - in my case, such 

elements were the indirect influence of Japan through Wright and Californian 

architecture. Finally, my training was completed with the encounters with Aalto´s work. 

(Ban, 2007, p. 72)  

Durante os seus estudos efectuados nos E.U.A., Shigeru Ban revelou especial 

interesse pelas designadas Case Study Houses, influenciadas pela arquitectura 

tradicional japonesa. A partir destes casos de estudo, o autor absorveu a influência de 

arquitectos como Frank Lloyd Wright, referindo-se a propósito: 

[…] in California, I was particularly interested in the Case Study Houses and Raymond 

Kappe´s own private residence. These buildings were in fact strongly influenced by 

traditional Japanese architecture, carrying on the legacy of Frank Lloyd Wright, such as 

the articulation of building materials, the interaction of indoor and outdoor spaces, and 

the contrast of vertical and horizontal lines. I was re-introduced to Japanese architecture 

through these works; in that sense Wright was a great influence on me. […] (ilustrações 

220 à 222) (Ban, 2007, p. 72)  

 
Ilustração 220 - Residência Kappe, Pacific 
Palisades, Califórnia, 1968, por Raymond 
Kappe. (Taschen, 2010, p. 250).  

 
Ilustração 221 – Freeman House, Califórnia, 
E.U.A., 1924, por Frank Lloyd Wright. 
(Taschen, 2010, p. 572).  

 
Ilustração 222 – Imperial Hotel, 
Tóquio, Japão, 1922, por Frank 
Lloyd Wright. (Taschen, 2010, p. 
571). 

 
Shigeru Ban assume também a influência de John Hejduk, particularmente no início da 

sua carreira. A sua aprendizagem com este arquitecto na Cooper Union introduziu-o 

na investigação e entendimento dos elementos fundamentais da composição 

                                                
58 “[…] Eric Owen Moss, Thom Mayne, and Frank Gehry were all involved in it though. They didn´t even 
require an English exam to get in, and because of the portfolio I presented from my Japanese prep school, 
the Dean of SCi-Arc, Raymond Kappe, admitted me in the second year. SCi-Arc was more interesting than 
I expected, so I stayed there two and a half years. I still wanted to go to Cooper Union, though, so I was 
admitted there in the second year, which means I lost the credits I had earned at SCi-Arc. Nonetheless, I 
managed to do the third and fourth year programs in New York in a single year.” (Ban apud Jodidio, 2012, 
p. 10)  
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arquitectónica, como a grelha, molde, poste e viga, mas também na dimensão 

vivencial, suportada na "poética arquitectónica"59 (McQuaid, 2010, p. 6).  

O trabalho que Shigeru Ban desenvolveu após iniciar a profissão, em 1985, reflecte 

ainda a influência de Hejduk na conjugação dos elementos básicos de composição e 

de geometria. Apesar das suas explorações contínuas, Shigeru Ban partiu destas 

experimentações formais iniciais para desenvolver as suas próprias soluções 

estruturais. Como Shigeru Ban explicita, a experiência de trabalho com Arata Isozaki 

durante um ano, antes de se graduar, em 1984, confirmou a influência do seu antigo 

professor da União Cooper (ilustração 223 à 226) (McQuaid, 2010, p. 6; Jodidio, 2012, 

p. 11): 

[…] My lack of interest in Isozaki´s Postmodernism led me to another influence - that of 

John Hejduk. Even the titles of my early works, like the Three Walls (Setagaya, Tokyo, 

Japan, 1987-88) or the Nine-Square Grid House (Hadano, Kanagawa, Japan, 1997), 

were a kind of homage to him, and to works such as his Wall House. […] (Ban apud 

Jodidio, 2012, p. 11)  

 
Ilustração 223 – Wall-House, Groningem, Holanda, 2001, por 
John Hejduk. (Sveiven, 2012). 

 
Ilustração 224 – Planta da Wall House, desenhada em 1973 por 
John Hejduk para Ed Bye, em Ridgefield, Connecticut, E.U.A. e 
construída em 2001, em Groningem, Holanda. (Sveiven, 2012). 

                                                
59 Segundo o autor Josep Muntañola, a poética arquitectónica que suporta a dimensão vivencial pode ser 
entendida a partir de diversas interpretações:  
"El corazón del problema hay que verlo a partir de lo que Lukács indica como "doble mimesis" de la 
estética arquitectónica (o doble estructura imitativa de la poética arquitectónica). Por una parte, la 
arquitectura transforma (imita) la naturaleza gracias a su capacidad constructiva, por otra parte, 
transforma (imita) el "habitat" social, gracias a a su capacidad de "habitabilidad".” (Muntañola, 1981, p. 57) 
"Como indica certeramente Ch. Norberg-Shulz citando a Heidegger, es justamente por esta interrelación 
entre el construir, el habitar y el pensar que la arquitectura puede ser Poética: “...La poesía es lo primero 
que consigue el hombre pertenezca a la tierra y así lo introduce en el habitar...” […]” (Muntañola, 1981, p. 
59-60) 
"[...] Heidegger: "El hombre habita sólo en cuanto construye. El hombre habita sólo en cuanto es capaz de 
construir en el sentido de poéticamente tomar-medida. Los edificios auténticos sólo existen si existen 
poetas, estos poetas han de tomar-medidas-para-la-arquitectura, o sea para la estructura de una 
construir." "...La poesía construye la naturaleza del habitar...": Poéticamente, el hombre habita...La poesía 

y el habitar no solamente no se excluyen el uno al otro sino que se pertenecen. [...]" (Muntañola, 1981, p. 
60) 
"[…] Robert Venturi había inaugurado una lectura aristotélica de la arquitectura como poética. De esta 
manera el habitar, el construir y el proyectar arquitectura se "mimetizan" mutuamente a través de unas 
categorías, o, como decía, "catástrofes" fundamentales, poéticamente hablando. [...]" (Muntañola, 1981, p. 
80) 
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Ilustração 225 - Three Walls, Tóquio, Japão, 
1988, por Shigeru Ban. (Jodidio, 2012, p. 10). 

 
Ilustração 226 - Interior da Nine-Square-Grid House, Hadano, Japão, 1997, por 
Shigeru Ban. (McQuaid, 2010, p. 173). 

 
Shigeru Ban restringiu-se ao atelier de Isozaki, uma referência sagrada para os 

arquitectos de gerações mais novas, apesar da referida colaboração não ter 

contribuído para a linha de pensamento e praxis de Shigeru Ban (Choi, 2000, p. 41): 

[…] Usually after you graduate from school, you start working for somebody. When you 

start your own practice, you must make some reference to the architect you used to 

work for. I worked only one year for Arata Isozaki. I admire him greatly, but I don´t think 

I was influenced by his Postmodern style. I particularly liked his Gunma Museum 

(Museum of Modern Art, Gunma, Japan, 1971-74) and from the time I was a high-

school student I wanted to work for him. (ilustrações 227 e 228) (Ban apud Jodidio, 

2012, p. 10-11)  

 
Ilustração 227 - Museum of Modern Art, Gunma, Japão, 1974, por 
Arata Isozaki. (Steele, 1997, p. 445).  

 
Ilustração 228 - Interior do Museum of Modern Art. (Daulte, 
1992, p. 29). 

 
Para além de John Hejduk, Shigeru Ban teve, durante a sua formação universitária, 

professores relevantes como Peter Eisenman60, Bernard Tschumi61 e Ricardo 

                                                
60 Peter Eisenman – Arquitecto americano nascido em 1932. Estudou na Cornell University e na 

Columbia University, nos E.U.A., e na Cambridge University, em Inglaterra. Durante 1957 e 1958 foi 
membro da The Architects´Collaborative (TAC), fundada por Walter Gropius. Em 1967 fundou o Institute 
for Architecture and Urban Studies, em Nova Iorque, o qual dirigiu até 1982. Leccionou na Cambridge 
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Scofidio62 (Alessio, 2008, p. 183). Tendo estudado com professores e colegas 

americanos, Shigeru Ban regressou ao Japão, não convencido de que teria de 

percorrer um caminho diferente dos outros arquitectos da sua geração, embora tenha 

seguido um percurso que o conduziu a outra pesquisa. Actualmente, Shigeru Ban diz, 

com certa modéstia: “[…] I don´t think I am different. […]” (Ban apud Jodidio, 2012, p. 

10) Sobre o papel deste na arquitectura japonesa, é referido: 

[…] Few noted Japanese architects, with the exception of figures like Fumihiko Maki63 

or Yoshio Taniguchi64, have studied outside Japan. In his cosmopolitan education, 

Shigeru Ban might well be termed the worthy successor of these two elder statesmen of 

Japanese architecture, and yet his is a route that has differed even more than might be 

expected from those of Maki or Taniguchi. […] (Jodidio, 2012, p. 8) 

A colaboração com Arata Isozaki contribuiu para definir uma perspectiva sobre a 

internacionalização da arquitectura: “[…] Isozaki was working worldwide, so that was 

also my attitude, that was my starting point. […]” Pelo que, desde o início que este 

arquitecto sente vontade em trabalhar também no estrangeiro: “[…] Since I started in 

the US, to me working in France or Hanover is the same." (Ban apud Choi, 2000, p. 41) 

Durante o período de colaboração com Arata Isozaki, Shigeru Ban trabalhou no 

desenvolvimento de projectos particulares para três exposições na Axis Gallery, em 

Tóquio: 

[…] I worked on an exhibition on Emilio Ambasz65 (Axis Gallery, 1985). I was interested 

in Ambasz because he is a graphic and Industrial designer, as well as an architect. I 

                                                                                                                                          
University, na Harvard University, na Princeton University, na Ohio State University e na Cooper Union. 
Foi um dos membros dos arquitectos dos New York Five, sendo também conhecido pelo uso de 
tecnologias de última geração (Taschen, 2010, p. 128). 
61 Bernard Tschumi - Arquitecto suíço nascido em 1944. Estudou em Paris e na Eidgenössische 

Technische Hochschule (Instituto Federal de Tecnologia, tradução nossa), em Zurique, onde se graduou 
em 1969. Leccionou em diversas instituições, como na Princeton University, na Columbia University, onde 
foi reitor da Graduate School of Architecture, Planning and Preservation de 1988 até 2003, e foi professor 
convidado na Cooper Union de 1980 a 1983 (Tschumi, 1994, badana). 
62 Ricardo Scofidio - Arquitecto americano nascido em 1935. Licenciado em arquitectura na Cooper 

Union e formado na Columbia University, onde lecciona actualmente. Pertence ao atelier interdisciplinar 
Diller Scofidio + Renfro, com Elizabeth Diller e Charles Renfro (Diller, Scofidio, 1992, p. 45). 
63 Fumihiko Maki – Arquitecto japonês nascido em 1928. Formou-se em 1954 na Harvard Graduate 

School of Design, depois de se ter licenciado em arquitectura na Tokyo University, em 1952 e ter 
concluído o mestrado em Arquitectura na Cranbrook Academy of Art, em 1953. Antes de abrir o seu 
próprio atelier em Tóquio em 1965, trabalhou com Skidmore, Owings e Merrill em Nova Iorque. tendo 
Leccionou na Washington University e na Harvard University, nos E.U.A.. É um dos fundadores do 
Movimento Metabolista, tendo sido reconhecido com o Prémio Pritzker em 1993 (Taschen, 2010, p. 314). 
64 Yoshio Taniguchi – Arquitecto japonês nascido em 1937. Licenciou-se em engenharia mecânica na 

Keio University, em Tóquio, em 1960. Formou-se em arquitectura na Harvard University, em 1964. 
Trabalhou para Kenzo Tange entre 1964 a 1972, colaborando com figuras como Isamu Noguchi e Peter 
Walker (Taschen, 2010, p. 528). 
65 Emilio Ambasz – Designer gráfico e industrial e arquitecto argentino que nasceu em 1943. Estudou 

arquitectura na Princeton University, onde, posteriormente, foi professor. Entre 1970 e 1976 trabalhou no 
Museum of Modern Art (MoMA) de Nova Iorque, onde também foi curador do Departamento de 
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was also interested in his way of presenting things - there is always a very functional 

idea behind his projects. For the Seville 1992 Exhibition, he tried to convince every 

country to design a pavilion like a ship for the 400th anniversary of the voyage of 

Christopher Columbus. Since the Expo events are temporary, he imagined ships that 

could arrive and then leave just as easily as they got to Seville. What remained would 

have been a pond and park he had designed. The way he presents things to clients, 

they always have two functions. […] (Ban apud Jodidio, 2012, p. 11) 

A dualidade que Shigeru Ban constata no pensamento projectual de Emilio Ambasz 

vai revelar-se determinante, passando a ser um elemento presente no seu próprio 

trabalho (Jodidio, 2012, p. 11). Quando estava a trabalhar na exposição dedicada a 

este designer e arquitecto, Shigeru Ban deparou-se com o carácter transformativo dos 

tubos de papel: “ […] For this first exhibition at the Axis Gallery, I used some special 

fabric to make spaces. When we had finished hanging the fabric, only the paper tubes 

remained. Instead of throwing them away, I brought them back to my office.” 

(ilustrações 229 e 230) (Ban apud Jodidio, 2007, p. 12)  

 
Ilustração 229 - Vista da exposição dedicada a Emilio 
Ambasz. (Luna, Gould, 2009, p. 224). 

 
 Ilustração 230 – Vista axonométrica da exposição. (Luna, Gould, 2009, 
p. 224). 

 
Este foi o primeiro encontro de Shigeru Ban com os tubos de papel, que iriam 

constituir, mais tarde, um material estrutural, figurativo e configurativo para inúmeros 

dos seus projectos. 

 
 

   

                                                                                                                                          
Arquitectura e Desenho. Ministrou cursos na Hochschule fur Gestaltung de Ulm (Escola de Design de 
Ulm, tradução nossa), na Alemanha, assim como em distintas universidades dos E.U.A. Com base em 
Nova Iorque e em Milão, é conhecido pela integração harmoniosa dos edifícios na natureza. Desde 1980 
é consultor-chefe de design da empresa Cummins Engine Co. (Jodidio, 2012, p. 11–12; Ban, 2007, p. 66). 
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ARQUITECTURA HUMANITÁRIA  

 
Um dos aspectos que marcou a passagem de Shigeru Ban pela cultura americana foi 

ter constatado uma participação frequente dos alunos universitários em programas de 

voluntariado. Durante esta fase dos seus estudos verifica, ficando impressionado e 

surpreendido, a quantidade de estudantes voluntários que participavam e acreditavam 

numa determinada causa solidária. Esta influência é relevante para que a sua obra 

surja integrada num amplo contexto social, ao procurar configurar os objectos 

arquitectónicos como respostas a situações de desalojamento, resultantes de 

catástrofes naturais (Buck, 1997, p. 5, 7). 

 […] Architecture gains its existential worth only through an occupant, so goes an 

apparently self-evident axiom. But nowhere does it say that the occupant has to come 

from a position of privilege. [...] As Ban invokes: "To work for each and every living 

human being is the mission of the architect." (Luna, Gould, 2009, p. 21)  

Uma outra ilação presente no pensamento de Shigeru Ban, que tem viajado por todo o 

globo desde a época em que era estudante, assenta na disparidade entre as 

oportunidades para pessoas que vivem em países desenvolvidos e em países não 

desenvolvidos não ser uma abstracção. As interacções estabelecidas com as 

populações destes países ajudaram-no a traçar a sua própria geografia, tendo sido 

através destas viagens que constatou, pela primeira vez, a situação crítica de 

inúmeras populações em todo o mundo66. O seu desejo de melhorar as condições das 

populações carenciadas não tem resposta fácil, conduzindo-o a colocar questões 

particulares no processo de investigação e a propor respostas específicas para 

solucionar situações como o número crescente de pessoas desalojadas, numa escala 

global, devido a conflitos políticos e a desastres naturais67 (Luna, Gould, 2009, p. 21).  

In the past, when housing problems arose during war or natural disasters, the 

authorities and architects thought that the problems would be over once the victims 

were supplied with industrialised prefabricated containers. However, I don´t think it is 

good enough just to provide shelter, a space to be. I believe it is the architect´s mission 

to create a comfortable and aesthetically pleasing space or an environment for the 

                                                
66 “[…] Not just the number but the quality of social architecture is one phenomenon of design in the 

twentieth century. Of course I would like to make some nice pieces of architecture, but with so many 
natural and man-made disasters, it is very important for us as architects to face the problems of housing.” 
(Ban apud Buck, 1997, p. 6) 
67 “[…] the political responsability of architects...Since the end of Cold War, regional conflicts have come 

thick and fast and the number of refugees is constantly growing. As an architect, I can propose solutions to 
some of the problems. Modern architecture was born when people began to think about ways of building 
for the masses and not just for the wealthy. I act on behalf of a faithfulness to modern architecture.” 
(Fromonot, Ego, 1996, p. 44) 
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disaster victims as well as under-privileged people. It is particularly important to give 

comfort to people who are in distress. Having been working in this field for many years, I 

have noted this psychological factor; a human touch is important. (Ban, 2007, p. 101) 

O arquitecto considera, também, que através do conforto e qualidade estética destas 

habitações, os seus habitantes poderão sentir-se na sua verdadeira casa e ter a 

possibilidade de melhorar as suas condições de vida: “[…] if this was not possible, I 

could not make architecture, because I would not be making any contribution to 

contemporary society. […]” (Ban apud Alessio, 2008, p. 178) 

Todas as propostas e inovações que Shigeru Ban concebeu até ao momento 

adquirem significado pela intencional interacção que promoveu com as pessoas e com 

a realidade que presenciou nesses países (Alessio, 2008, p. 178; Luna, Gould, 2009, 

p. 21).  

[...] One can say that his ideas exist in the same aspirational realm as Buckminster 

Fuller´s attempt at saving humanitary through his geodesic dome. However, if there is a 

difference between Ban and Fuller, it would be that once Ban happens upon an idea, he 

will head for the site the following day, negotiate with local affiliates and throw himself 

headlong into its realization. (Luna, Gould, 2009, p. 21) 

Shigeru Ban considera, ainda, que o material surge primeiro do que o programa68. 

Acerca dos critérios de selecção dos referidos materiais de construção, Shigeru Ban 

refere: “[…] My criteria for the selection of building materials are very practical: 

accessibility, cost and technical efficiency. The visual articulation of the chosen 

materials is not my primary objective. […]” (Ban, 2007, p. 86) Durante o 

desenvolvimento de habitações temporárias, o arquitecto procura integrar materiais 

locais disponíveis e usados pelas populações autóctones, enquanto resposta rápida e 

eficiente: 

When I am working on temporary housing for disaster victims, I research and 

experiment with locally available materials from the community I am working for. 

However, it is not because I am interested in their vernacular tradition; I am responding 

to practical needs. Under such circumstances I am keen to learn about all the kinds of 

materials local residents use, whether these materials usually serve as building 

materials or not. I look at them with unbiased eyes for possible future use. […] (Ban, 

2007, p. 86) 

                                                
68 “Shigeru Ban: I´m sure that the material came first. Since I started developing the paper tube structure 

in 1986, I knew that this material was very strong – much stronger than I expected – and we can produce it 
almost anywhere in the world.” (Ban, 2002, p. 29) 
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Contudo, o uso dos tubos de papel apresenta um conjunto de vantagens para este tipo 

de respostas, decorrente do facto de estarem disponíveis mundialmente e o seu preço 

não variar (Ban, 2007, p. 86; Ban, 2002, p. 29): 

[…] In such a context, the advantage of paper tubes is in constant, worldwide supply. 

After a natural disaster like an earthquake, tsunami or hurricane, the prices of normal 

building materials such as timber go up rapidly, causing a serious shortage. However, 

as long as cardboard is not a conventional building material, it will not be affected by the 

market. (Ban, 2007, p. 86)  

Deste modo, a obra de Shigeru Ban tem sido marcada não apenas pela 

descontextualização de objectos correntes para serem aplicados em projectos 

inovadores, mas também pela aplicação destes em estruturas, como em abrigos para 

refugiados69 (Jodidio, 2012, p. 15).  

A passagem, e mesmo permanência, de Shigeru Ban nas cidades que sofreram 

desastres naturais é relevante, pelas implicações arquitectónicas sobre a escolha dos 

materiais utilizados, mas também pela abordagem cuidadosa e ponderada que 

estabelece para cada resposta (Jodidio, 2012, p. 17). “[…] Simply to see Ban´s work 

as a development of an unorthodox style, perhaps an unusually acute poetic sensibility 

towards materials, would be to miss the larger social context in which his work exists. 

[…]” (Buck, 1997, p. 5) 

O pensamento e consequente Modus Operandi deste arquitecto traduz-se na sua obra 

construída pelo desenvolvimento de uma metodologia projectual pouco ortodoxa e 

específica, reveladora de uma sensibilidade incomum em relação aos materiais, na 

medida em que se apropria de objectos correntes, reinventando-os projectualmente 

enquanto materiais aplicáveis e configuradores da respectiva dimensão formal, 

espacial e construtiva: “[…] If, as Mies van der Rohe said, architecture is not an 

individualistic art but depends on time, then Ban is poised to make a fundamental 

difference. […]” (Buck, 1997, p. 5-6)  

Neste âmbito, a arquitectura executada com tubos de papel constitui uma marca 

identificadora do trabalho humanitário de Shigeru Ban: “[…] I am very happy if I am 

called a global architect because I am doing humanitarian activities worldwide. […]” 

(Ban apud Choi, 2000, p. 41) 

                                                
69 “[…] Ban had the requisite knack for developing materials and construction methods, but what makes 
him particularly effective is a determination to see an innovation through – one coupled with a flexibility 
and cunning that allows him to adapt it to various cases while he gradually gains experience. […]” (Luna, 
Gould, 2009, p. 20) 
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Shigeru Ban colaborou também com a UNHCR, estudando e desenhando habitações 

de emergência para refugiados. Em 1994, após visitar os campos de refugiados da 

Tanzânia, Uganda e Ruanda, o arquitecto apresentou uma proposta a esta entidade 

para a construção de abrigos executados com tubos de papel (Luna, Gould, 2009, p. 

124).  

A partir deste ano começou a colaborar com esta entidade, inicialmente numa 

proposta de habitação temporária no Ruanda para refugiados vítimas de violência 

racial que recebiam tendas disponibilizadas pela UNHCR, com estruturas em tubos de 

alumínio. Shigeru Ban desenhou uma estrutura de papel que substituiu a estrutura 

anterior. Esta tenda, fácil de montar, era executada com quatro painéis de plástico e 

suportes de tubos de papel, pintados com tinta de poliuretano com resistência 

suficiente para a sua selagem, podendo esta estrutura durar 10 ou mais anos 

(ilustrações 231 e 232). Foi até 1999 que Shigeru Ban esteve vinculado a esta 

organização como consultor de projectos humanitários (Alessio, 2008, p. 178-179; 

Rogers, Rogers, Ban, 1997, p. 135; Quinejure, 2011, p. 27). 

 
Ilustração 231 - Construção de estruturas em tubos de papel por refugiados. 
(Jodidio, 2012, p. 44). 

 
Ilustração 232 - Abrigos habitados por refugiados de 
Ruanda. (Luna, Gould, 2009, p. 118). 

 
Mais tarde, o arquitecto decidiu criar a sua própria organização, devido aos demorados 

processos burocráticos que experienciou ao trabalhar com organismos oficiais em 

situações de emergência, que requerem uma rápida reacção e gestão (Quinejure, 

2011, p. 27).  

Em 1995, Shigeru Ban criou, para o efeito, a V.A.N., uma organização não 

governamental para promover, interagindo com o mundo da arquitectura, uma 

sensibilidade relativamente a temas de índole social em áreas habitadas por 



A descontextualização de objectos correntes para materiais de construção: o caso da aplicação dos tubos de papel de 
Shigeru Ban 

Marta Isabel Silva Rodrigues da Costa   123 

refugiados, ou habitadas por populações afectadas por desastres naturais. A sua 

preocupação inicial foi a de estabelecer uma rede de arquitectos, entidades, ou 

mesmo indivíduos, que partilhassem a consciência da escassez de habitação e das 

condições de vida precárias em várias regiões do mundo (Alessio, 2008, p. 179; 

McQuaid, 2010, p. 6). “[…] This had been borne out of years of experience, and Ban 

acknowledges that if more professionals allocated even a small percent of their time 

towards humanitarian work, the social mechanism of disaster relief will be greatly 

improved. […]” (Luna, Gould, 2009, p. 116) 

Em vez de se restringir a estruturas executadas com tubos de papel, Shigeru Ban 

começou a experimentar outros materiais e a adaptar as suas técnicas às 

necessidades de cada situação. Por coincidência, as habitações desenvolvidas para a 

reabilitação em Kobe foram dispostas na Bienal de Veneza70 de 2000, ao lado das 

famosas habitações para refugiados de Jean Prouvé71, de 1943. A partir das 

habitações pré-fabricadas em aço e madeira de Prouvé, Shigeru Ban constatou: "[…] 

as a result of his obsession with steel, Prouvé created a very heavyset building. For 

me, I believe a structure made with materials light enough to be constructed by just one 

person serves my purpose better. […]" (Luna, Gould, 2009, p. 116) 

Desastres naturais têm proporcionado o contexto para alguns dos mais desafiantes 

projectos de Shigeru Ban, particularmente situações como os terramotos que atingiram 

Kobe, no Japão, em 1995, Kaynasli, na Túrquia, em 2000 e Bhuj, na Índia, em 2001. 

Depois de cada uma destas tragédias, tendo também como objectivo garantir as 

tradições de cada local, as suas Paper Log Houses responderam às necessidades 

básicas de habitação para dezenas de famílias que ficaram desalojadas. As 

habitações em Kaynasli, na Túrquia, e em Bhuj, na Índia, foram baseadas nas 

habitações de Kobe, com variações que decorrem das circunstâncias e condicionantes 

locais (Silva, 2013, p. 76; Pallasmaa, Sato, 2007, p. 86). 

                                                
70 Bienal de Veneza - Fundada em 1895, é considerada uma das instituições culturais mais famosas e 

prestigiadas do mundo. Na vanguarda da investigação e promoção de novas tendências na arte 
contemporânea, a Bienal organiza actividades de exposições em vários sectores, designadamente na 
arte, em arquitectura, no cinema, na dança, na música e no teatro (La Biennale di Venezia, 2015). 
71 Jean Prouvé – Artista-ferreiro, designer e arquitecto francês que nasceu em 1901 e faleceu em 1984. 

Abriu o seu atelier em Nancy, em 1924, onde concebeu candeeiros, corrimãos e portões. Conheceu 
figuras como Pierre Chareay e Le Corbusier. Foi membro fundador da Union des Artistes Modernes 
(UAM). Colaborou com Eugène Beaudouin e Marcel Lods. Desenvolveu projectos de arquitectura, de 
design industrial e estrutural e de mobiliário. Desenvolveu as famosas habitações pré-fabricadas em metal 
e madeira para albergar temporariamente refugiados de guerra, cada uma delas designada de 6x6m 
Refugee House (Taschen, 2010, p. 434). 
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Já em Niigata, no Japão, em 2004, Shigeru Ban desenvolveu uma Paper House com 

plascas de cartão e em Fukuoka, também no Japão, em 2005, Shigeru Ban 

desenvolveu um sistema de partição com tubos de papel, o Paper Partition System, 

ambas as propostas destinadas a pessoas alojadas em espaços comuns, como 

ginásios. Em Kirinda, no Sri Lanka, em 2005, Shigeru Ban desenvolveu também 

habitações, construindo-as com materiais locais (ilustração 233 à 239) (Luna, Gould, 

2009, p. 115, 147; McQuaid, 2010, p. 36). 

 
Ilustração 233 - Paper Log Houses, 
Kobe, Japão, 1995. (Luna, Gould, 2009, p. 
127). 

 
Ilustração 234 - Paper Log Houses, 
Kaynasli, Túrquia, 2000. (McQuaid, 2010, 
p. 39). 

 
Ilustração 235 - Paper Log Houses, 
Bhuj, Índia, 2001. (McQuaid, 2010, p. 
41). 

 
Ilustração 236 – Paper House, Niigata, 
Japão, 2004. (Luna, Gould, 2009, p. 136). 

 
Ilustração 237 – Paper Partition System, 
Fukuoka, Japão, 2005. (Luna, Gould, 2009, 
p. 146). 

 
Ilustração 238 - Kirinda House, Sri 
Lanka, 2005. (Luna, Gould, 2009, p. 
127). 

                            

Ilustração 239 - Esquema representativo de soluções com tubos de papel, neste caso o Paper Partition System, face a situações de 
desalojamento causadas por um terramoto. (Quinejure, 2011, p. 26). 
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Na maioria destes projectos de emergência, Shigeru Ban incorpora o conceito de 

participação72, onde, por um lado, considera imprescindível poder contar com a maior 

quantidade de mão-de-obra possível e, por outro, o resultado do trabalho colectivo, 

gerador de um sentimento de comunidade, fortalece os vínculos sociais nos momentos 

mais difíceis. São diversos os projectos nos quais o arquitecto integra grupos de 

estudantes de arquitectura ou os futuros usuários do edifício no processo: desde a 

fase de desenho à solução construtiva, por vezes melhorada devido à contribuição dos 

participantes, até à montagem, que, pela sua simplicidade, pode ser executada pelos 

próprios (Quinejure, 2011, p. 28). 

 

 3.2. MATERIAIS  

 
O emprego de materiais e sistemas construtivos que evitem a geração de resíduos é 

uma das preocupações fundamentais de Shigeru Ban. Sendo prematuramente 

consciente da quantidade de resíduos gerados pelos processos de construção e 

demolição, incorpora, no seu discurso, dinâmicas e experimentações que, mais tarde, 

se generalizam e extendem dentro dos parâmetros da denominada construção 

sustentável (Quinejure, 2011, p. 22-23): 

Este concepto es parte del planteamiento inicial de muchas de sus obras. Se trata de 

una arquitectura que no renuncia a la tecnologia pero que opta por soluciones 

constructivas y materiales sencillos, com un grado de sofisticación tecnológica menor, 

pero com un gran valor desde el punto de vista de la resistência, materialidad, 

economia y eficiência. Shigeru Ban desarrolla soluciones com sistemas constructivos 

que emplean sacos de arena, tableros de madera contrachapada, estanterías 

industriales, tubos y paneles de cartón, cajas de cervezas, lonas, etcétera. (Quinejure, 

2011, p. 16) 

Apesar de se mostrar preocupado com a utilização lógica e racional de materiais 

económicos, técnicas de baixa tecnologia e de gestão adequada de resíduos, Shigeru 

Ban não se considera intencionalmente um arquitecto ecologista (ilustração 240) 

(Quinejure, 2011, p. 23).  

                                                
72 “Arquitectura social, práticas profissionais de arquitectura e planeamento que assentam em processos 
participativos ou de autoconstrução, intervenções em contextos de desastre ou a partir de projectos e 
programas que provocam um forte impacto social na melhoria de contextos locais. O interesse por registar 
e acompanhar estas práticas e estas realidades não resulta apenas do facto de, nos últimos anos terem 
passado a estar no centro das mais acutilantes discussões disciplinas sobre o papel da arquitectura no 
mundo, mas também por se crer que a exposição destas práticas e o cruzamento de diferentes processos 
e abordagens poderão recolocar a arquitectura.” (Alves, 2015, p. 104) 
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Ilustração 240 - Esquema representativo de alguns dos materiais e objectos correntes utilizados por Shigeru Ban nos seus projectos, 
como os tubos de papel, as grades de plástico de garrafas e a membrana plástica. (Quinejure, 2011, p. 16). 

  

TUBOS DE PAPEL 

 
A evolução do pensamento, praxis e obra arquitectónica de Shigeru Ban está, como já 

referido anteriormente, fortemente relacionada com a utilização de materiais 

pobres/económicos, ou objectos correntes, com a investigação e aperfeiçoamento das 

respectivas propriedades de resistência e consequente aplicação em termos 

estruturais e projectuais73 (Alessio, 2008, p. 172):  

Shigeru Ban´s ingenuity as an architect arises from several characteristics that reflect 

his personal beliefs and worldview. First, his economy of means is shown in his 

minimalist design aesthetic, which translates literally to his sparing use of materials. In 

addition, his frugality is based on an extremely pragmatic approach to finding the least 

expensive and most accessible means to an end. This tendency is also reflected in his 

ecological attitude of carefully avoiding waste and encouraging reuse and recycling of 

materials. His sometimes humorous scavenger mentality leads him to cleverly 

appropriate materials fabricated for other purposes for new uses. […] (Ban, 2002, p. 29) 

Neste campo da investigação por este arquitecto, os princípios baseados no uso de 

estruturas executadas com tubos de papel podem ser aplicados no acto de projectar, 

assentes em premissas cuja consequência construída se manifesta na leveza, 

transparência74 e flexibilidade dos objectos propostos (ilustração 241 à 243) (Alessio, 

2008, p. 178).  

                                                
73 “[…] Moreover, Ban knows that simple solutions are often the most difficult to develop - especially when 
using inexpensive materials.” (McQuaid, 2010, p. 4) 
74 Relativamente à leveza, o autor Italo Calvino refere:  
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Ilustração 241 - Vista lateral de um tubo de papel. (Opitec, 2015). 

 
Ilustração 242 - Vista frontal de conjunto de tubos de 

papel. (SmartTubos, 2015) 

 
Ilustração 243 - Arquitecto Shigeru Ban com tubo de papel. (Publicaciones Semana, 2015). 

 
Shigeru Ban desafia a relação assumida entre a durabilidade e sustentabilidade de um 

material e a correspondente resistência física e sustentabilidade da estrutura. Estes 

binómios dependem da técnica de construção e do conhecimento que se possui sobre 

                                                                                                                                          
“Assim, temos de recordar-nos de que se nos impressiona a ideia do mundo constituído de átomos sem 
peso é porque temos experiência do peso das coisas; tal como não poderíamos admirar a leveza da 
linguagem [linguagem – arquitectura] se não soubéssemos admirar também a linguagem dotada de 
peso.” (Calvino, 1990, p. 29)  
“[...] A leveza para mim está associada à precisão e à determinação, e não ao vago e abandonado ao 
acaso [...]” (Calvino, 1990, p. 30) 
Relativamente à tranparência, o autor Italo Calvino refere:  
“Se incluí a Visibilidade na minha lista de valores a salvar é para advertir do perigo que corremos de 
perder uma faculdade humana fundamental: o poder de focar visões de olhos fechados, de fazer brotar 
cores e formas a partir de um alinhamento de caracteres alfabéticos negros numa página branca, de 
pensar por imagens. [...]” (Calvino, 1990, p. 112)  
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as qualidades próprias do material escolhido. Acerca desta temática, Shigeru Ban 

refere: 

In our traditional way of developing a new material, we tried to make a stronger material 

despite a very weak structure. So, I am interested in using a weak material the way it is, 

since we know the strength of a building does not depend on the strength of material 

alone. That is why I am interested in Peter Rice´s work on using the potential of one 

material to achieve two functions75. (Rogers, Rogers, Ban, 1997, p. 137)  

Deste modo, a arquitectura de Shigeru Ban mantém uma constante exploração das 

qualidades estruturais dos materiais, sendo a solução estrutural a que, em muitos 

casos, determina a forma, a lógica construtiva e a geometria (Quinejure, 2011, p. 20). 

Para o arquitecto, uma estrutura será resistente se possuir um bom desenho estrutural 

(Quinejure, 2011, p. 20). Assim, apesar do papel ser considerado um material 

essencialmente fraco, tal não implica que a resistência e durabilidade do material 

estejam relacionadas com a resistência e durabilidade de um edifício:  

The resistance of a material has nothing to do with the resistance of a building. A 

building in reinforced concrete is more resistant than paper, however, buildings in 

concrete can be destroyed by an earthquake. Buildings in paper are difficult to destroy 

because they are flexible and lightweight. 

It is also very important to look how we calculate structures, and not the material in and 

of itself, in the same way that the durability of a material has nothing to do with the 

durability of a building. (Ban apud Alessio, 2008, p. 174) 

Comparando os tubos de papel com outros materiais correntes, Shigeru Ban constata 

que os tubos podem ser facilmente reparados e substituídos em caso de 

deterioramento ou destruição, ao contrário do que se verifica com as construções em 

betão76 ou alvenaria. 

 

                                                
75 Peter Rice – Prestigiado engenheiro irlandês que nasceu em 1935 e faleceu em 1992. Estudou 

engenharia aeronáutica, tendo mudado para civil na Queen´s University, em Belfast, e no Imperial 
College, em Londres. Em 1956 associou-se à Ove Arup & Partners, colaborando com diversos arquitectos 
de reconhecido mérito. Formou também com Renzo Piano o atelier Piano & Rice Associates entre 1978 e 
1981. Acreditava que os melhores edifícios resultavam da relação simbiótica entre o engenheiro, sendo o 
inventor objectivo, e o arquitecto, que dava a contribuição criativa. Este engenheiro cultivava e aplicava o 
conceito de dualidade nos materiais que utilizava, dando-lhes uma função simultaneamente estrutural e 
ornamental (Fundação Calouste Gulbenkian, 1992, p. 57).  
76 Em relação à durabilidade dos tubos de papel e do betão, numa entrevista a Shigeru Ban, Toshiko Mori 
e Shigeru Ban referem: "Mori: Because it can be easily repaired and maintained. Therefore one can 
assume that it can last forever – as long as one is willing to maintain it. 
Ban: Yes, for example, concrete is more dangerous because you cannot maintain it by yourself, and you 

cannot see how much the concrete is damaged inside. It just suddenly collapses. But with a paper tube 
structure, the failure or problem will be visible." (Ban, 2002, p. 35) 
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Ban: In traditional Japanese architecture, we invented beautiful joinery. Yet wood is a 

weak material that is vulnerable to both water and termites. When a part of wood begins 

to fail, we just cut it to replace the damaged structure, using some of the joinery. In 

Japan there are many traditional buildings – some more than 500, 600 years old. And 

the life span of the building has nothing to do with the durability of the material. 

Concrete buildings are easily destroyed by earthquake, and masonry structures – 

concrete, brick – are difficult to repair. But structures like wood, or even paper tubes, 

are so lightweight that are resistant to earthquake damage and easy to repair or replace 

if damaged. That´s why I don´t care about the durability of the paper – because if there 

is some damage, we can easily repair or replace the material. That´s why I think it´s 

going to be a permanent material. (Ban, 2002, p. 35) 

Este arquitecto tem utilizado os tubos de papel para construir dezenas de estruturas, 

desde instalações para exposições e refúgios temporários, a pavilhões monumentais. 

A simplicidade e quase banalidade do papel são factores que Shigeru Ban enuncia 

quando descreve o poder e a beleza deste material, salientando o seu carácter 

humilde e reforçando as qualidades intrínsecas que os potenciam como um material 

estrutural sólido (McQuaid, 2010, p. 14-15). "[…] Whether he is transforming tubes into 

monumental columns or majestic rood structures, he has forever changed our notion of 

the weakness, durability, and ephemeral nature of paper." (McQuaid, 2010, p. 15) 

Na sua obra aplica os tubos de papel estruturalmente, criando espaços singulares que 

transmitem qualidade material e espacial77 e conferem um determinado ênfase às 

qualidades específicas dos tubos de papel, revelando a respectiva tonalidade 

castanha e quente (ilustração 244) (Jodidio, 2012, p. 21). 

                                                
77 “Steinberg: Historically, some designers have sought to direct the attention of the observer to structural 

innovations, while others tried to mask the innovation. Where do you position yourself within a lineage of 
structural expressionism as a deliberate act? 
Ban: One thing that might be different from the traditional wood approach is that usually you invent 
different material for a new structure to make the structure act more acrobatically, or to try to make it 
thinner or produce a so-called high-tech expression. But my interest is not in making stronger material; I 
always try to use the weak material the way it is. Because of the weak material, I have to use a bigger 
size, and repeat elements many times. That characterizes the space and the architecture. When you 
invent new materials and structure, you can get new kinds of space. Instead of just using the design or the 
style, I want to develop the material – and the structure – to design a different kind of space, using the 
special character of the material.” (Ban, 2002, p. 37) 



A descontextualização de objectos correntes para materiais de construção: o caso da aplicação dos tubos de papel de 
Shigeru Ban 

Marta Isabel Silva Rodrigues da Costa   130 

 
Ilustração 244 - Tubos de papel. (McQuaid, 2010, p. 13). 

 
Apesar das diferentes propriedades entre os tubos de papel e a madeira, ambos 

evocam tons quentes de castanho, possuindo, ainda, propriedades semelhantes, 

expressas por Shigeru Ban: “[…] the tubes are very similar to wood. It´s almost an 

engineered wood, because of the layer of the paper. And the paper still has the fiber. 

But after the paper is recycled again and again, the fiber gets shorter and becomes 

weaker.” (Ban, 2002, p. 34) A própria definição que Shigeru Ban estabelece para os 

tubos de papel enquanto material estrutural é o de "madeira melhorada"78 (Alessio, 

2008, p. 179). No entanto, em relação a referirem que o arquitecto utiliza os tubos de 

papel para simular madeira, Shigeru Ban argumenta: 

[…] the paper tube is weaker than wood, and it is softer. Wood cannot bend this much 

in this size. That is one important way for me to take advantage of the paper tube itself. 

Also, this cannot be designed with bamboo either, although it looks somewhat like 

bamboo. I didn´t have any interest in using bamboo for the structure, because 

traditionally there are already so many wonderful structural designs with bamboo. […] 

(Ban, 2002, p. 33-34) 

Shigeru Ban refere, ainda, que os tubos de papel se assemelham aos materiais de alta 

tecnologia, na medida em que é possível controlar a sua qualidade e resistência: 

Paper tubes are almost a high-tech material. It´s an industrial material over which we 

can control the quality and the strength. And that´s why we can calculate it. I´ve told you 

that I didn´t invent anything new; I´m just using the existing material in a different way. It 

is very important to throw away preconceptions. (Ban, 2002, p. 34) 

                                                
78 "Ban refers to paper as "evolved wood," implying that wood and paper share certain similarities - the 
most obvious being that one is the source for the other. […]" (McQuaid, 2010, p. 14)  
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Assim, na obra construída, Shigeru Ban reutiliza materiais existentes e universalmente 

disponíveis, como os tubos de papel, figurando uma nova linguagem79. 

ESTRUTURAS EM TUBOS DE PAPEL 

Shigeru Ban desenvolveu os estudos sobre estruturas a executar com tubos de papel, 

as Paper Tubes Structures (PTS), tendo percorrido todos os passos necessários: 

experiências, testes80 e autorizações das respectivas entidades (Alessio, 2008, p. 

172).  

[…] De hecho, no me interessa el uso superficial de un material, sino la investigación 

de sus características propiás con el fin de descubrir otras posibilidades en su 

utilización. Es decir, un proyecto comienza para mi por el material y los procedimientos 

constructivos. Por lo general, uso un material existente de forma diferente a la usual e 

intento de este modo encontrar en él un nuevo significado. (Ban apud Quinejure, 2011, 

p. 11).  

Shigeru Ban afirma, também, que as possibilidades e potencialidades dos materiais 

podem ser consideradas um vínculo do seu pensamento: “All that is logical is possible 

and I can build it if I can manage to demonstrate this. […]" (Ban apud Alessio, 2008, p. 

172) Através da exploração da simplicidade dos materiais e respectivos detalhes, 

Shigeru Ban tem vindo a desenvolver o seu trabalho arquitectónico (Buck, 1997, p. 6). 

A sua arquitectura procura a essência dos fundamentos da disciplina, defendendo que 

o importante na estrutura construída é que os detalhes sejam os essenciais e 

simplificados, referindo a este propósito:  

[…] Ban, however, has built both his work and reputation by exploring simplicity in 

materials and their details, and in this sense his architecture is a reactionary one. To 

quote himself, “my attitude is that the structure is important, but not the structural 

design. High-tech designs with over-designed structure as ornament are never 

understood or appreciated by either clients or the public, so I try to make the details as 

simple as possible.” (Buck, 1997, p. 6) 

                                                
79 “[…] You are suddenly changing the language of architecture; we know wood and steel and concrete as 
pilars, as conventional architectural materiais, and now something as strange as paper tubes are 
introduced, which are common and overlap with consumer products.” (Ban, 2002, p. 36)  
80 “Mori: Did you develop the paper tubes themselves in any way? Did you come up with a system of 

fabrication to make it structural? Or did you work with manufacturers or structural engineers to develop it 
and specifically make it into a shelter? 
Ban: Actually, I have not done anything special; I´m just using existing material for other purposes. It is 
almost impossible for a single person to invent something really new, so the only thing that we can do as 
individuals is to use existing material to serve different purposes. The paper tube is one of them. It is 
usually used for storing textiles, and in the field of architecture it is used as formwork to make round 
concrete posts. The industry has already developed many ways of waterproofing the paper tube itself, 
using film, polyurethane, and polyacrylic paint. I´m just using the existing technology. I didn´t develop 
anything new or even add anything to make this material strong. I have no interest in making a material 
stronger – I´m just using it the way it is.” (Ban, 2002, p. 31) 
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Os tubos de papel podem ser fabricados81 com qualquer diâmetro, espessura e 

comprimento, dependendo da aplicação pretendida. Estes podem também ser 

manipulados de inúmeros modos, desde a definição dos espaçamentos entre eles, até 

à sua aplicação em superfícies curvas. Podem ainda ser utilizados, indiferentemente, 

na execução de paredes, painéis ou em armações de portas (ilustração 245 à 248) 

(McQuaid, 2010, p. 14; Fromonot, Ego, 1996, p. 40; Quinejure, 2011, p. 12).  

 
Ilustração 245 – Imagem 
ilustrativa da execução de 
pilar com betão derramado 
num tubo de papel. 
([Adaptado a partir de:] 
Chiras, 2000, p. 189).  

 
Ilustração 246 – 
Exemplo de tubo de papel 
destinado a ser 
preenchido com betão 
líquido e depois 
descolado, revelando 
uma coluna. (Alesina, 
2010, p. 160). 

 
Ilustração 247 - 
Coluna em betão, após 
descolagem do tubo de 
papel. (Alesina, 2010, 
p. 160). 

 
Ilustração 248 - Provas de flexão num tubo 
de papel. (Buck, 1997, p. 55). 

 
Outra vantagem reside nos tubos de papel serem reciclados, criando um ciclo de 

refabricação contínuo. Paralelamente, os tubos de papel podem adquirir 

características de resistência ao fogo e à água, através da introdução nos mesmos de 

protecções e impermeabilizações, nomeadamente de parafina (ilustração 249) 

(McQuaid, 2010, p. 14; Fromonot, Ego, 1996, p. 40; Quinejure, 2011, p. 12). 

                                                
81 Fabricação dos tubos de papel - As várias etapas do processo de fabricação do papel iniciam-se com 

pasta de madeira saturada em água. Os tubos de papel, a forma de papel mais associada a Shigeru Ban, 
iniciam-se com rolos de papel reciclado. Estes são cortados em faixas, saturados com cola e enrolados 
em espiral à volta de uma vara curta de metal que cria o núcleo oco do tubo. Os tubos de papel são 
“familiares” extrudidos da classe industrial dos rolos de papel reciclados, sobre os quais tantas folhas 
perfuradas de papel higiénico são torcidas (McQuaid, 2010, p. 14; Luna, Gould, 2009, p. 19). 
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Ilustração 249 – Esquema ilustrativo da dupla função dos tubos de papel: desde a sua função original, como moldes para a execução 
de pilares de betão, à sua aplicação como materiais de construção, sendo-lhes aplicada parafina para lhes conferir impermeabilização. 
(Quinejure, 2011, p. 10). 

 
O uso de tubos ocos - como partições e suportes - tornaram-se a inspiração matriz 

para diversos trabalhos de Shigeru Ban, tendo a sua arquitectura ficado 

inseparavelmente ligada a este objecto e material singular. Os tubos de papel 

incorporam um impacte ambiental muito inferior relativamente a materiais como a 

madeira, ferro, pedra, tijolo e o betão, podendo ser aplicados como elementos 

estruturais, agrupados para formar paredes divisórias, ou até utilizados na produção 

de mobiliário, nomeadamente cadeiras e apoios de mesas (ilustração 250 à 254) 

(Luna, Gould, 2009, p. 19; Rogers, Rogers, Ban, 1997, p. 135). 

 
Ilustração 250 - Cadeiras e mesas executadas com 

tubos de papel existentes na Paper Gallery, Tóquio, 
Japão, 1994. (Buck, 1998, p. 31).            

 
Ilustração 251 - Cadeira executada com tubos de papel existente na Paper 

House, Yamanashi, Japão, 1995. (Buck, 1997, p. 36). 
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Ilustração 252 - Cadeira "Carta Chaise" e partição 
ondulada em tubos de papel. (Luna, Gould, 2009, p. 105). 

 
Ilustração 253 - Banco "Carta 
Low Stool". (Luna, Gould, 2009, p. 
105). 

 
Ilustração 254 - Cadeira "Carta 
Side Chair". (Luna, Gould, 2009, 
p. 105). 

 
O processo de execução dos tubos de papel requer maquinaria simples, a qual pode 

ser transportada para qualquer área, inclusive para o local da catástrofe, possibilitando 

a produção dos tubos in loco, e, deste modo, minimizando os problemas associados 

ao seu transporte (Rogers, Rogers, Ban, 1997, p. 135). 

Apesar dos tubos serem considerados aparentemente fracos, Shigeru Ban acredita 

que tenham um importante papel no futuro enquanto materiais de construção, sendo 

necessário, para o efeito, desenvolver técnicas para a sua utilização continuada 

(Rogers, Rogers, Ban, 1997, p. 135). Em relação ao modo de construção de Shigeru 

Ban, Richard Rogers refere:  

[...] And so they (architects of Europe) build the cheapest dumb building, while Mr. Ban 

builds in the cheapest intelligent way. And I think this is an interrelation between culture 

and technology, which I think will change drastically in the next millenium. (Rogers, 

Rogers, Ban, 997, p. 136-137) 

A contribuição deste arquitecto para o exercício da arquitectura é de significativo valor, 

promovendo o seu próprio trabalho através de novas conquistas e demonstrando uma 

habilidade para transformar a sua intuição em inovações (Alessio, 2008, p. 181): 

[…] By making calculations by hand without the use of the computer the process of 

structural calculation becomes clear. I learned that I could control the given conditions 

and achieve results that were closer to that which I was seeking to pursue. Up until this 

time I had the impression that some things were impossible to build, notwithstanding 

how logical they were in their structural composition. I understood instead that anything 

is possible if one proceeds with logic and has the desire to carry their ideas forward. 

(Ban apud Alessio, 2008, p. 174)  
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Outra contribuição deste autor está relacionada com o facto de ter demonstrado a 

possibilidade de alcançar um elevado nível de elegância formal, espacial e 

compositiva com as obras pensadas e construídas com estruturas em tubos de papel. 

A configuração arquitectónica com este novo material estrutural e de revestimento 

permitiu explorar outro tipo de formas plásticas expressivas. Os tubos de papel, 

produzidos a partir de papel reciclado coberto num distinto tom em castanho claro, 

atingem um refinamento ao nível do imaginário formal e espacial, sendo extremamente 

fáceis de adquirir e de utilizar82 (Alessio, 2008, p. 181; Luna, Gould, 2009, p. 20). 

Por outro lado, esse elemento único permite contínuas reinterpretações e ser utilizado 

tirando partido do seu potencial estrutural e figurativo. No caso dos elementos de 

mobiliário, Shigeru Ban utiliza também o próprio mobiliário de contraplacado como 

elemento estruturador da dimensão espacial, assumindo a função de estrutura e de 

elemento divisório, como na Furniture House I, em Yamanashi, no Japão, em 1995 

(Alessio, 2008, p. 181). 

[…] más aún, que la propia estrutura desaparezca. Es decir, me interessa diseñar 

arquitectura a partir de ideas de estrutura, pero para que ésta no sea visible, tal como 

ocurre en la Furniture House, por ejemplo. En otras palabras, me interesa la estructura 

y el material como procedimiento, no como resultado. (Ban apud Quinejure, 2011, p. 

21).   

Nesta pesquisa e constante experimentação, na Furniture House I, Shigeru Ban 

utilizou como elementos de suporte e divisórias mobiliário pré-fabricado fixo, solução 

que pretende desenvolver no futuro para a construção de habitação social (ilustrações 

255 e 256) (Fromonot, Ego, 1996, p. 42). 

 

                                                
82 “Mori: How do you think of that unusual shift in material use from convention? 
Ban: Well, I am lucky – my clients are always very poor. (laughter) The budget is always very limited. I 

have to use humble, cheap materials and make them into a real project. But it is still a good way of training 
myself.” (Ban, 2002, p. 36) 
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Ilustração 255 - Furniture House I, Yamanashi, Japão, 1995. 
(McQuaid, 2010, p. 168). 

 
Ilustração 256 – Vista interior da Furniture House I. 
(Fromonot, Ego, 1996, p. 42). 

 
Esta lógica, que parte deste tipo de objectos correntes reinventados como material de 

suporte e acabamento, reconfigura a construção de objectos arquitectónicos. Shigeru 

Ban coloca a hierarquia dos edifícios convencionais em discussão, desde as 

estruturas e materiais de acabamento, ao próprio mobiliário. O uso articulado dos 

materiais e dos métodos de montagem torna possível combinar a optimização do 

tempo de construção, a redução dos custos, a qualidade formal e espacial e, também, 

a experimentação e a inovação. De um ponto de vista compositivo, a obra deste autor 

promove a união da tradição com o desenho contemporâneo, na procura da leveza e 

da transparência (Alessio, 2008, p. 181).  

No primeiro projecto que realizou com tubos de papel, num espaço de exposições 

temporárias, a integridade dos seus componentes, em termos do desempenho 

estrutural e da segurança contra incêndios, como é expectável, era inferior aos 

padrões da designada arquitectura convencional. Os programas das exposições 

podem, em parte, ignorar requisitos estruturais, enquanto que a arquitectura necessita 

de reunir códigos rigorosos de construção, medidas de segurança e outros critérios 

ambientais (Luna, Gould, 2009, p. 19). 

No entanto, Shigeru Ban percebeu que o papel poderia ser trabalhado para cumprir 

todos estes requisitos. A razão pela qual Shigeru Ban optou pelos tubos de papel não 

foi apenas estética nem meramente funcional, tendo intuído um potencial ilimitado 

enquanto autênticos materiais a aplicar no campo da construção arquitectónica. Fiel à 

sua visão inicial, o arquitecto dedicou o tempo e pesquisa necessários para testar 

exaustivamente todas as hipóteses (Luna, Gould, 2009, p. 19-20).  
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OS TUBOS DE PAPEL ENQUANTO MATERIAIS ECOLÓGICOS 

 
Apesar de hoje se assumir que os tubos de papel foram uma estratégia ecológica 

pensada, na realidade foi a tendência de Shigeru Ban para utilizar materiais 

descartáveis e correntes que o conduziu a experimentar este tipo de solução 

inovadora (Jodidio, 2012, p. 21). 

O uso de tubos de papel em arquitectura é considerado uma estratégia "verde" que 

contribuiu bastante para a popularidade da sua obra (Jodidio, 2012, p. 13). No entanto, 

este esclarece: “[…] Although, now, people think I am an environmentally friendly 

architect, at that time nobody was talking about the environment. I was interested in 

raw, cheap materials.” (Ban apud Jodidio, 2012, p. 13) Assim, durante o próspero 

período da bolha económica, o tema da reciclagem ou da ecologia não eram comuns, 

segundo as palavras do próprio: 

When I began developing the paper tube structure, everybody said, "Forget it." It was so 

called the "Bubble period." Most would ask me, "How come you have to used recycled 

paper?" Ten years ago, nobody talked about recycling, or ecology. But I hate to be 

called an ecological architect because I never thought about it when I started. My main 

interest is to use the material more effectively, which means to get more than two 

functions in one material. That could become an ecological architecture, but I didn´t 

design on that purpose. (Rogers, Rogers, Ban, 1997, p. 136)  

No entanto, este novo material apresenta diversas vantagens a nível ecológico. 

Executados com papel reciclado, a sua produção não requere a queima de materiais 

que emitem CO2, o que, numa leitura macro-económica, é consistente com o Protocolo 

de Quioto83, o qual solicita um esforço global na conservação de energia e de 

recursos. De facto, o sucesso dos projectos com tubos de papel de Shigeru Ban 

deveu-se, em grande parte, à atenção do público e suporte jurídico dos legisladores 

sobre a consciência ambiental, constatando que as aplicações do seu trabalho 

incluíam um forte potencial expansivo (ilustrações 257 e 258) (Luna, Gould, 2009, p. 

161).  

                                                
83 Protocolo de Quioto - Tratado jurídico internacional que pretende explicitamente limitar as emissões 

quantificadas de gases com efeito de estufa dos países desenvolvidos. Como Protocolo da Convenção-
Quadro de Alterações Climáticas, herda daquela os princípios fundamentais do regime climático, em 
particular o princípio das responsabilidades comuns mas diferenciadas. É esse princípio que explica o 
facto de no Protocolo de Quioto ser replicada a divisão mundial em países desenvolvidos, que têm limites 
quantificados às suas emissões, e  países em vias de desenvolvimento, que não têm metas quantificadas 
de redução de emissões (Agência Portuguesa do Ambiente, 2015). 
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Ilustração 257 - Aspecto de tubos de papel produzidos por 
Shigeru Ban. (Uol, 2015). 

 
Ilustração 258 - Conjunto de tubos de papel produzidos por 
Shigeru Ban. (Bbc, 2014). 

 
De certo modo, a primeira metade dos anos 90 correspondeu a um "período de 

fermentação" para a “arquitectura de papel”. Neste intervalo temporal, Shigeru Ban 

procurou os benefícios oriundos de muitos avanços tecnológicos, estudando as 

ligações entre os tubos de papel e o balanço entre as forças de tensão e de 

compressão, de modo a definir o tipo de fundação apropriada e calcular os efeitos das 

forças laterais. Muitos dos potenciais problemas que podiam decorrer de uma 

arquitectura realizada com estes materiais foram descobertos e solucionados durante 

este período (Luna, Gould, 2009, p. 20). 

Shigeru Ban teve uma sorte particular com a escolha dos clientes. Os seus amigos 

apoiaram a sua visão e permitiram-lhe que tivesse total controlo criativo sobre os 

projectos que lhe solicitaram. Este facto tornou possível ganhar a experiência 

necessária e adquirir dados cruciais em circunstâncias que o libertavam das 

complexas exigências dos contratos de projecto, permitindo-lhe superar todo o 

conjunto de desafios técnicos (Luna, Gould, 2009, p. 20). 

Para além dos clientes próximos, também vários engenheiros apoiaram o trabalho de 

Shigeru Ban, desde Gengo Matsui84 a Frei Otto85, que estavam interessados em 

colaborar e contribuir com o seu saber de um modo significativo (Jodidio, 2012, p. 21). 

                                                
84 Gengo Matsui/ Matsumoto - Engenheiro e professor japonês que nasceu em 1920. Estudou na 

Waseda University, em Tóquio, onde, mais tarde, foi professor (Alessio, 2008, p. 174; Online Computer 
Library Center, 2015). 
85 Frei Otto – Prestigiado arquitecto e engenheiro alemão que nasceu em 1925 e faleceu em 2015. Foi 

estudante de arquitectura na Technische Universität Berlin (Universidade Técnica de Berlim, tradução 
nossa) a partir de 1947, onde mais tarde foi professor assistente (1961-62). Em 1950 viajou para os 
E.U.A. onde recebeu uma bolsa da Virginia University. Em 1957 fundou o Instituto de Estruturas Leves, 
desenvolvendo também construções biomórficas. Foi professor convidado em diversas instituições, 
principalmente nos E.U.A., leccionando também na Universität Stuttgart (Universidade de Estugarda, 
tradução nossa). Abriu o atelier Warmbronn com Ewald Bubner em 1969, passando a chamar-se Atelier 
Frei Otto Warmbronn em 1986. Foi reconhecido com o Prémio Pritzker em 2005 (Taschen, 2010, p. 390; 
Jodidio, 2012, p. 14). 
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O valor intrínseco dos seus projectos contribuiu para que fosse reconhecido 

internacionalmente. A sua obra com tubos de papel já alcançou uma divulgação e 

confirmação global na configuração de objectos arquitectónicos, que revelam uma 

dimensão estrutural e espacial significativa para a praxis do ofício86 (Pallasmaa, Sato, 

2007, p. 10).  

CONTENTORES DE TRANSPORTE 

 
É conhecida a tendência de Shigeru Ban para introduzir objectos correntes do 

quotidiano nos seus edifícios, reconvertendo-os em materiais invulgares e singulares. 

Para além de utilizar frequentemente tubos de papel na sua arquitectura, Shigeru Ban 

também explorou a utilização de outros objectos, nomeadamente os contentores de 

transporte (ilustrações 259 e 260) (Taschen, 2010, p. 36). 

 
Ilustração 259 – Contentores de transporte. (McQuaid, 
2010, p. 151). 

 
Ilustração 260 – Contentores de transporte utilizados no Nomadic 
Museum. (Jodidio, 2010, p. 387).  

                                                
86 “Shigeru Ban is a friend with whom I share similar ideas and goals. He is critical and very demanding of 
himself and, with no superstar ambitions, goes about his work with humor and cheerfulness. He will surely 
play an important role in the years to come. The architecture world is waiting in anticipation of his future 
activity, as are the inhabitants of his future creations, his artistic sculptures, which serve simultaneously as 
truly liveable houses. Working with him was a unique experience: he always remains open to new ideas 
without ever losing sight of his goals. 
[…] Today´s architecture is at a turning point. The big trends of the last decade are outlived, and only a 
few buildings in the world manifest architectural perfection while paving new ways into the future. Yet it is 
precisely the future that holds the greatest opportunity for all those who help people settle on this planet 
and find a beautiful home. Shigeru Ban is the future.” (McQuaid, 2010, p. 5) 
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A ideia de Shigeru Ban de reintegrar no circuito e reinventar o campo de aplicação dos 

objectos correntes expressa-se também na utilização de contentores como estrutura 

de exposições. O projecto experimental com contentores de transporte consistiu em 

museus87, onde Shigeru Ban combina tubos de papel com contentores, ambos 

enquanto elementos estruturais e paredes perimetrais (Jodidio, 2012, p. 13, 65). 

[…] My tendency to save things was not really the issue in this instance. When I got this 

commission from the photographer Gregory Colbert88, the problem was one of moving a 

fairly big building from country to country for a traveling exhibition. It had to be easy to 

build and to dismantle and to be economical to transport. Transporting a building of over 

4000 square meters is very expensive. Instead of sending the material, if it is possible to 

find it on location without shipping, that is the best way to make it economical. 

Containers are made to an international standard, and we can rent them anywhere in 

the world. The idea is not so much to reuse materials as it is to use the same material. I 

had already designed a small exhibition in Tokyo and Osaka using the same idea (Nova 

Oshima Temporary Showroom, Container Structure, 1996). These were containers 

normally meant to store tools and I used them as showcases and also as structures. 

(ilustrações 261 e 262) (Ban apud Jodidio, 2012, p. 13) 

 

 
Ilustração 261 – Vista exterior do Nova Oshima Temporary 
Showroom, Tóquio, Japão,1996. (Shigeru Ban Architects, 2015).  

 
Ilustração 262 - Vista interior do Nova Oshima Temporary 
Showroom. (Shigeru Ban Architects, 2015). 

 
Os contentores são também elementos com potencial na composição arquitectónica. 

Muitas das reutilizações de contentores já realizadas focaram-se apenas na sua 

forma, no seu carácter industrial e padronizado, ou no seu desenho volumétrico. 

                                                
87 Os referidos museus são: o Nomadic Museum, o primeiro em Nova Iorque, construído em 2005; um 
outro em Santa Mónica, em Los Angeles, no Estado da Califórnia, no ano seguinte; e também um museu 
em Tóquio, no Japão, em 2007 (Jodidio, 2012, p. 13; Ban, 2015). 
88 Gregory Colbert – Célebre fotógrafo e cineasta canadiano que nasceu em 1960. Iniciou a sua carreira 

em 1983, em Paris, a fazer documentários sobre assuntos sociais, sendo actualmente reconhecido pelas 
fotografias e filmes sobre a interacção humana com os animais. Criou a exposição Ashes and Snow, uma 
experiência imersiva de natureza que combina obras de arte fotográficas, filmes e paisagens sonoras, 
instalado no Nomadic Museum, uma estrutura projectada propositadamente para esta exposição por 
Shigeru Ban (Colbert, 2014).  
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Shigeru Ban teve em consideração estas características, focando a sua atenção no 

facto dos contentores serem objectos em trânsito e disponíveis mundialmente. Assim, 

para uma exibição em Nova Iorque, Santa Mónica ou em Tóquio, não seria necessário 

o transporte de contentores, caso o seu alúguer fosse possível no respectivo local, 

reduzindo-se o custo associado ao seu transporte. Estes contentores eram recipientes 

normalmente destinados a armazenar ferramentas, tendo sido utilizados como 

estruturas e como montras (ilustrações 263 à 273) (Jodidio, 2012, p. 13).  

El Nomadic Museum (Nueva York, 2005) es un edificio “nómada” proyectado para ser 

construído en tres ocasiones en distintas ubicaciones del mundo. En un primer 

momento se instaló en los West Piers de Nueva York con el objetivo de albergar una 

exposición de la obra fotográfica de gran formato del fotógrafo y cineasta Gregory 

Colbert. Shigeru Ban opta por trabajar con contenedores industriales, elementos 

rapidamente disponibles y vinculados al contexto portuario del proyecto. Dos grandes 

muros de contenedores apilados configuran el espacio de exposición, protegido por 

una cubierta têxtil apoyada en grandes pilares de tubos de cartón. (Quinejure, 2011, p. 

14) 

 
Ilustração 263 – Esquisso de cortes transversais do Nomadic Museum, com 
a representação dos contentores de transporte e dos tubos de papel. (Ban, 
2009, p. 105). 

 
Ilustração 264 – Esquisso do detalhe da fundação 
para os contentores de transporte. (Luna, Gould, 
2009, p. 203). 

 
Ilustração 265 – Vista exterior do Nomadic Museum de 
Nova Iorque. (Jodidio, 2010, p. 387). 

 
Ilustração 266 – Vista exterior do 
Nomadic Museum, Nova Iorque, 
E.U.A., 2005. (Jodidio, 2012, p. 62). 

 
Ilustração 267 – Vista interior 
do Nomadic Museum de Nova 
Iorque. (Luna, Gould, 2009, p. 
193). 
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Ilustração 268 – Vista exterior do Nomadic 
Museum, Santa Mónica, E.U.A., 2006. 
(Jodidio, 2010, p. 392).  

 
Ilustração 269 – Vista interior do Nomadic 
Museum de Santa Mónica. (Jodidio, 2010, p. 
393). 

 
Ilustração 270 – Detalhe da 
disposição dos tubos de papel 
no interior do Nomadic Museum 
de Santa Mónica. (Jodidio, 
2010, p. 392). 

 
Ilustração 271 - Vista aérea do Nomadic 
Museum, Tóquio, Japão, 2007. (Jodidio, 2010, p. 
395). 

 
Ilustração 272 - Vista exterior do Nomadic 
Museum de Tóquio. (Shigeru Ban Architects, 
2015). 

 
Ilustração 273 - Vista da 
disposição dos contentores no 
interior do Nomadic Museum 
de Tóquio. (Luna, Gould, 
2009, p. 203). 

 
      

Para além disso, nos Nomadic Museums, bem como noutros projectos da sua autoria, 

Shigeru Ban tem em consideração um processo reversível, aberto e permeável, 

permitindo que estes edifícios possam ser alterados e transformados (ilustração 274): 

La arquitectura también deberia entenderse como un proceso reversible, de tiempo 

limitado, que no condicionase las aspiraciones de los usuarios en el futuro. Por la 

lentitud de los procesos relacionados con la arquitectura, el arquitecto debería 

incorporar el concepto de tiempo en su pensamento estratégico como un material más 

de trabajo. Entender la arquitectura como un processo abierto y permeable, que 

sintetiza la experiencia del pasado y se proyecta hacia el futuro con la posibilidad de 

ser intervenido y transformado. El tiempo como “material” es un elemento estratégico 

en muchos los proyectos de Shigeru Ban. (Quinejure, 2011, p. 14) 

Em relação à duração da obra construída, Shigeru Ban atinge o mesmo grau de 

qualidade nas obras temporárias como nas permanentes: 

Otro aspecto del factor tiempo en arquitectura es la duración de la obra construída. 

Aunque Shigeru Ban afirma que afronta con el mismo grado de calidad tanto las obras 

temporales como las permanentes, en algunas de sus obras la temporalidade 

determina definitivamente la respuesta y el resultado final. (Quinejure, 2011, p. 14) 
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Ilustração 274 - Esquema representativo da temporalidade e versatilidade dos Museus Nómadas, construídos em Nova Iorque, Santa 
Mónica e Tóquio. (Quinejure, 2011, p. 14). 

 

Para além deste museu de carácter móvel, o arquitecto aplicou igualmente 

contentores de transporte noutros museus, designadamente no Papertainer Museum, 

em Seoul, na Coreia do Sul e no Singapore Biennale Pavilion, em 2008 (ilustração 275 

à 278) (Jodidio, 2012, p. 13, 65; Shigeru Ban Architects, 2015). 

 

 
Ilustração 275 - Vista aérea do Papertainer Museum, Seoul, Coreia 
do Sul, 2008. (Shigeru Ban Architects, 2015). 

 
Ilustração 276 - Interior do Papertainer Museum. (Jodidio, 2012, 
p. 64). 

 
Ilustração 277 – Exterior do Singapore Biennale Pavilion, 
Singapura, 2008. (Shigeru Ban Architects, 2015). 

 
Ilustração 278 – Interior do Singapore Biennale Pavilion. 
(Shigeru Ban Architects, 2015). 

 
A originalidade das propostas de Shigeru Ban resulta da apreensão desta dualidade 

que os objectos correntes possuem, ou até multiplicidade de qualidades dos objectos 

eleitos. Durante o processo projectual de estruturas como os Nomadic Museums, este 
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arquitecto desenvolve uma lógica projectual, associada à eficiência no cumprimento 

dos requisitos regulamentares e do programa funcional pré-estabelecido89 (Jodidio, 

2012, p. 13-14). 

  

GARRAFAS DE PLÁSTICO 

 
 
Shigeru Ban aplicou também a sua reflexão e pesquisa de projecto para criar 

estruturas executadas com um outro objecto corrente: garrafas de plástico. Pensadas 

e executadas com a mesma filosofia que conduziu Shigeru Ban a experimentar as 

estruturas com tubos de papel, o conceito assenta num sistema estrutural que tira 

partido das características únicas de um objecto comum e descartável. Este objecto é 

mais leve do que os tubos de papel e possui um mecanismo de selagem (Luna, Gould, 

2009, p. 182). 

Estas características permitiram ao arquitecto propor a Plastic Bottle Structure90. Esta 

estrutura foi inicialmente instalada no Shanghai Art Museum, na China, em 2002, 

tendo, em 2004, sido transportada para o átrio do Mori Art Museum e exposta nos 

pisos superiores da Torre Roppongi Hills, em Tóquio (ilustrações 279 e 280) (Luna, 

Gould, 2009, p. 182; Shigeru Ban Architects, 2015). 

 
Ilustração 279 – Plastic Bottle Structure. (Luna, Gould, 2009, 
p. 182). 

 
Ilustração 280 - Corte da Plastic Bottle Structure. (Luna, Gould, 
2009, p. 182). 

 

                                                
89 “[...] he has already left his mark where houses, or more unusual forms of construction, such as refugee 

housing or temporary structures, are concerned. Everything in his method and his character, which is 
methodical and determined, but often unorthodox, suggests that Shigeru Ban is, indeed, one of the great 
world figures of his generation in architecture. Circumstances and his own efforts will undoubtedly verify 
this statement in the years to come.” (Jodidio, 2012, p. 25) 
90 Este projecto foi concebido por Shigeru Ban em parceria com os estudantes do Shonan Fujisawa 
Campus (SFC), da Keio University e terminado em Março de 2004 (Luna, Gould, 2009, p. 182). 
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A capacidade que as garrafas de plástico possuem para suportar cargas foi avaliada 

através de testes de força em unidades individuais. Baseado nestes testes, Shigeru 

Ban criou as ligações entre as garrafas, que se ajustavam ao gargalo e à base deste 

objecto. Cada garrafa podia ser fixa no respectivo local, através do enroscamento da 

tampa no enfiamento de gargalos, à medida que a garrafa fosse posicionada na 

respectiva ligação (ilustração 281) (Luna, Gould, 2009, p. 182; Shigeru Ban Architects, 

2015). 

       
Ilustração 281 - Construção da Plastic Bottle Structure. (Luna, Gould, 2009, p. 183). 

 
Todos os materiais usados para esta estrutura eram comuns: fita adesiva, linha de 

pesca de nylon, para o suporte, e plástico absorvente, para a membrana da cobertura. 

A superfície interior foi simplesmente articulada através da configuração das garrafas. 

Neste caso, a comum garrafa de plástico foi aplicada como um módulo de construção, 

como se de um tijolo se tratasse (ilustrações 282 e 283) (Luna, Gould, 2009, p. 182). 

 
Ilustração 282 – Finalização da construção da Plastic Bottle 
Structure. (Luna, Gould, 2009, p. 182). 

 
Ilustração 283 - Ligações entre as garrafas de plástico. (Luna, 
Gould, 2009, p. 183). 

 
Deste modo, Shigeru Ban ancora, mais uma vez, numa linha de pensamento 

estruturada, a utilização de objectos comuns para configurar estruturas executadas 

com este tipo de materiais de construção.  
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3.3. INFLUÊNCIAS E REALIZAÇÕES 

 
 
Neste subcapítulo, considerou-se relevante enunciar e compreender os diversos tipos 

de influências que marcaram o pensamento e a praxis de Shigeru Ban, procurando 

enquadrar as personalidades mais significativas no desenvolvimento das suas 

realizações. Partindo das suas figuras de referência, Shigeru Ban interioriza e converte 

o processo de pensamento das mesmas no seu próprio método91 (Jodidio, 2012, p. 

15). 

Shigeru Ban constrói não apenas a partir das suas próprias reflexões e inovações, 

como também a partir do trabalho de técnicos como o engenheiro estrutural japonês 

Gengo Matsui, do arquitecto americano John Hedjuk, do arquitecto alemão Frei Otto, 

ou do engenheiro Cecil Balmond92. Relativamente a estas referências, é referido: 

[…] Few are likely to be thinking of these figures as being a source of inspiration for a 

younger Japanese architect, but this is the rather cosmopolitan way that Shigeru Ban 

has gone about creating his personal pantheon, his starting points in creativity and 

design, as it were. (Jodidio, 2012, p. 8)  

Apesar das referências serem fundamentais no seu trabalho, o arquitecto possui uma 

linguagem própria, embora consciente da importância da influência destas na sua 

carreira profissional93 (Buck, 1997, p. 5). 

  

                                                
91 “[…] The centuries taken to assimilate Chinese culture have been rendered into seconds by the 
computer age. This infusion of information, verging on sensory overload and manifest in the plethora of 
styles and icons that form much of Japanese contemporary architecture, coincidentally revealed a method 
to evaluate the real maturity of an architect´s work. We should look not at the breadth of quotations nor 
even at how he incorporates them into his work but at how he establishes his own, original and unique 
style. Ban himself is clearly aware of the importance of finding one own voice early in a career. […]” (Buck, 
1997, p. 5) 
92 Cecil Balmond – Célebre engenheiro estrutural, artista, arquitecto e escritor britânico que nasceu em 

1943, no Sri Lanka. Frequentou o Trinity College e mais tarde estudou engenharia na Colombo University, 
no Sri Lanka. Mais tarde, mudou-se para Inglaterra, onde continuou a estudar na Southampton University 
e no Imperial College, em Londres. Em 1968 Balmond juntou-se à Ove Arup & Partners, onde se tornou 
director desde 1983. Tem colaborado com arquitectos de renome como Rem Koolhaas, Álvaro Siza, Toyo 
Ito e Arata Isozaki (Balmond, 1998, p. 49). 
93 “[…] the big difference between many architects and artists in Japan and in West is that their definition 
of influence and copy is so different. Because no-one can define how big the range of "copy" or "influence" 
is, we have to define the parameters by ourselves through studying the history of architecture. This is what 
distinguishes the top architects from the second tier. The later have a wider range of influences because 
they mistakenly take them as influences, but actually they are copies. Of course, all the masters influenced 
me. If you look at my early work you can see the influence of Mies and Le Corbusier, John Hejduk and 
Richard Meier, even F.L. Wright. But little by little I established my own style.” (Ban apud Buck, 1997, p. 5) 
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ALVAR AALTO 

 
Como já referido, a tendência de Shigeru Ban para guardar objectos desde criança 

revelou-se no projecto para a exposição de Emilio Ambasz e, posteriormente, numa 

outra sobre o arquitecto Alvar Aalto, na qual os tubos de papel, guardados na primeira 

exposição, foram reutilizados na segunda (Jodidio, 2012, p. 13). “[…] I thought that 

maybe the paper tubes I had saved from the Ambasz show could be the right solution. 

So my work in exhibition organization had a very great influence on my career.” (Ban 

apud Jodidio, 2007, p. 12-13) 

Um ano após o seu regresso a Tóquio, em 1985, foi solicitado a Shigeru Ban para 

supervisionar a construção da exposição de Emilio Ambasz, na Axis Gallery, em 

Roppongi, no Japão, assumindo a função de curador. Nesta exposição, Shigeru Ban 

usou telas de tecido como divisórias, sido esta proposta bastante elogiada. As 

referidas divisórias translúcidas encontravam-se envolvidas em tubos de papel de 

transporte. Após a exposição, guardou os tubos de papel que tinha utilizado no seu 

atelier, não advinhando que este excedente iria servir de inspiração e suporte para o 

seu trabalho posterior (Luna, Gould, 2009, p. 19; Alessio, 2008, p. 171). "[…] I just 

hated to waste material after I demolished something like an exhibition. […]" (Ban apud 

Choi, 2000, p. 41) 

No ano seguinte, em 1986, na mesma galeria, Shigeru Ban é novamente chamado 

para projectar uma sala para a exposição de cristais e móveis do arquitecto finlandês 

Alvar Aalto, originalmente criada no MoMA, em Nova Iorque94 ("Alvar Aalto: Furniture 

and Glass", 26 e 27 de Setembro, 1984). Foi neste contexto que Shigeru Ban utilizou 

os tubos de papel. Este evento, em 1986, é a sua primeira experiência efectiva com 

este material, tendo realizado o cenário para o mobiliário desenhado por Alvar Aalto 

(Luna, Gould, 2009, p. 19; Fromonot, Ego, 1996, p. 40; Jodidio, 2012, p. 27). 

No desenvolvimento do projecto da exposição sobre Alvar Aalto, Shigeru Ban foi 

solicitado a resolver certos problemas com recurso a soluções inovadoras, o que mais 

tarde se tornou uma tendência na sua obra. Um dos requisitos exigia que a sala fosse 

                                                
94 “In 1983-1984, while I was a final year student at The Cooper Union, New York, I began to work with the 
Axis Gallery in Tokyo as a consulting curator. I proposed to the gallery three exhibitions of the artists I was 
interested in at the time: Emilio Ambasz, Judith Turner and Alvar Aalto. Around that time, the Museum of 
Modern Art, New York, was touring the exhibition, Alvar Aalto: Furniture and Glass; I negotiated to bring 
the show over to Japan. The exhibition was realised at the Axis Gallery in 1986, and I curated and 
designed the show.” (Ban, 2007, p. 66) 
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pensada com um desenho semelhante ao dos projectos do mestre finlandês. Como o 

orçamento era limitado e a instalação tinha uma natureza temporária, a madeira, o 

material preferido de Aalto, não se afigurava adequada como material para a 

exposição (Luna, Gould, 2009, p. 19; Fromonot, Ego, 1996, p. 40; Jodidio, 2012, p. 12-

13, 27; Alessio, 2008, p. 171). O orçamento reduzido excluiu a intenção de Shigeru 

Ban de "[…] design the exhibition space as an Aalto-interior like […]" (Ban apud 

Jodidio, 2012, p. 27) com pilares de madeira para evocar as florestas da Finlândia, 

país de origem de Aalto, sendo conduzido a apostar noutro material: 

Initially I just wanted to create an Aalto-like space for the exhibition. The simplest 

solution was to use a natural material such as wood like Aalto had, but the budget 

restrictions did not allow for this. I also thought it would be a waste to use such a 

precious material as wood for a temporary exhibition: after a short period of time, all 

display materials would be thrown away. I started looking around for an alternative 

material and I found cardboard tubes scattered all over my studio. They were lefttovers 

from finished rolls of tracing paper or fax paper. I didn´t like the idea of throwing them 

away, so somehow I kept them in the studio for some possible future use. These tubes 

were surprisingly strong and their neutral colour and gentle texture reminded me of 

Aalto: that´s what triggered the idea. (Ban, 2007, p. 68) 

O material permitia ser utilizado com diâmetros, espessuras e diferentes comprimentos 

e, dependendo da composição, era possível desenhar espaços com características 

côncavas e convexas. A opção pelos tubos de papel residiu no facto de serem 

económicos, facilmente substituíveis, não envolverem tecnologias avançadas, reterem 

a sua cor natural, semelhante à da madeira, e praticamente não produzirem resíduos. 

Neste contexto, havia ainda a possibilidade dos tubos serem desmontados e 

transportados, reduzindo o desperdício de material (Luna, Gould, 2009, p. 19). 

Na experimentação e execução com os tubos, apercebeu-se que estes eram mais 

resistentes do que suspeitava. Estes objectos convertidos em material eram também 

versáteis, sendo não só possível produzir uma grande variedade de tubos com 

diferentes dimensões, como também podiam ser tratados para adquirirem de 

resistência à água e ao fogo. Estes possuíam, por si só, excelentes propriedades no 

que respeita ao isolamento acústico e térmico e o vazio das cavidades centrais podia, 

ainda, incluir elementos para melhoria das condições estruturais e de isolamento 

(Buck, 1997, p. 54). 
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I then went to a paper tube factory to discuss the practicality of my concept. The 

material had a great potential - it is inexpensive and flexible to produce (coming in a 

variety of sizes) and it´s recyclable. After various tests, cardboard tubes were proved to 

be strong enough to work as a structural material and could be fire-proof and water-

proof too. I became convinced that they would be a new building material for the future. 

(Ban, 2007, p. 68) 

Este projecto permitiu a Shigeru Ban iniciar a exploração do desenho projectual com 

tubos de papel, através de repetidas experimentações e ajustamentos e, como 

solução, os tubos de papel foram utilizados numa pequena escala, como paramentos 

divisórios, expositores e revestimentos para tectos e paredes (ilustração 284 à 287) 

(Luna, Gould, 2009, p. 19). 

Quando os tubos de papel foram colocados na vertical, o resultado foi impressionante: 

assemelhavam-se a colunas cilíndricas, evocadoras das linhas ondulantes, texturas e 

cores da madeira utilizadas por Aalto nos seus projectos (Luna, Gould, 2009, p. 19; 

Jodidio, 2007, p. 27).  

 
Ilustração 284 - Vista da exposição, com cobertura e paredes 

ondulantes, características da arquitectura de Alvar Aalto. (Luna, 
Gould, 2009, p. 226). 

 
Ilustração 285 - Vista do mobiliário de Alvar Aalto, exposto 
numa plataforma curva executada com tubos de papel. (Luna, 
Gould, 2009, p. 227). 

 
Apesar da escolha destes objectos como material, Shigeru Ban rejeita catalogações 

de "ecológico" ou "ambientalista": "[…] When I designed the Aalto exhibition with paper 

tubes, at that time nobody, especially in Japan, said the word ´environment´, or 

´recycling´, or ´ecology´ […]"95 (Ban apud Choi, 2000, p. 41) Assim, a sua opção para 

utilizar os tubos de papel ficou a dever-se ao seu fascínio por materiais económicos ou 

                                                
95 “[…] Utilicé tubos de papel sólo porque no tenía suficiente presupuesto para madera. Y luego desarrollé 

este sistema, pues tenía la convicción de que potencialmente podía reeemplazar a la madera. Pero nunca 
tuve en mente el desarrollo sostenible. Este tema apareció mucho después.” (Ban apud Quinejure, 2011, 
p. 15) 
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objectos correntes e porque, como ele se posiciona, “[…] I cannot stand the idea of 

throwing things out […]" (Ban apud Alessio, 2008, p. 171).   

 
Ilustração 286 - Axonometria da disposição do 
espaço de exposição. (Luna, Gould, 2009, p. 227). 

 
Ilustração 287 - Vista da exposição, com paredes e tecto executados com 
tubos de papel. (Luna, Gould, 2009, p. 226). 

 
A participação nesta exposição marca o início de uma pesquisa direccionada no que 

concerne à utilização arquitectónica deste material, intuindo o seu significado 

intrínseco ao nível da respectiva flexibilidade: "[…] This was the beginning of paper 

architecture. […]" (Ban apud Jodidio, 2007, p. 27) A construção destas estruturas de 

papel infuenciou o seu pensamento para uma via livre e inovadora: “[…] This freedom 

is what allows me to take so much pleasure in what I do, allowing me to search for 

lightness in architecture through the study of structures, materials and all that can be 

reduced and diminished in quantity.” (Ban apud Alessio, 2008, p. 171-172) 

Esta experiência permitiu a Shigeru Ban revelar a subtileza e a beleza dos tubos de 

papel apropriados e utilizados como materiais de construção. Neste projecto iniciou o 

diálogo espiritual com o pensamento e obra de Aalto, apesar da distância geracional 

(Buck, 1997, p. 54; Pallasmaa, Sato, 2007, p. 10, 62). 

Apesar de Shigeru Ban não estar interessado em Alvar Aalto quando era estudante, 

quando visitou as obras deste mestre, na Finlândia, ficou surpreendido: 

[…] I was not at all interested in Alvar Aalto when I was a student. My first job when I 

graduated from Cooper Union was working for the architectural photographer Yukio 

Futagawa96 as his assistant. He took me to Finland, and I can say that I was really 

                                                
96 Yukio Futagawa – Fotógrafo de arquitectura e editor japonês que nasceu em 1932 e faleceu em 2013.   

Estudou arquitectura numa escola técnica em Osaka e, mais tarde, estudou na Waseda University, em 
Tóquio. Conhecido como o fundador do distinto Global Architecture (GA) Publishing Group, que 
estabeleceu em 1970, e director da GA magazine. Ao longo dos seus 60 anos de carreira, fotografou 
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´shocked´ by the discovery of the work of Aalto. I somehow knew from my studies what 

to expect to see when I went to visit buildings by Le Corbusier or Mies Van der Rohe, 

but when I saw the work of Alvar Aalto, it was somehow out of my experience. His work 

can only really be experienced when you visit his buildings. His buildings depend on the 

context, climate, or the different texture of the materials. Since then, I became a great 

fan of Alvar Aalto. […] (Ban apud Jodidio, 2007, p. 12) 

Assim, após visitar as obras de Aalto, constatou que este era o único mestre que 

conhecia cujos projectos eram inseparáveis da sua envolvente, formal e 

funcionalmente: “[...] Until I actually looked at his buildings in Finland, I was not able to 

understand how he had made his architecture from the context and used new methods 

of design with neutral, gentle materials from nature, such as wood and brick. […]” (Ban, 

2007, p. 68)  

As obras de Shigeru Ban e Alvar Aalto revelam percursos diferentes, no entanto, 

Shigeru Ban reconhece que o seu percurso e obra arquitectónica foram inspirados na 

arquitectura de Aalto, não apenas no sentido estético ou técnico, mas sobretudo na 

visão arquitectónica subjacente, nos fundamentos praticados e no carácter 

experimental da obra do arquitecto finlandês: “[...] Aalto is one of the most innovative 

architects I know. I think without encountering Aalto´s architecture, I wouldn´t have 

been able to discover my own style.” (Ban, 2007, p. 68) Na sua opinião, Aalto foi um 

excepcional arquitecto experimentalista que criou uma linguagem arquitectónica 

distinta, combinando materiais tradicionais e naturais com os princípios e sistemas 

construtivos veiculados pela arquitectura moderna, com vista a melhorar as condições 

da vida humana. Shigeru Ban considera Aalto97 o seu "herói" e também seu mentor 

espiritual (Pallasmaa, Sato, 2007, p. 10, 62-63). 

The AA-System Houses are especially important to me for two reasons. Firstly, I can 

empathise with Aalto´s stance as an architect, who believed that architecture is not only 

for privileged people but also for ordinary people, including disaster victims. Secondly, 

this project demonstrates Aalto´s concept of flexible standardisation in the most 

compassionate way; even for low-cost, temporary housing, the architect should 

endeavour to maximise the quality of housing for its inhabitants. (ilustração 288 à 293) 

(Ban, 2007, p. 98) 

                                                                                                                                          
obras modernistas de célebres arquitectos, apresentadas em revistas e séries de livros. Duas das suas 
obras mais importantes incluem uma colecção de dez volumes de "Casas Tradicionais Japonesas" na 
década de 1950 e uma colecção de doze volumes que ilustram as obras completas de Frank Lloyd Wright 
(Rosenfield, 2013). 
97 “Discovering Aalto had a great impact on my career. Understanding Aalto´s own experience - his 
movement away from the International Style to establish his own architecture - helped me grow out of the 
influence of the International Style, providing me with a clue to help discover my own style. Furthermore, 
through the process of designing the installation of the Aalto exhibition of 1986, I developed the idea of 
paper architecture.” (Ban, 2007, p. 68) 
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Ilustração 288 – Esquissos de algumas 
plantas das AA-System Houses. (Pallasmaa, 
Sato, 2007, p. 157). 

 
Ilustração 289 - Construção de uma 
AA-System House, no campo 
residencial de Helsínquia, Finlândia, 
1940. (Pallasmaa, Sato, 2007, p. 99). 

 
Ilustração 290 - Processo de montagem de 
uma AA-System House com unidades de 
madeira pré-fabricadas, no campo 
residencial de Helsínquia, Finlândia, 1940. 
(Pallasmaa, Sato, 2007, p. 152). 

 
Ilustração 291 - Conjunto de AA-System 
Houses no fim da sua construção. 
(Pallasmaa, Sato, 2007, p. 155). 

 
Ilustração 292 - Fachada frontal de 
uma AA-System, campo residencial 
de Helsínquia, Finlândia, 1940. 
(Pallasmaa, Sato, 2007, p. 156). 

 
Ilustração 293 – Exemplo de uma AA-
System House, Inkeroinen, Finlândia, 
ilustração de Judith Turner. (Pallasmaa, 
Sato, 2007, p. 51). 

 
Alvar Aalto utilizava os materiais, na medida em que eram conjugados e estabeleciam 

diálogo com o contexto, afirmando Shigeru Ban a este propósito: "[…] I admire the 

works of Alvar Aalto, whose architecture was modern yet regional, and made much use 

of natural materials and organic curves." É o caso da Villa Mairea, em Noormarkku, 

Finlândia, de 1939, cujos elementos verticais de madeira e formas orgânicas lembram 

os tubos de papel utilizados nas obras de Shigeru Ban (ilustração 294 à 298) (Jodidio, 

2012, p. 27). 
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Ilustração 294 - Entrada principal da 
Villa Mairea, com cobertura em madeira 
suportada por elementos verticais, 
também de madeira. (Pallasmaa, Sato, 
2007, p. 47). 

 
Ilustração 295 - Sala de estar da 
Villa Mairea. (Weston, 2008, p. 
136). 

 
Ilustração 296 - Escadaria para a sala de estar da 
Villa Mairea, com elementos verticais em madeira, 
ilustração de Judith Turner. (Pallasmaa, Sato, 
2007, p. 92). 

 
Ilustração 297 - Portas de correr da sala 
de estar para o jardim de inverno que 
evocam as divisões das casas 
japonesas. (Pallasmaa, Sato, 2007, p. 
139).   

 
Ilustração 298 - Detalhe dos 
elementos verticais de madeira da 
escadaria da Villa Mairea. 
(Pallasmaa, Sato, 2007, p. 138). 

 
Apesar das diferenças entre os dois arquitectos, Shigeru Ban é conhecido por dar 

continuidade ao legado de Aalto. Tal como Aalto, Shigeru Ban procura o desenho 

orgânico, revelando também especial interesse por materiais inovadores, explorando-

os em termos das características de resistência e natureza particular (ilustração 299 à 

304) (Pallasmaa, Sato, 2007, p. 62; Alessio, 2008, p. 174).  

 
Ilustração 299 - Auditório da Biblioteca de Viipuri com cobertura 
ondulante caracterísitca de Aalto, Finlândia, 1935. (Pallasmaa, Sato, 
2007, p. 123). 

 
Ilustração 300 - Cobertura ondulante da exposição dedicada 
a Alvar Aalto, concebida por Shigeru Ban, evocando as 
coberturas do arquitecto finlandês. (Shigeru Ban Architects, 
2015).  
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Ilustração 301 - Forest Pavilion, Exposição Agrícola de Lapua, 
Finlândia, 1938, por Alvar Aalto. (Pallasmaa, Sato, 2007, p. 40). 

 

 
Ilustração 302 - Paper Arbor, Expo´89 de Design, Nagoya, 
Japão, 1989, por Shigeru Ban. (Buck, 1997, p. 10). 

 
Ilustração 303 - Villa Mairea, Noormarkku, Finlândia, 1939, por Alvar 
Aalto. (Pallasmaa, Sato, 2007, p. 60). 

 
Ilustração 304 - Paper House, Yamanashi, Japão, 1995, por 

Shigeru Ban. (Buck, 1997, p. 33). 

 
O sucesso obtido com a instalação para a exposição de Alvar Aalto encorajou Shigeru 

Ban a pensar na utilização de tubos de papel enquanto materiais estruturais, tendo, 

por esta via, sido solicitado para projectar várias instalações temporárias, 

nomeadamente a Paper Arbor, o Odawara Pavilion e a East Gate, concluindo que as 

propriedades dos tubos de papel o tornavam num potencial material de construção 

(Jodidio, 2007, p. 13). 

No entanto, e apesar da experimentação encetada, Shigeru Ban refere a dificuldade 

de uma estrutura de papel ser aceite pelas autoridades enquanto elemento 

estrutural98: “[…] The most difficult thing in using paper is getting permission from the 

government; it´s very complicated. […]” (Ban, 2002, p. 33)  

                                                
98 “It is the same in any country. It is very difficult, because you have to get special permission by proving 
it, by testing it and by making calculations. But it was possible. In 1986, I started to use paper tubes in 
interior with Alvar Aalto´s exhibition; then, the first building with paper structure was built in 1989.” (Ban, 
2008, p. 183)  
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Alicerçado na experiência que adquiriu na elaboração e construção da exposição de 

Aalto, Shigeru Ban mostrou estar cada vez mais convencido de que a forma e a 

resistência dos tubos de papel provaram que o seu uso é possível na arquitectura. 

Contratado sobretudo por amigos chegados e por conhecidos, estas oportunidades 

permitiram ao arquitecto evoluir no conceito do papel aplicado arquitectonicamente 

(Luna, Gould, 2009, p. 20). 

GENGO MATSUI 

 
As construções de carácter temporário como a Paper Arbor, construída em 1989, o 

East Gate e o Odawara Pavilion, de 1990, e, ainda, a Library of a Poet, de 1991, 

constituíram várias obras realizadas por Shigeru Ban que envolveram a colaboração 

próxima do engenheiro estrutural Gengo Matsui. Este apoiante do trabalho de Shigeru 

Ban influenciou os seus pensamentos sobre tectónica e estrutura, transmitindo-lhe o 

saber e as especificidades sobre o modo como os materiais reagem sob diferentes 

condições, nomeadamente às forças de tensão, compressão e flexão (McQuaid, 2010, 

p. 15).   

A colaboração entre Shigeru Ban e o mestre Gengo Matsui foi extremamente 

importante para a sua obra, devido às relevantes contribuições estruturais para muitos 

trabalhos propostos pelo arquitecto. Foi também uma figura chave no processo 

encetado por Shigeru Ban para garantir as aprovações em termos legislativos, que 

permitiram desenvolver e construir uma arquitectura baseada na especificidade do 

papel, um desafio singular da arquitectura contemporânea (Luna, Gould, 2009, p. 20-

21). 

Três anos após a sua primeira experiência com a exposição de Alvar Aalto, em 1989, 

Shigeru Ban construiu a sua primeira estrutura em tubos de papel, Paper Arbor, ou 

Glorieta, um pavilhão ao ar livre para a World Design Expo em Nagoya, no Japão99 

(McQuaid, 2010, p. 14). Neste projecto, é alterado o uso habitual de elementos 

construtivos convencionais, como os pilares de betão armado, para criar paredes com 

tubos de papel como única solução estrutural. Estes foram colocados numa base de 

                                                
99 “[…] Although I only used it for an interior décor at the time, I was amazed by the strength and precision 
and variety of the material. I first proposed a paper structure for an exhibition in Hiroshima that was not 
realized (Asia Club Pavilion competition, 1989) The first paper building was a small pavilion for an 
exhibition in Nagoya (Paper Arbor, Paper Tube Structure 01, Nagoya, 1989). […]” (Ban apud Jodidio, 
2007, p. 13) 
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betão pré-moldado e unidos no topo por um anel de compressão em madeira 

(ilustrações 305 e 306) (Quinejure, 2011, p. 20; Buck, 1997, p. 10). 

 
 Ilustração 305 - Paper Arbor, Nagoya, Japão, 1989. (Buck, 
1997, p. 11). 

 
   Ilustração 306 - Interior da Paper Arbor. (Buck, 1997, p. 12). 

 
Shigeru Ban aproveitou esta oportunidade para utilizar projectualmente tubos de papel 

e, como o pavilhão seria desmontado no fim do evento, esta constituiu a situação ideal 

para propor um outro nível de arquitectura experimental (Luna, Gould, 2009, p. 20). 

O facto dos tubos de papel nunca terem sido utilizados em projectos de arquitectura 

tornou necessária a realização de diversos testes. Após vários testes laboratoriais 

para aferição de resistência deste objecto, foi possível dar corpo ao projecto. 

Utilizando tubos de papel com diferentes comprimentos, previamente tratados com 

parafina para impermeabilizá-los, a atmosfera resultante emanava uma sensação de 

calor, semelhante às superfícies em madeira da arquitectura vernacular tradicional. 

Numa síntese que combinava estrutura, espaço e textura, este protótipo executado 

com tubos de papel foi a primeira vitória para o indominável desejo de Shigeru Ban de 

aplicar estas ideias noutros projectos (Fromonot, Ego, 1996, p. 40; Buck, 1997, p. 54; 

Luna, Gould, 2009, p. 20; Quinejure, 2011, p. 20). 

A vida útil deste projecto revelou-se eficaz, uma vez que os tubos de papel estiveram 

expostos aos agentes atmosféricos durante o período da exposição, possibilitando a 

realização de todo o tipo de testes à medida que envelheciam. As conclusões, apesar 



A descontextualização de objectos correntes para materiais de construção: o caso da aplicação dos tubos de papel de 
Shigeru Ban 

Marta Isabel Silva Rodrigues da Costa   157 

das difíceis condições atmosféricas, indicavam que com o passar do tempo as 

propriedades estruturais dos tubos melhoravam, nomeadamente a sua resistência 

compressiva e mecânica, como resultado do endurecimento da cola e da exposição 

moderada aos raios ultravioleta. Após o encerramento desta Expo que teve a duração 

de seis meses, o pavilhão foi desmontado e a resistência mecânica dos tubos de papel 

foi testada (Fromonot, Ego, 1996, p. 40; Buck, 1997, p. 54). 

A arquitectura construída com tubos de papel iniciada em Nagoya evoluiu 

progressivamente para outras tipologias. Em 1990, Shigeru Ban teve a oportunidade 

de realizar o Odawara Pavilion e o East Gate, como resposta à solicitação para a 

construção de um pavilhão multiusos para o 50º aniversário do município de Odawara, 

no Japão (ilustração 307 à 310) (Luna, Gould, 2009, p. 20). 

 
Ilustração 307 – Odawara Pavilion, Kanagawa, Japão, 1990. (Buck, 1997, p. 
14). 

 
Ilustração 308 - Interior do Odawara Pavilion. (Luna, 
Gould, 2009, p. 30). 

 
Ilustração 309 - East Gate, Odawara, Japão, 1990. (Buck, 1997, p. 19). 

 
Ilustração 310 - Vista da zona superior do East 

Gate. (Buck, 1997, p. 19). 

 



A descontextualização de objectos correntes para materiais de construção: o caso da aplicação dos tubos de papel de 
Shigeru Ban 

Marta Isabel Silva Rodrigues da Costa   158 

A resposta a um pedido de um amigo próximo, o poeta Mutsuo Takahashi100, resultou 

na Library of a Poet, construída em Zushi, no Japão, em 1991, sendo a lógica 

conceptual deste projecto assente no pressuposto: "[…] Books are paper, so a library 

can be made of paper as well. […]" (Luna, Gould, 2009, p. 20) Este foi o primeiro 

edifício permanente construído em estrutura de tubos de papel, embora, nessa altura, 

Shigeru Ban já tivesse a aprovação de um outro projecto com este tipo de estrutura, a 

Paper House, cuja construção ficou a aguardar devido a razões de ordem financeira 

(ilustrações 311 e 312) (Luna, Gould, 2009, p. 20; McQuaid, 2010, p. 14). 

 
Ilustração 311 - Vista exterior da Library of a Poet, Zushi, 
Japão, 1991. (Luna, Gould, 2009, p. 33). 

 
Ilustração 312 – Interior da Library of a Poet, com Loft central. 
(McQuaid, 2010, p. 17). 

 
Mais tarde, o engenheiro Gengo Matsui voltou a colaborar com Shigeru Ban na 

elaboração do projecto para o Japanese Pavilion da Expo 2000, em Hanover101: 

[…] I was a fan of Frei Otto when I was at SCI-Arc. I also dreamed of designing Expo 

structures. When I got the comission to design the Japanese Pavilion at the Hanover 

exhibition (Japan Pavilion, Expo 2000, Hanover, Germany, 1999-2000), I imediately 

thought that I needed a local, strong architect or engineer to help me. When I began to 

                                                
100 Mutsuo Takahashi – Poeta, ensaísta e escritor japonês contemporâneo e proeminente nascido em 

1937. Formou-se na Fukuoka University of Education e, em 1962, foi para Tóquio. A sua obra literária 
inclui inúmeras colecções de poesia, várias obras de prosa, e livros de ensaios, tendo-lhe sido atribuídos 
grandes prémios literários (PoemHunter.com, 2015). 
101 “Mori: Did you work with the late Gengo Matsumoto, a legendary Japanese structural engineer, to 
develop the paper tube? 
Ban: Yes, in the beginning I worked with Professor Matsumoto to start this structure. Then, after he 

passed away, I started working with another engineer and Professor Otto to develop this further. I always 
depend on really good engineers.” (Ban, 2002, p. 33) 
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design the paper tube structures in 1988, there was a very important Japanese 

structural engineer, Professor Gengo Matsui. I went to see him and he was interested in 

supporting me. He was already very famous, so he didn´t charge me anything! He was 

so old that he didn´t use a calculator, but a slide rule instead. With this kind of 

calculation, I could imagine the entire design process. If you use a computer in such 

cases, the process is inside the black box - you just know the input and the output. My 

people use computers, but I make sketches. […] (Ban apud Jodidio, 2012, p. 14-15) 

Deste modo, para além do engenheiro Gengo Matsui, entretanto falecido, Shigeru Ban 

contou também com a colaboração do célebre engenheiro e arquitecto Frei Otto no 

desenvolvimento deste pavilhão. 

 

FREI OTTO 

 
 
Na Expo 2000 de Hanover, na Alemanha, Shigeru Ban foi solicitado para criar um 

pavilhão praticamente construído com materiais recicláveis, de modo a responder ao 

tema: "Humanidade-Natureza-Tecnologia – o Nascimento de um Novo Mundo". Outra 

condicionante relacionava-se com o facto de ser necessário um colaborador alemão, o 

que deu a oportunidade a Shigeru Ban para trabalhar com o engenheiro estrutural e 

arquitecto Frei Otto102 (ilustração 313) (Alessio, 2008, p. 180; Choi, 2000, p. 40).  

So when I needed a German collaborator for the Japan Pavilion at Expo 2000 in 

Hannover, the first name that occurred to me was Otto, even though I had not seen his 

work since the 1980s and I did not know if he was still practicing, much less whether he 

would cooperate on the project. Neverthless, I sent him a letter with copies of my work 

and subsequently paid him a visit. Up until the moment we met I was still wondering 

what sort of cooperation I should ask him for; but he had already arranged to have 

paper tubes sent to his atelier, and when I arrived he was ready to start work 

immediately. (Ban, 2010, p. 8) 

                                                
102 É de referir que Shigeru Ban já tinha visitado em 1997 o gabinete de Frei Otto, em Warmbronn: “When 
most people think of Frei Otto, they think of a structural engineer; but in fact, he is an architect. My first 
meeting with Otto occured three years ago, on July 1, 1997, when I visited him at his atelier in the town of 
Warmbronn. I have had great respect for Otto ever since my first years in college: I will never forget the 
excitement I felt on my first encounter with his Munich Olympic Stadium and his multipurpose hall in 
Mannheim, Germany.” (Ban, 2010, p. 8) 
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Ilustração 313 - Shigeru Ban com Frei Otto no atelier do engenheiro, em Warmbronn, Alemanha, 1998. (Jodidio, 2012, p. 7). 

 
A colaboração com Otto permitiu encontrar um aliado no seu interesse pela utilização, 

em projecto, de materiais "fracos" e técnicas de baixa tecnologia103 (Alessio, 2008, p. 

172; Choi, 2000, p. 40).  

En mí época de estudiante era un gran admirador de Otto. Me interesaban mucho las 

estruturas ligeras y él diseño muchas de nuestras estructuras. Además, cuando yo 

tenía 28 o 29 años, en 1986, pude ver su trabajo en Mannheim, Alemania. […] Me 

fascinó tanto, que trabajar com él se convirtió en mi sueño. Por eso, cuando me 

encargaron este pabellón en Alemania, pensé inmediatamente en él. (ilustração 314 à 

316) (Ban apud Quinejure, 2011)  

 
Ilustração 314 - Modelo de uma grelha 
metálica em teste no Institute for 
Lightweight Structures, Estugarda, 
Alemanha, 1966, por Frei Otto. (Weston, 
2008, p. 35). 

 
Ilustração 315 – Multihalle, 
Mannheim, Alemanha, 1975, por Frei 
Otto. (Quinejure, 2011, p. 21). 

 
Ilustração 316 - Japanese Pavilion, Hanover, 
Alemanha, 2000, por Shigeru Ban. (Alessio, 
2008, p. 8). 

 
Posteriormente, o Centro Pompidou em Metz, Paris, projectado por Shigeru Ban, 

incorpora já as influências extraídas da experiência deste com Frei Otto, na medida 

em que a geometria das formas propostas se aproxima do pensamento do engenheiro. 

No entanto, Shigeru Ban não utilizou como modelo para a cobertura as grandes "teias 

                                                
103 “The Hanover Japan pavilion high-lights two aspects of Ban´s emerging internationalism: collaboration 
and social responsability. First, his European debut gave Ban the opportunity to collaborate with Frei Otto, 
which he calls his "dream". In Otto, Ban found an ally for his interest in "weak" materials and low-tech 
solutions. […]” (Choi, 2000, p. 40) 
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de aranha" que Frei Otto construiu no Institute for Lightweight Structures ou no 

Olympic Stadium de Munique, com cabos metálicos (ilustração 317 à 319):  

[…] This story actually goes back to the time I was working with Frei Otto on the 

Japanese pavilion in Hanover. I saw his Institute for Lightweight Structures (Stuttgart, 

Germany, 1966-67). This is a cable structure, but it uses a lot of wood. The cables just 

form a net and beneath he needed a surface, so he put a lot of timber behind. My 

thought was that a structure like this could exist just with the timber, without any cables 

behind. You need a surface, so why not combine its functions to create the structure as 

well? This realization brought me back to the bamboo hat. I, of course, admire the work 

of Frei Otto, but I wanted to do something different. We needed a surface, so why have 

cables as well? I always like to use material as little as possible. My first thought was to 

have a big roof that would have extended over a garden in Metz. (Ban apud Jodidio, 

2012, p. 19)  

A explicação de Shigeru Ban sobre a modulação da cobertura é diferente, referindo 

que apenas desejava que esta fosse eficiente e inovadora, desenhando-a partindo da 

manipulação de uma grelha hexagonal em três dimensões, construída em madeira 

(Jodidio, 2012, p. 19). 

 
Ilustração 317 - Institute for Lightweight 
Structures, com cobertura com forma 
orgânica, Estugarda, Alemanha, 1964, por 
Frei Otto, ilustração de Ralf Kaufmann. 
(Kaufmann, 2012). 

 
Ilustração 318 – Olympic Stadium, com 
cobertura em forma de teia, Munique, 
Alemanha, 1972, por Frei Otto. (Taschen, 
2010, p. 390). 

 
Ilustração 319 - Centre Pompidou, com 
cobertura ondulante, Metz, França, 2010, 
por Shigeru Ban. (Jodidio, 2012, p. 80). 

 
Shigeru Ban refere que a liberdade conceptual adoptada advém do seu 

desconhecimento, numa fase inicial da sua carreira, de todas as regulações que 

limitavam determinadas aplicações tendo como matriz tubos de papel104 (Ban, 2008, p. 

183). Por outro lado, Shigeru Ban refere a importância de aprender com grandes 

mestres como Frei Otto, para poder evoluir o seu processo projectual.  

                                                
104 “Let me start from your earlier question. I did not answer honestly about paper structure...it was a big 
jump in the reality. Because after I went back to Japan, immediately after I graduated from Cooper Union, I 
didn´t work for architects. So, I started by myself. I didn´t know regulations, I did not have a license. So, to 
me, anything logical was possible to do. Architects who have a lot of experience, who know the great deal 
of the regulations never think about building something out of paper, because that persons know what they 
can do according to regulation. Because I did not know anything, I thought it was a very logical thing to do. 
So, I did it and I knew anything can be done if I prove it. This is why it is a great job for me, because of this 
I became very free to do anything I want.” (Ban, 2008, p. 183) 
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I think I have to continue training myself as a discipline. So, once I became the boss of 

my office, my stuff listen to me and they do whatever I want, but I need somebody who 

still trains me and that´s the only way to improve myself. That´s why I was so happy to 

work with professor Frei Otto: he is a master, he can teach me a lot. Also if this 

collaboration was a fifty-fifty collaboration, still being him a genius person I could learn a 

lot and I could train myself. This is the important part of my discipline to achieve 

something. And when I work with my students building the temporary structures in 

disaster areas, usually students design something which is not realistic. They don´t 

know what they can do in reality, how to apply what they have learned in technology of 

architecture, but once they start to build a presence by themselves, even in disaster 

areas, they get a kind of encouragement and they can realize so far what they can do 

by themselves, too. (Ban, 2008, p. 184) 

Assim, as diversas figuras que colaboraram com Shigeru Ban revelaram-se 

fundamentais para a consolidação dos seus conhecimentos e ideias.   

MIES VAN DER ROHE   

 
Para além da dimensão estrutural dos objectos arquitectónicos, Shigeru Ban tem em 

consideração outros aspectos projectuais, como a configuração formal e espacial. 

Nestes pontos, Mies van der Rohe foi o seu mestre e fonte de inspiração, na procura 

da leveza e da pureza da forma, apesar de pouco marcante (Alessio, 2008, p. 174): 

“[…] Mies it is easy to say, it is easy to be influenced...composition and clarity. But 

actually maybe superficially I have a strong influence from Mies Van De [van der] 

Rohe, but my architecture is a totally different architecture.” (Ban, 2008, p. 185) 

Verificam-se, no entanto, outras semelhanças no trabalho destes dois arquitectos, 

nomeadamente a procura contínua do uso razoável dos materiais e a expressão 

estrutural e natural da estrutura. A estrutura não deve ser excessiva, mas antes leve e 

mínima, pelo que, sempre que possível, os elementos estruturais verticais, bem como 

a espessura das lajes, devem ter dimensões o mais reduzidas possível (Alessio, 2008, 

p. 174).  

Uma perspectiva que aproxima estes arquitectos envolve a relação entre espaço 

fechado e aberto, enquanto elemento espacialmente permeável que permite alcançar 

um significativo nível de transparência. A este propósito, Shigeru Ban esclarece a 

diferença entre a transparência conseguida por Mies105 e a revelada na arquitectura 

                                                
105 Transparência em Mies van der Rohe - Enquanto estudava a Casa Farnsworth, Shigeru Ban 

observou que o espaço criado por Mies criava uma relação visual entre interior e exterior, enquanto que a 
arquitectura tradicional japonesa, através da abertura do shoji, era caracterizada por um tipo de relação 
mais espacial, abrindo-se para o exterior. É esta relação, tão especial para os japoneses, que o arquitecto 



A descontextualização de objectos correntes para materiais de construção: o caso da aplicação dos tubos de papel de 
Shigeru Ban 

Marta Isabel Silva Rodrigues da Costa   163 

tradicional japonesa (ilustração 320 à 325): “[…] Mies transparency is visual, but 

traditional Japanese architecture is both visual and physical, because inside-outside 

spaces are physically connected.” (Ban, 2008, p. 184) 

 
Ilustração 320 – Transparência visual da 
Farnsworth House, Illinois, E.U.A., 1951, por 
Mies van der Rohe. (Taschen, 2010, p. 343). 

 
Ilustração 321 – Transparência visual 
através dos envidraçados, Villa 
Tugendhat, Brno, República Checa, 
1930, por Mies van der Rohe. (Taschen, 
2010, p. 342). 

 
Ilustração 322 - Transparência visual 
através dos vãos, German Pavilion, 
Exposição Mundial, Barcelona, 
Espanha, 1929, por Mies van der Rohe. 
(Taschen, 2010, p. 342). 

 
Ilustração 323 – Transparênciai visual e física 

de uma habitação tradicional japonesa com 
portas de correr abertas. (Taut, 2007, p. 284). 

 
Ilustração 324 - Relação interior-exterior 

de uma habitação tradicional japonesa, 
através das portas de correr abertas. 
(Taut, 2007, p. 275). 

 
Ilustração 325 - Relação visual e 

ligação física entre o interior e o exterior 
numa habitação tradicional japonesa. 
(Taut, 2007, p. 286). 

 
Nas obras de Shigeru Ban é possível identificar um conjunto de influências e 

recitações de arquitectos para além de Mies van der Rohe, como Philip Johnson106, 

facto comprovado pelas palavras de David N. Buck:  

This indigenous discourse between internal and external space (also seen in his 

Furniture House, the House of Double Roof and the Paper Church) is overlaid with the 

compositional simplicity and pure white of modernism. There are clear associations 

between the Paper House, Mies van der Rohe´s 50´x 50´ House and the glass box of 

Philip Johnson´s House at New Canaan. […] (ilustração 326 à 331) (Buck, 1997, p. 4)  

                                                                                                                                          
pretendia reinventar, procurando que as paredes fossem o mais envidraçadas e abertas possível e livres 
de pilares que pudessem impedir esta passagem visual e espacial entre interior e exterior. Por outro lado, 
na cultura japonesa, o jardim sempre foi considerado como uma extensão da casa. A ausência do 
dualismo no pensamento japonês significa que não há separação entre interior e exterior (Alessio, 2008, 
p. 174, 180). 
106 Philip Cortelyou Johnson - Influente arquitecto americano que nasceu em 1906 e faleceu em 2005. 

Estudou filologia na Harvard University. Entre 1930 a 1936, foi fundador e director do departamento de 
arquitectura do MoMA, em Nova Iorque, tendo retomado o seu cargo em 1947. Publicou com Henry-
Russel Hitchcock a influente obra Estilo Internacional: Arquitectura desde 1922. Em 1940 iniciou um curso 

de arquitectura com Walter Gropius e Marcel Breuer em Harvard, onde trabalhou como arquitecto a partir 
de 1942. Trabalhou com Mies van der Rohe (Gössel, Leuthäuser,1996, p. 403; Taschen, 2010, p. 234). 
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Ilustração 326 – Vista exterior da 
Furniture House I, Yamanashi, Japão, 
1995, por Shigeru Ban. (Shigeru Ban 
Architects, 2015). 

 
Ilustração 327 – House of Double Roof, 
Yamanashi, Japão, 1993, por Shigeru Ban. 
(Shigeru Ban Architects, 2015). 

 
Ilustração 328 – Paper Church, Kobe, 
Japão, 1995, por Shigeru Ban. (Shigeru 
Ban Architects, 2015).  

 
Ilustração 329 – Vista de uma das 
fachadas da Paper House, Yamanashi, 
Japão, 1995, por Shigeru Ban. (Bēhance, 
2015). 

 
Ilustração 330 – Protótipo da 50´x 50´ House, 
com fundo fotográfico, projecto não 
construído, 1951, por Mies van der Rohe. 
(Drexler, 1960, p. 259). 

 
Ilustração 331 - Glass Box, New 
Canaan, E.U.A., por Philip Johnson. 
(Taschen, 2010, p. 235). 

 
Apesar da influência de tantos arquitectos distintos, Shigeru Ban desenvolve um estilo 

de pensar e fazer arquitectura específico e único: 

[…] However, although one can discern glimpses of these and other influential figures 

from architectural figures from architectural history, Ban´s work avoids the type of 

historicism that exploits earlier themes "as a warehouse of ready-made phrases", as 

Adolf Loos commented. In his projects, Ban may be citing history, but the words are his 

own. (Buck, 1997, p. 4) 

É possível observar na Wall-Less House, em Nagano, no Japão, construída em 1997, 

a natureza que a envolve por completo, permitindo que a paisagem seja visível a partir 

do interior da casa em três fachadas do edifício, no que Mies designava de espaço 

universal: o espaço fluido gerado sobre a protecção oferecida por uma extensa 

cobertura. O mesmo tipo de relação está presente em projectos recentes não 

construídos como a Wickerwork House, em Nagano, no Japão, de 2002, e a Schwartz 

Residence, em Connecticut, nos E.U.A., do mesmo ano (ilustração 332 à 336) 

(Alessio, 2008, p. 174). 
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Ilustração 332 – Wall-Less House, Nagano, Japão, 1997, por 
Shigeru Ban. (Jodidio, 2012, p. 40). 

 
Ilustração 333 – Farnsworth House, elevada do solo, por Mies 
van der Rohe. (Weston, 2008, p. 157). 

 
Ilustração 334 - Maqueta da Wickerwork House, Nagano, Japão, 
2002, por Shigeru Ban. (McQuaid, 2010, p. 113).                   

 
Ilustração 335 – Vista superior da maqueta da Wickerwork 
House. (Shigeru Ban Architects, 2015).  

  
Ilustração 336 - Maquetas da Schwartz Residence, Connecticut, E.U.A., 2002, por Shigeru Ban. (McQuaid, 2010, p. 139). 

 
Do ponto de vista compositivo, o processo de depuração de elementos é a chave da 

metodologia projectual utilizada por Shigeru Ban. É possível verificar este aspecto na 

Wickerwork House, em que os elementos são reduzidos à sua essência e a cobertura 
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é resolvida numa cúpula que envolve a casa, originando uma planta livre107. De acordo 

com a opinião de Arata Isozaki, expressa na obra de Lorena Alessio, na obra de 

Shigeru Ban é o processo que é minimalista108 e não o resultado. Esta autora refere 

ainda: “While some architects design by seeking minimalism as the result, Ban does 

not seek to design minimalist objects, it is the methodology that he seeks to minimize: 

minimalism is in the very methodology of designing the objects.” (Alessio, 2008, p. 176)  

De facto, em alguns dos seus mais recentes projectos é possível constatar a dupla e 

inseparável habilidade expressiva de espaços homogéneos e de desenho minimalista, 

ligado às inovações tecnológicas e estruturais (Alessio, 2008, p. 174-175). 

 

OUTROS PROJECTOS 

 
Para além dos tubos de cartão estruturais, na evolução do seu processo mental e 

propositivo, Shigeru Ban pesquisa e experimenta outros materiais e técnicas 

inovadoras para a estrutura, que têm contribuído para este autor ser distinguido com 

diversos prémios (Choi, 2000, p. 40). 

Apesar de ter realizado testes durante anos, as diferentes combinações de materiais 

requerem reavaliações frequentes. Em 1998, por exemplo, Shigeru Ban testou as 

juntas de madeira que ligavam os tubos de papel quando construiu o Paper Dome, em 

Gifu, no Japão, tendo considerado esta solução aceitável (ilustrações 337 e 338) 

(McQuaid, 2010, p. 15; Shigeru Ban Architects, 2015). 

                                                
107 Planta livre – Um dos famosos 5 Pontos da Arquitectura Moderna, desenvolvidos e ensaiados por Le 

Corbusier. ”A “proclamação” dos 5 princípios é feita no decurso da exposição em Weissenhofsiedlung, da 
Deustsche Werkbund, (Estugarda, 1927); no entanto, todos estes princípios já tinham sido ensaiados 
previamente mesmo em projectos anteriores a 1917.” Acerca da planta livre, é referido: “[…] a planta livre, 
já que as funções de habitação podiam ser organizadas independentemente da estrutura de betão 
armado, tal como as paredes que as delimitavam […]” (Rodeia, 1992, p. 53). 
108 “Coming back to your architecture, working with these light structures and working taking out everything 
is possible from the building, the architecture becomes very light, transparent. Is this the aim you are 
thinking about when you make a project or this is just the result? 
It is an interesting question. On Casabella, an issue of about two years ago, you can find a nice article 
about me written by Arata Isozaki. Francesco Dal Co made a special issue on Japanese architecture and 
Isozaki wrote about me making very similar observations to the one you just made. He wrote about the 
minimalism theme. There are many minimalism architects, but, he said, Ban is not a minimalism architect, 
his way of process is minimalistic not the result. So, usually, people design minimalism design as a result, 
but I am not trying to design minimalistic things. Just process. I try to minimalize things in the procedure, 
then the results looks like a minimalistic architecture, but it is really not.” (Ban, 2008, p. 184) 
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Ilustração 337 - Paper Dome, Gifu, Japão, 1998. (Luna, Gould, 2009, p. 62). 

 
Ilustração 338 - Vista interior do Paper 
Dome. (Luna, Gould, 2009, p. 60). 

  
Vários anos depois, em 2004, quando projectou a Boathouse no Centro de 

Interpretação do Canal de Bourgogne, em Pouilly-en-Auxois, França, Shigeru Ban 

eliminou as juntas de madeira, recorrendo à utilização de uma junta de alumínio 

fundido (ilustrações 339 e 340) (McQuaid, 2010, p. 15).  

 
Ilustração 339 – Boathouse, Pouilly-en-

Auxois, França, 2004. (Luna, Gould, 2009, 
p. 75). 

 
Ilustração 340 – Vista lateral da Boathouse. (Luna, Gould, 2009, p. 78). 

 
No Nemunoki Children´s Art Museum, em Kakegawa, no Japão, construído em 1999, 

foram utilizados painéis de papel, do tipo favos de mel, para revestir a cobertura 

treliçada. Esta inovação tornou mais resistente um material relativamente fraco, ao 

interligar duas faces dos painéis, de modo a formar o núcleo de uma grelha (ilustração 

341 à 343) (McQuaid, 2010, p. 15, 56).  
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Ilustração 341 – Papel do 
tipo favos de mel, semelhante 
ao utilizado no Nemunoki 
Children´s Art Museum. 
(Alesina, Lupton, 2010, p. 
102). 

 
Ilustração 342 – Nemunoki Children´s Art Museum, 
Kakegawa, Japão, 1999. (Luna, Gould, 2009, p. 67). 

 
Ilustração 343 - Galeria interior 
que revela a cobertura em cartão 
do Nemunoki Children´s Art 
Museum. (Luna, Gould, 2009, p. 
67).  

 
Os trabalhos mais recentes incluem a construção do seu atelier temporário, o Paper 

Temporary Studio, construído na cobertura do Centro Pompidou em Metz, em 2004, 

também este projectado por Shigeru Ban. Este atelier constituiu a mais eloquente 

evocação da sua natureza. A cobertura foi realizada com três tipos de membranas de 

plástico diferentes, com o objectivo de avaliar o seu comportamento ao longo do 

tempo (ilustrações 344 e 345) (Jodidio, 2012, p. 17).  

 
Ilustração 344 - Paper Temporary Studio, Metz, 
França, 2004. (Luna, Gould, 2009, p. 95). 

 
Ilustração 345 - Cobertura do Paper Temporary Studio, com aberturas 
redondas que fornecem luz natural. (Jodidio, 2012, p. 9). 

 
Apesar de Shigeru Ban ter renegado a utilização literal da grelha modernista no seu 

trabalho, algumas das habitações por si projectadas enfatizam o rigor geométrico que 

caracteriza muitas das Case Study Houses construídas na Califórnia (Jodidio, 2012, p. 

24).  
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Algumas dessas habitações, para além do nome original, recebem a designação de 

Case Study Houses e são numeradas, como pertencentes a séries. É o caso da PC 

Pile House, em Shizuoka, no Japão, construída em 1992, também nominada por Case 

Study House 02 (ilustrações 346 e 347) (Jodidio, 2012, p. 22, 24). O uso deste nome 

evocativo das Case Study Houses é, segundo o autor, resultado de duas realidades 

projectuais: “[…] The innovative (experimental) use of new construction methods and, 

second, the spatial challenge of connecting inside and outside like traditional Japanese 

houses. I called projects that have these aspects Case Study Houses.”109 (Ban apud 

Jodidio, 2012, p. 22) 

 
Ilustração 346 - PC Pile House, Shizuoka, Japão, 
1992. (McQuaid, 2010, p. 155). 

 
Ilustração 347 - Sala de jantar da PC Pile House. (McQuaid, 2010, p. 157). 

 
A Nine-Square-Grid House, Case Study House 09, baseia-se num espaço único de 

grandes dimensões, dividido mediante painéis de correr, possibilitando múltiplas 

configurações e novos espaços independentes. Este sistema permite que a habitação 

se ajuste a diferentes necessidades de tipo funcional e sazonal, podendo ser dividida 

em nove espaços quadrados (ilustrações 348 e 349) (Quinejure, 2011, p. 30; Jodidio, 

2012, p. 22). 

                                                
109 “Probablemente uno de los conceptos más analizados y experimentados por los arquitectos en el 
último siglo, la capacidade de la arquitectura para adaptarse y cambiar a lo largo del tiempo, sigue siendo 
una idea que hay que investigar por su enorme potencial todavía inexplorado. Concebir una arquitectura 
capaz de responder a la evolución de uso del edifício y la de sus ocupantes, una arquitectura capaz de 
obedecer a través de su forma, su funcionamiento o su ubicación a nuevos requerimientos o necesidades. 
Existen muchos ejemplos a lo largo de la historia reciente de cómo los arquitectos responden de manera 
creativa a este reto, diseñando arquitecturas transformables donde el usuario tiene la posibilidad de 
interactuar; pero seguramente Shigeru Ban es uno de los profesionales que más claramente han 
apostado por una postura radical en este sentido.” (Quinejure, 2011, p. 31). 
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Ilustração 348 - Nine-Square Grid House, Hadano, Japão, 1997. (Jodidio, 
2012, p. 22).  

 
Ilustração 349 - Interior aberto da Nine-Square-Grid 
House. (McQuaid, 2010, p. 172). 

 
Outros exemplos são a Curtain Wall House, Case Study House nº 7, em Tóquio. 

Construída em 1995, apresenta duas fachadas que podem ser totalmente abertas 

durante o Verão, ou protegidas por cortinas brancas, que evocam as paredes móveis 

japonesas. No Inverno as fachadas são fechadas com painéis de vidro, em 

combinação com as grandes cortinas exteriores (ilustrações 350 e 351) (Taschen, 

2010, p. 36; Quinejure, 2011, p. 31). 

 
Ilustração 350 - Curtain Wall House com cortinas fechadas, Tóquio, 
Japão, 1995. (Quinejure, 2011, p. 31). 

 
Ilustração 351 - Curtain Wall House com cortinas abertas. 
(Taschen, 2010, p. 37). 

 
Sequencialmente, a Naked House, Case Study House nº 10, em Kawagoe, no Japão, 

construída em 2000, assemelha-se a um armazém, sendo as paredes exteriores 

revestidas por polietileno branco. Baseia-se num espaço único de duplo pé direito 

onde estão dispostas quatro caixas-habitação móveis, com mobiliário, que se podem 

dispor livremente na área da habitação, ou serem unidas (ilustrações 352 e 353). Esta 

habitação, juntamente com a Nine-Square-Grid-House e a Curtain Wall House, 
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apresenta uma significativa flexibilidade a nível espacial (ilustração 354) (Quinejure, 

2011, p. 30; Taschen, 2010, p. 36).  

 
Ilustração 352 - Naked House, Kawagoe, Japão, 2000. (Jodidio, 2012, p. 49). 

 
Ilustração 353 – Interior da Naked House, com 
caixas móveis com mobiliário. (Jodidio, 2012, p. 
48). 

           
Ilustração 354 - Esquema representativo da flexibilidade da Nine-Square-Grid-House, da Naked House e da Curtain Wall House, 

respectivamente. (Quinejure, 2011, p. 30). 

 
 

A quarta Furniture House projectada por Shigeru Ban110, designada de Bamboo 

Furniture House, foi concluída em 2002, em Shui Guan, na China. Esta habitação 

revela um sistema de construção modular pré-fabricado, no qual as unidades de 

mobiliário também assumem a função de componentes estruturais primários. Na sua 

construção foram combinados elementos vernaculares numa figuração compositiva da 

gramática moderna e utilizado o bambu laminado para a armação das unidades e para 

as vigas, bem como para os acabamentos interiores e exteriores (ilustrações 355 e 

356) (McQuaid, 2010, p. 132, 134, 137).  

                                                
110 Anteriormente à Furniture House IV, Shigeru Ban construiu no Japão a Furniture House I, em 
Yamanashi, em 1991; a Furniture House II, em Kanagawa, em 1996, e a Furniture House III, também em 
Kanagawa, em 1998, apresentando, todas elas, como característica principal, o facto do mobiliário 
assumir, também, uma função estrutural (Shigeru Ban Architects, 2015). 
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Ilustração 355 - Bamboo Furniture House, Shui Guan, China, 2002.  
(McQuaid, 2010, p. 137). 

 
Ilustração 356 – Interior da Bamboo Furniture House. 
(Ban, 2007, p. 87). 

 
O Atsushi Imai Memorial Gymnasium, em Odate, no Japão, de 2002, trata-se de um 

ginásio, funcionando, também, como um pequeno espaço para concertos. Este volume 

configura um espaço elíptico inspirado na arquitectura do século XVII de Giovanni 

Lorenzo Bernini111 (ilustrações 357 e 358) (McQuaid, 2010, p. 104, 106).  

 

 
Ilustração 357 - Atsushi Imai Memorial Gymnasium, Odate, Japão, 2002. 
(Jodidio, 2012, p. 53). 

 
Ilustração 358 – Interior da área principal do Atsushi 
Imai Memorial Gymnasium, com laminado de 
madeira serrada na cobertura. (McQuaid, 2010, p. 
105). 

 
O Artek Pavilion, de 2007, foi instalado inicialmente na Milan Furniture Fair, em Itália, 

utilizado para expor a última colecção de mobiliário da firma filandesa Artek112. O 

pavilhão foi construído com compósito UPM ProFi, um material extrudido que resulta 

da combinação de desperdícios de plástico reciclado, principalmente de rótulos de 

                                                
111 Giovanni Lorenzo Bernini – Eminente artista italiano do barroco, que nasceu em 1598 e faleceu em 

1680. Para além de escultor e pintor, foi um dos melhores arquitectos do barroco, sendo uma das 
características das suas igrejas as plantas centralizadas, principalmente a planta em forma oval (Pope-
Hennessy,1996, p. 343). 
112 Artek - fundada por Alvar Aalto em 1935, conhecido por ser o fabricante do seu mobiliário em madeira 

(Luna, Gould, 2009, p. 216). 
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garrafas e de fibras à base de madeira (ilustração 359 à 361) (Luna, Gould, 2009, p. 

216).  

 
Ilustração 359 - Artek Pavilion, Milão, Itália, 2007. 
(Luna, Gould, 2009, p. 217). 

 
Ilustração 360 - Interior do Artek Pavilion. (Luna, Gould, 2009, p. 220). 

      

     Ilustração 361 - Fabricação do compósito UPM ProFi. (Luna, Gould, 2009, p. 219). 

 

Os diversos exemplos arquitectónicos construídos demonstram que Shigeru Ban 

possui uma obra complexa e diversificada. Nestes projectos, investiga e aplica 

diferentes tipos de materiais, como tubos de papel, cartão, madeira e plástico, 

resultantes de novas experiências e de conceitos inovadores explorados pelo próprio. 
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4. CASOS DE ESTUDO 

 4.1. PAPER HOUSE 

CONTEXTO 

Conhecida como Paper House, também designada de Paper Tube Structure 05113, foi 

projectada por Shigeru Ban para uso habitacional próprio. Este projecto está 

implantado junto ao Lago Yamanaka, em Yamanashi, no Japão, num terreno com uma 

área de 499 m2, tendo sido desenvolvido entre Outubro de 1990 e Julho de 1994 e 

construído entre Outubro de 1994 e Julho de 1995 (ilustração 362 à 366) (Jodidio, 

2012, p. 33; Buck, 1997, p. 32).  

 
Ilustração 362 - Localização da Paper House em relação a dois outros projectos de Shigeru Ban, em Yamanashi, no Japão: 1 - Paper 
House; 2 - Furniture House; 3 - House of Double Roof. (Buck, 1997, p. 32). 

 
Ilustração 363 – Desenho da forma em “S” da Paper House, 
criada a partir de tubos de papel. ([Adaptado a partir de:] Buck, 
1997, contra-capa). 

 
Ilustração 364 – Mapa de localização da cidade de Yamanashi 
no Japão. ([Adaptado a partir de:] Google Inc., 2015). 

 

                                                
113 Para além do nome original, Shigeru Ban intitulou alguns dos seus projectos construídos com tubos de 
papel como Paper Tube Structures, numerando-os, de modo semelhante aos projectos que designa de 
Case Study Houses (Shigeru Ban Architects, 2015). 
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Ilustração 365 – Mapa de localização e limites da cidade de 
Yamanashi, Japão. ([Adaptado a partir de:] Google Inc., 2015). 

 
Ilustração 366 – Mapa de localização do Lago Yamanaka, onde 
está implantada a Paper House, e do Monte Fuji, Japão. 
([Adaptado a partir de:] Google Inc., 2015). 

  

 
A Paper House trata-se de uma habitação de fim-de-semana, com vistas desafogadas 

para o Lago Yamanaka e para o Monte Fuji114 (McQuaid, 2010, p. 24; Fromonot, Ego, 

1996, p. 43). A Paper House representa a primeira autorização para a utilização de 

tubos de papel115 como material estrutural e compositivo num edifício permanente, 

circunstância que, tendo em conta os rigorosos códigos de construção do Japão, 

constituiu uma grande realização: 

In order to make the paper tubes meet the Japanese building safety standards, I had to 

carry out various experiments and tests, but no clients were willing to co-operate with 

me on this. So I designed my own weekend house specifically to carry out these 

necessary experiments and testing. After many stages of inspection by specialists, I 

eventually managed to obtain the building permission for the Paper Tube House, which 

was going to be the first permanent building using the authorised paper tubes as a 

structural material. However, I was not able to construct it until 1995 because of 

financial reasons. (Ban, 2007, p. 82)  

Deste modo, o arquitecto projectou uma habitação cujos principais elementos 

estruturais foram tubos de papel. 

 

 

 

                                                
114 Monte Fuji – Montanha mais alta do Japão, localizada a oeste de Tóquio, na fronteira dos municípios 

de Shizuoka e Yamanashi. Trata-se de um vulcão activo, embora com baixo risco de erupção, 
constituindo um dos símbolos mais conhecidos do Japão (Kawanami, 2012). 
115 O uso de tubos de papel em edificações arquitectónicas permanentes foi autorizado no Japão, ao 
abrigo da Building Standard law, em 1989 (McQuaid, 2010, p. 14). 
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DO PROJECTO À OBRA 

A estrutura em tubos de papel, com um piso e uma área total de 100 m2, encontra-se 

configurada numa planta quadrada com 10x10 metros, na qual estão articulados os 

vários espaços multifuncionais interiores e exteriores (Jodidio, 2012, p. 33; Buck, 1997, 

p. 32; McQuaid, 2010, p. 24; Fromonot, Ego, 1996, p. 43). A planta deste projecto 

revela dois espaços circulares, tendo como base um quadrado. A razão desta opção 

projectual, na opinião do autor, é resultado de "[…] one of the best ways to reveal the 

beauty of these tubes is to lay them out in curves. […]" (Fromonot, Ego, 1996, p. 43) 

Tendo como matriz uma planta livre, as paredes deslizam nas quatro fachadas, 

desenhando uma figura que define um "S" e, consequentemente, os espaços 

habitáveis. Na execução deste objecto arquitectónico foi utilizado um total de 110 

tubos de papel com 2,7 metros de altura, 28 cm de diâmetro e 15 mm de espessura, 

de acordo com os autores Philip Jodidio, David Buck, Ian Luna e Lauren A. Gould116, 

assumindo a dupla função de pilares e paredes exteriores (ilustrações 367 e 368) 

(McQuaid, 2010, p. 75; Buck, 1997, p. 32; Jodidio, 2012, p. 33; Luna, Gould, 2009, p. 

44).  

 
Ilustração 367 - Desenho da planta da Paper House. 
(Jodidio, 2010, p. 26). 

 
 
 
 
 

 
 

 

Ilustração 368 - Desenho de um alçado da Paper House. (Jodidio, 2010, p. 
26). 

 
Uma variedade de espaços interiores e exteriores são a resultante intencional da 

composição que resulta da articulação geométrica entre as formas circulares e a 

quadrada. Deste modo, os espaços são configurados, interiormente e exteriormente, 

                                                
116 De acordo com a autora Matilda McQuaid, foram dispostos 108 tubos de papel (McQuaid, 2010, p. 24). 
De acordo com os autores Françoise Fromonot e Renaud Ego, foram dispostos 108 tubos de papel com 
2,8 metros de altura, 28 cm de diâmetro e 5 mm de espessura (Fromonot, Ego, 1996, p. 43).  
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através da interacção entre as superfícies curvas e o plano quadrado do pavimento 

(Buck, 1997, p. 32; Luna, Gould, 2009, p. 44; Jodidio, 2012, p. 33). “[…] Designed with 

the explicit purpose of introducing tubes into Japanese building regulations, Ban 

created a dramatic showcase for this new structural material.” (ilustrações 369 e 370) 

(McQuaid, 2010, p. 24)  

 
 Ilustração 369 – Vista exterior da Paper House. (Buck, 1997, p. 
33). 

 
Ilustração 370 – Vista interior da Paper House. (Pallasmaa, 
Sato, 2007, p. 75). 

 
As cargas verticais da cobertura desta habitação são suportadas por 10 tubos de 

papel e por um outro de maior diâmetro, onde está inserida uma instalação sanitária, 

enquanto que outros 64 tubos interiores suportam tensão lateral da estrutura (Jodidio, 

2012, p. 33; Luna, Gould, 2009, p. 44; Fromonot, Ego, 1996, p. 43). 

Cada tubo está aparafusado mecanicamente às juntas de madeira cruciformes 

colocadas na base e, por sua vez, chumbadas nas fundações, para actuarem como 

consolas a partir do pavimento (ilustração 371) (Luna, Gould, 2009, p. 44).  
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Ilustração 371 – Desenho de detalhe das ligações dos tubos à cobertura e ao pavimento. (Jodidio, 2010, p. 26). 

 
Os tubos de papel têm um funcionamento adequado em situações de terramoto ou de 

ventos fortes. Em caso de ocorrência destes fenómenos, a ligação com o piso na base 

do pilar é submetida a um momento de flexão (McQuaid, 2010, p. 76).  

No que concerne à configuração dos espaços, uma parte da superfície curva em “S” 

constitui um círculo definido por 74 tubos de papel de suporte, segundo Matilda 

McQuaid117, limitando a sala de estar interior e a galeria de circulação exterior em 

torno da mesma. Os tubos de papel funcionam como colunas, formando um painel que 

separa os espaços habitáveis dos de circulação. Os estreitos espaçamentos entre os 

tubos permitem a entrada de luz neste espaço e potenciam, também, uma ligação 

visual entre exterior e interior (ilustração 372) (Luna, Gould, 2009, p. 44; McQuaid, 

2010, p. 27; Fromonot, Ego, 1996, p. 43; Buck, 1997, p. 32).  

Outra parte da curva em “S” circunscreve uma forma circular de dimensão menor, 

formada por 34 tubos de papel sem função estrutural, incluindo 29 no exterior. Este 

                                                
117 Segundo os autores Ian Luna e Lauren A. Gould, Philip Jodidio e David Buck, o largo círculo foi 
constituído por 80 tubos de papel (Jodidio, 2012, p. 33). 
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círculo, mais pequeno, define uma outra instalação sanitária, composta pela banheira 

e um pátio com jardim. Os tubos de papel exteriores à volta do pátio são 

independentes do corpo estrutural e o seu conjunto adquire a função de painel 

(ilustração 373) (Luna, Gould, 2009, p. 44; McQuaid, 2010, p. 24, 27). 

 
Ilustração 372 - Largo círculo que forma a sala de estar e galeria 
de circulação. (Luna, Gould, 2009, p. 50). 

 
Ilustração 373 - Círculo mais pequeno com área de duche. 
(Luna, Gould, 2009, p. 50). 

 
Permanecendo independentes no espaço de circulação, foram posicionados ainda 

dois tubos: o de menor dimensão marca a entrada, enquanto que o outro funciona 

como “contentor” para a instalação sanitária. Este último é um volume estrutural 

autónomo, com um diâmetro de 1,23 metros, contribuindo também para o suporte da 

cobertura (ilustrações 374 e 375) (McQuaid, 2010, p. 27; Luna, Gould, 2009, p. 44; 

Jodidio, 2012, p. 33; Buck, 1997, p. 32). 

 
Ilustração 374 – Vista da zona de entrada, marcada por um tubo de 
papel. (Buck, 1997, p. 37). 

 
Ilustração 375 - Vista nocturna da Paper House, com vista 
do tubo “contentor” para a instalação sanitária. (Luna, 
Gould, 2009, p. 45).  

 
Em termos de conjunto, esta habitação configura um vazio construído, frequente nas 

habitações japonesas, mas que é, de algum modo, surpreeendente para os ocidentais. 

Acerca da questão do valor do vazio Shigeru Ban refere que "[…] The living area in the 

large circle is represented as a universal space with no furnishings other than an 
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isolated kitchen counter, sliding doors, and movable closets […]" (Ban apud Jodidio, 

2012, p. 33) Também a luz indirecta deste espaço revela um modo intencional para 

criar um espaço universal (Buck, 1997, p. 32). 

No espaço de estar circular, existe o volume autónomo da cozinha, constituído por 

painéis deslizantes com alternativa para a definição de uma zona de estar ou de 

refeição. Esta pode ser reconfigurada com base na disposição de armários móveis, 

com função de divisão do espaço (ilustrações 363 e 364) (Buck, 1997, p. 32). 

 
Ilustração 376 - Área de estar e cozinha com opção com sala de 
jantar. (McQuaid, 2010, p. 27). 

 
Ilustração 377 - Área de estar e cozinha, com opção com 
armários móveis num ângulo inclinado, subdividindo o espaço. 
(Fromonot, Ego, 1996, p. 43). 

 
Os painéis sólidos ao serem movidos, à semelhança dos painéis fusuma, bifurcam o 

espaço central, dividindo-o e transformando-o em unidades habitadas mais pequenas, 

tal como se verifica nas habitações tradicionais japonesas (Buck, 1997, p. 32).  

Esta subtil subdivisão do vazio gera duas áreas com autonomia funcional e vivencial: 

uma área com o volume autónomo da cozinha, podendo ser utilizada como zona de 

estar e de refeição, e outra como quarto ou área de estar. A área do quarto pode ainda 

ser subdividida, mediante uma disposição, em ângulo, dos armários móveis (McQuaid, 

2010, p. 27; Buck, 1997, p. 32). 

Em dias mais quentes, a sala de estar pode ser expandida através da abertura das 

portas de correr de vidro, no perímetro da habitação, criando um fluxo livre de espaço 

entre o corredor de circulação e os terraços exteriores (Luna, Gould, 2009, p. 44; 

Buck, 1997, p. 32). Quando estas portas são totalmente abertas, a cobertura plana 

suportada pelos tubos de papel é visualmente enfatizada, criando uma continuidade 

espacial entre o espaço circundante da galeria e os terraços exteriores: “The 

completely open space has a Miesan visual emphasis, with the horizontal roofline and 
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vertical columns underscoring the house´s structural purity.” (ilustração 378 à 380) 

(McQuaid, 2010, p. 27)  

 
     Ilustração 378 - Planta da Paper House. (Buck, 1997, p. 35).  

 
     Ilustração 379 – Corte da Paper House. (Buck, 1997, p. 34).   

 
Ilustração 380 - Vista axonométrica da Paper House. 
(Buck, 1997, p. 37). 

 
A cobertura, suportada pela linha de tubos de papel, configura uma estrutura e um 

plano horizontal puros, permitindo que a galeria de circulação e os terraços exteriores 

sejam integrados na totalidade do espaço. Deste modo, os terraços exteriores são 

prolongados para além do perímetro da habitação, assumindo uma pureza clássica 

reforçada pela natureza repetitiva dos tubos (Buck, 1997, p. 32; Jodidio, 2012, p. 33).  

 

4.2. JAPANESE PAVILION  

CONTEXTO 

 
A Expo internacional de Hanover, na Alemanha, em 2000, teve como temática nuclear 

a sustentabilidade ambiental e a arquitectura, promovendo o tema "Humanidade-

Natureza-Tecnologia: o Nascimento de um Novo Mundo" (ilustrações 381 e 382). A 
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proposta deste evento pressupunha reforçar e aprofundar os conceitos estabelecidos 

no Rio Earth Summit de 1992118, nomeadamente a ideia de desenvolvimento 

sustentável (McQuaid, 2010, p. 62; Luna, Gould, 2009, p. 161; Fontana, 2000, p. 73). 

Os objectivos definidos para as propostas arquitectónicas dos pavilhões dos diversos 

países foram os seguintes:  

[…] The project brief also lists a series of ecological issues which may be summed up 

as follows: the project must take up as little space as possible, the materials must have 

no "side effects" during either manufacturing or usage, and economic non-polluting 

energy sources are to be used as part of a simple manufacturing programme […] 

(Fontana, 2000, p. 73)  

 

 
Ilustração 381 – Mapa de localização da cidade de Hanover na Alemanha. ([Adaptado a partir de:] Google Inc., 2015). 

                                                
118 Rio Earth Summit de 1992 - O tema da Expo internacional de Hanover de 2000 foi primeiramente 

discutido no Earth Summit, que se tratou da United Nations Conference on Environment and 
Development, no Rio de Janeiro, em 1992, onde os organizadores interpretaram este slogan como "a 
oportunidade do Homem em criar um novo equilíbrio na natureza através da tecnologia". Nesta 
conferência foi reafirmada e melhorada a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente Humano, adoptada em Estocolmo, a 16 de Junho de 1972. O objectivo principal era o de 
estabelecer uma nova e justa parceria global, através da criação de novos níveis de cooperação entre os 
Estados, e de trabalhar no sentido de acordos internacionais que respeitassem os interesses de todos e 
protejessem a integridade do meio ambiente e do sistema de desenvolvimento global (McQuaid, 2010, p. 
62; Fontana, 2000, p. 73; United Nations Enviroment Programme, 2003). 
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Ilustração 382 – Mapa de localização e limites da cidade de Hanover, Alemanha. ([Adaptado a partir de:] Google Inc., 2015). 

 
Com o objectivo de participar neste evento, o governo japonês procurou um arquitecto 

capaz de responder aos requisitos ambientais solicitados no programa base, tendo 

sido seleccionado para tal o arquitecto Shigeru Ban (Luna, Gould, 2009, p. 161). 

A decisão da escolha deste arquitecto prendeu-se com o reconhecimento da sua 

abordagem singular na utilização de materiais económicos e ecológicos e reinvenção 

de objectos correntes enquanto materiais de construção, bem como pela singeleza 

geométrica e espacial dos seus objectos arquitectónicos (Luna, Gould, 2009, p. 161). 

DO PROJECTO À OBRA 

 
O resultado da contribuição do Japão, patente na Expo, foi a construção do Japanese 

Pavilion. A proposta configurava um pavilhão que respondia aos propósitos e à 

temática da exposição, tendo sido desenhado por Shigeru Ban entre Julho de 1997 e 

Agosto de 1999 e construído entre 1997 e 2000 (Jodidio, 2012, p. 47; Alessio, 2008, p. 

76). 

Um objectivo subsidiário do projecto passava pela execução da referida estrutura com 

tecnologia o mais simples possível119. Outra premissa assentava na criação de um 

                                                
119  “We didn´t want to use heavy machines to erect the structure, so we designed it to be erected by hand. 
One of the main themes of the Expo was environmental issues. My idea was to use recycled paper – 
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edifício que desafiasse as noções de forma e escala pré-concebidas sobre a 

construção com este tipo de materiais (McQuaid, 2010 p. 62).  

Las Expos normalmente son una ocasión de oro para arquitectos e ingenieros para 

hacer algo nuevo, para experimentar. Siempre ha sido así, desde el principio de las 

Expos.  

Creo que es muy importante que contribuyamos con algo muy experimental, sobretodo 

porque encaja con el tema de la Expo: el desarollo sostenible. Ésta es la razón por la 

que disfruto utilizando un material supuestamente débil de forma que sacuda la 

preconcepción de la gente, es muy importante y se puede hacer; especialmente para 

una Expo. (Ban apud Quinejure, 2011, p. 11) 

Considerando que as exposições mundiais são desmontadas ao fim de alguns meses, 

era determinante conseguir construir uma estrutura que, no final, produzisse o menor 

desperdício possível (Quinejure, 2011, p. 23). O projecto, condicionado pelo facto de 

se tratar de um pavilhão temporário, teve presente o seu ciclo de vida global, desde a 

construção à demolição, passando pela reciclagem do material utilizado. Na 

construção deste pavilhão foi definida a utilização de materiais recicláveis ou já 

reciclados, mantendo a premissa de introduzir níveis de inovação dentro da 

arquitectura tradicional japonesa (Alessio, 2008, p. 76).  

Los mayores problemas con los pabellones de exposiciones suelen ser de tipo 

medioambiental. Se construye un edificio temporal para seis meses y acabada la 

exposición se demuelen todos los pabellones, con todos los escombros que eso 

acarrea. Mí principal preocupación, mi intención, es emplear materiales que sean 

susceptibles de ser reciclados y utilizados terminada la exposición. […] (Ban apud 

Quinejure, 2011). 

Para o sucesso do projecto, Shigeru Ban solicitou a participação e colaboração do 

célebre arquitecto e engenheiro estrutural alemão Frei Otto, bem como dos 

engenheiros britânicos Buro Happold120 para o desenvolvimento do sistema estrutural 

e dimensão formal do pavilhão. Deste modo, o projecto desenvolveu-se com a 

                                                                                                                                          
recycled in Germany – and after they demolished the building, all the material would once again be 
recycled. We used only one piece of high-tech equipment, a GPS satellite system: we would measure the 
change of the shape every day from a satellite, so that we could correct the shape. […]” (Ban, 2002, p. 32) 
120 Buro Happold - Gabinete britânico de consultoria e engenharia com mais de 40 anos, fundado por 

Ted Happold. Opera em 24 locais em todo o mundo, tendo mais de 50 parceiros, incluindo alguns dos 
principais engenheiros de consultoria do mundo. Esta consultora também participou no projecto de Frei 
Otto da cobertura em madeira para o Manheim Multihalle e realizou ainda o Domo Millenium, em 
Inglaterra, em 1996 (BuroHappold Engineering, 2015). 
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colaboração de uma equipa multidisciplinar internacional de notável experiência121 

(Jodidio, 2012, p. 47). 

Pretendia-se que o pavilhão fosse realizado com tubos de papel reciclados como 

material estrutural primário. Esta escolha foi considerada apta para a exposição pelo 

facto de se tratar de um objecto corrente reconvertido em material ecológico e, neste 

caso específico, por reflectir também a tradição japonesa. O uso de papel facilitava a 

inevitável demolição e reciclagem dos materiais de construção, pelo que no final da 

exposição, os tubos podiam ser integralmente reciclados (Alessio, 2008, p. 76; Jodidio, 

2012, p. 47; McQuaid, 2010 p. 62). 

[…] The Japan External Trade Organization122 (JETRO), the client and general 

producer for the Japan Pavilion at the Expo, had approached me with the idea of 

building the pavilion using paper architecture. The basic concept for the Japan Pavilion 

was a structure that would produce as little industrial waste as possible when 

dismantled. As design criteria for the materials and structure, Otto and I decided that it 

should be possible to recycle or reuse nearly all of the materials. (Ban, 2010, p. 8) 

Não obstante a circunstância deste edifício possuir um carácter temporário, um 

requisito para a sua construção era o de cumprir as leis regulamentares sobre os 

edifícios do país acolhedor da Expo. Apesar de Shigeru Ban possuir uma experiência 

significativa de construção em vários países, exportar a arquitectura de tubos de papel 

para a Alemanha constituía um desafio especial, uma vez que os códigos vigentes 

neste país para a construção impõem regras rigorosas no que respeita à protecção 

contra o fogo, bem como quanto aos requisitos estruturais das edificações (Luna, 

Gould, 2009, p. 161).  

Para além disto, para obviar os custos era fundamental que Shigeru Ban reduzisse os 

encargos de transporte através da utilização de materiais adquiridos localmente. Da 

pesquisa sobre materiais disponíveis na Alemanha, Shigeru Ban conseguiu assegurar 

                                                
121  “Otto agreed to cooperate as a consultant in the design of the Japan Pavilion, but we also needed the 
services of engineering consultants. Otto specified Buro Happold, the English firm founded by Ted 
Happold, former leader of the special structures group at Ove Arup, which handled the design of the grid 
shell structure at Otto´s multipurpose hall in Mannheim. Although he is not well known in Japan, Happold 
is the person who brought Richard Rogers together with the young Renzo Piano for the Centre Georges 
Pompidou. The basic structural element, paper tubes, was developed under the leadership of Wim van de 
Camp, technical director at Sonoco Europa, who cooperated with me on the development of emergency 
refugee paper shelters in Africa. The paper tubes developed in Germany were to be more waterproof than 
those in Africa, and were to be recyclable.” (Ban, 2010, p. 8) 
122 Japan External Trade Organization (JETRO) - Organização que promove o comércio e os 

investimentos entre o Japão e outros países. Originalmente estabelecida em 1958 para promover as 
exportações japonesas no exterior, o seu foco central no século XXI mudou no sentido de promover o 
investimento directo estrangeiro no Japão e ajudar as empresas japonesas de pequena a média porte a 
maximizar o seu potencial global de exportação (Japan External Trade Organization, 2015). 
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que os tubos de papel seriam fornecidos pela Sonoco Europe123 (Luna, Gould, 2009, p. 

161). 

Deste modo, o projecto contou também com a participação da companhia subsidiária 

europeia da empacotadora Sonoco Europe124, a maior empresa de tubos de papel da 

região (Alessio, 2008, p. 76; Jodidio, 2012, p. 47). “Estos tubos de cartón se han 

fabricado aquí en Alemania a partir de papel reciclado. Tras la exposición, las plantas 

recicladoras de papel los van a recuperar para un nuevo reciclado.” (Ban apud 

Quinejure, 2011) 

Prosseguindo este objectivo, o arquitecto considerou a utilização de uma cobertura em 

grelha tridimensional com base no comprimento definido para os tubos de papel 

(McQuaid, 2010 p. 62): 

[…] With this project, I explored paper´s inherent character to bend so that it would form 

a curve and a grid shell without using expensive wooden joints. After many trials - and 

errors - we managed to establish the necessary techniques to construct a huge 

structure with new, yet all low-tech materials to meet modern building safety standards. 

The most important achievement of this project was that this enormous temporary 

building was a completely recyclable structure, thus fulfilling our environmental 

requirements. (ilustração 383 à 385) (Ban, 2007, p. 82)  

                                                
123 Sonoco Europe – Fornecedor global de embalagens de consumo, de produtos industriais e de 

serviços de fornecimento. Produzem embalagens para uma variedade de indústrias e para muitas das 
marcas mais reconhecidas do mundo, com clientes em 85 países (Sonoco Europe, 2015). 
124 Neste âmbito, foi seleccionado como material de construção os tubos de papel Durolene, aplicados 
com cola PVA (McQuaid, 2010, p. 84). 
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Ilustração 383 – Esquissos da cobertura do Japanese Pavilion, ilustração de Shigeru Ban. (Jodidio, 2010, p. 13). 

 
Ilustração 384 – Esquissos de detalhes da ligação entre os tubos de papel aplicados no Japanese Pavilion, ilustração de Shigeru Ban. 
(Jodidio, 2010, p. 13). 
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Ilustração 385 - Esquissos de detalhes do Japanese Pavilion, ilustração de Shigeru Ban. (Jodidio, 2010, p. 13).  

 
Segundo Matilda McQuaid, no início do processo projectual, Shigeru Ban consultou 

Frei Otto e propôs-lhe a construção de um túnel em arco com as seguintes dimensões: 

74x25x16 metros125. Aproveitando a possibilidade dos tubos de papel poderem ser 

produzidos com praticamente qualquer comprimento, o arquitecto explorou vários 

sistemas para configurar espaços monumentais, desenhando uma estrutura baseada 

em arcos que venciam vãos de grandes dimensões (ilustrações 386 e 387) (McQuaid, 

2010 p. 62; Luna, Gould, 2009, p. 69, 161). 

[…] Here in Germany, for the Japanese Pavilion at Hannover Expo 2000, we knew we 

could transport the paper tube in lengths of up to 20 meters (67 feet) on the highway. 

We used very long tubes – about 20 meters – and we connected them to make an even 

longer tube, and so this is the first time that I´ve used a longer joist. The diameter is 

about 12 centimeters (4 3/4 inches) and the thickness is less than one inch. It´s 

waterproofed by polyurethane both inside and out. And we tested it for extreme weather 

and fire protection. This material is very difficult to burn because of the density of the 

paper. We simply connected it with fabric tape at every intersection. (Ban, 2002, p. 32) 

                                                
125 Segundo os autores Ian Luna e Lauren A. Gould, a forma inicial foi projectada com 74x35x16 metros 
(Luna, Gould, 2009, p. 69). 
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Ilustração 386 - Imagem representativa do Japanese Pavilion numa 
fase inicial do projecto. (Fontana, 2000, p. 74). 

 
Ilustração 387 – Render representativo do interior do 
Japanese Pavilion. (Quinejure, 2011, p. 25). 

 
Relativamente à sua forma, os tubos de papel intersectavam perpendicularmente ao 

longo dos eixos X-Y, definindo uma superfície em grelha. Shigeru Ban, Frei Otto e os 

engenheiros da Buro Happold decidiram que, com a utilização de um sistema de 

ligações flexível, a grelha podia ser levantada manualmente a partir do pavimento, de 

modo a corporizar este tipo de cobertura126. Em vez de conceberem a abóbada 

através de técnicas convencionais, os tubos de papel foram primeiro colocados no 

pavimento, em linha recta, com um metro de afastamento entre eles e gradualmente 

levantados, até formarem uma estrutura com três nós alinhados, em forma de 

abóbada (ilustrações 388 e 389) (McQuaid, 2010 p. 62; Luna, Gould, 2009, p. 161):  

Como punto de partida, creamos una superficie elevada con andamios de unos cinco 

metros. Encima dispusimos tubos de cartón de un metro de largo y en diagonal para 

formar um entramado. A continuación nos servimos de estos puntales de color amarillo 

para levantar la estrutura poco a poco. Cada punto está calculado y medido para saber 

cuántos centímetros teríamos que subirlo a diario. La estructura se elevó 

progressivamente hasta crear finalmente una bóveda tridimensional, a la que 

denominamos “puente”. (Ban apud Quinejure, 2011) 

                                                
126 A construção do pavilhão requereu 50 trabalhadores para levantar os tubos de papel gradualmente, 
permitindo que os membros curvassem naturalmente. Para verificar os cálculos dos engenheiros durante 
o processo, a altura e posição do arco foi constantemente acompanhada por GPS. Foram necessários 20 
dias para expandir a grelha, possuindo um peso final de 45 toneladas (Luna, Gould, 2009, p. 70).  
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Ilustração 388 - Utilização de equipamento 
GPS para formar a grelha tridimensional 
com precisão. (McQuaid, 2010, p. 63).  

 
Ilustração 389 - Sistema de andaimes a suportar a cobertura de tubos de papel em 
grelha. (McQuaid, 2010, p. 63). 

 
Uma vez que a configuração formal do pavilhão dependia do método de construção, a 

programação do software para desenhar a forma foi morosa. Paralelamente, foram 

utilizados tubos estreitos, encomendados à medida, para criar um modelo à escala 

1:15 e, desta forma, avaliar o processo mais eficaz para a elevação127 (Ban, 2010, p. 

9). 

A experiência de Shigeru Ban com estruturas abobadadas com tubos de papel no 

passado mostrou que o custo das mesmas aumentava exponencialmente quando as 

juntas eram realizadas com madeira, razão porque não foram utilizadas neste 

projecto128. Deste modo, minimizaram-se os custos mediante a adopção de uma 

solução construtiva alternativa (ilustração 390) (Luna, Gould, 2009, p. 69; Ban, 2010, 

p. 8-9).  

                                                
127 “To determine the form, we adopted a building method in which straight paper tubes one meter in 
length would be connected in a grid by rotating joints. The grid would then be elevated, or pushed up, from 
below to form the grid shell. Since the final formal decision depended on the construction method, it took a 
long time to program software to output the shape. In the meantime, we used custom-ordered narrow 
tubes to create a 1:15 scale model to shape of the push-up construction method, to measure the 
intersections of the paper tubes and create elevations and cross sections.” (Ban, 2010, p. 9) 
128 “Uní estos tubos de cartón de 180 centímetros de largo mediante juntas de madera que lo 
configuraban esa forma arqueada. Era algo novedoso. A diferencia del pabellón de Hannover, 
conservamos los tubos de cartón rectos y los ensamblamos con juntas de madera. Para Hannover 
tuvimos en cuenta esta primera experiencia. Los tubos de cartón son muy baratos, pero no ocurre lo 
mismo com las juntas de madera. La longitude de los tubos puede variar en función de las necesidades. 
Para ahorrar costes, levanté este techo abovedado utilizando tubos largos y sin juntas […] Esta bóveda 
de cartón es un elemento peculiar del pabellón japonés. Experimentar resulta indispensable para las 
mejoras. Te permite dar con el problema y, por tanto, con la solución. Yo siempre recurro a mi experiencia 
precedente para conseguir algo preciso, o más bien, lo que hago genera descubrimientos que me 
conducen a nuevas ideas.” (Ban apud Quinejure, 2011) 
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The first structural idea was a tunnel arch of paper tubes, similar to my Paper Dome in 

Gifu, Japan (1997-98). However, when I designed the Paper Dome, I was bothered by 

the high cost of the wooden joints compared to inexpensive paper tubes. With this in 

mind, I had an idea to take advantage of one of the characteristics of paper tubes - they 

can be made of any length. I proposed a grid shell without joints to Otto. The tunnel 

arch would be about 74 meters long, 25 meters wide, and 16 meters high. The most 

critical factor was lateral strain along the length of the building. To address this factor, I 

chose a grid shell of three-dimensional curves instead of a simple arch. The curved 

shape, formed by indentations along the length and width of the structure, was stronger 

with respect to lateral strain. (Ban, 2010, p. 8-9)  

       
Ilustração 390 - Esquema representativo da evolução das junções entre os tubos de papel, com a junção adoptada para o Paper 
Dome, à esquerda, e a adoptada no Japanese Pavilion, à direita. (Quinejure, 2011, p. 20). 

 
Por este motivo, e para se manterem fiéis ao tema da Expo, Shigeru Ban e Frei Otto 

definiram que as ligações entre os tubos deviam ser executadas com materiais de 

baixa tecnologia, como fita de tecido ou de metal129 (Luna, Gould, 2009, p. 69; 

McQuaid, 2010 p. 62). Shigeru Ban sugeriu ao engenheiro a utilização de uma fita de 

pano durável de nylon, semelhante às que se podem encontrar nas mochilas, para 

fortalecer os membros de intersecção e permitir uma configuração mais livre da 

estrutura130: “[…] Instead of using mechanical joints, we just used fabric tape, which 

allows the paper tube to move in a complicated way. Also it is naturally post-

                                                
129 "Otto and I had serious disagreements with Buro Happold about the joints between the paper tubes and 
how to secure internal and external strength. We wanted to finish the entire structure using methods that 
were as low-tech as possible, so we argued for simple joints of fabric or metal tape. As the intersection 
between two paper tubes was pushed up to form the three-dimensional grid, an angle would open and a 
suitable amount of tension would be applied. Furthermore, since the paper tubes themselves would rotate 
to form a gentle S-curve, the joint needed to allow for three-dimensional movement. Tape was the 
appropriate solution.” (Ban, 2010, p. 9) 
130 “[…] For instance, instead of using metal fittings and bolts to brace the intersections of the tubes, they 

discovered a remarkably light, efficient, and low-tech solution: nylon straps, similar to those found on 

backpacks. In fact, free interchange between engineers, consultants, and product manufacturers across 

the EU offered Ban previously unavailable options. […]” (Choi, 2000, p. 40-41) 
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tensioned.” (Ban, 2002, p. 32) Deste modo, a fita permitiria que o ângulo entre os 

tubos abrisse, de modo a criar uma curva tridimensional. A fita de tecido foi aplicada 

manualmente ao longo de toda a estrutura do pavilhão131 (ilustração 391 à 393) (Ban, 

2002, p. 33). 

Por lo general, trato de evitar detalles muy sofisticados. De hecho, intento que los 

detalles desaparezcan, en la medida en que sea posible […] Por ejemplo, en el 

pabellón japonês de la Exposición de Hanóver, la unión de los tubos de papel se hizo 

con cinturones de tela, con una hebilla tradicional. Se trata de un detalle simple que 

luego desaparece, además, a la gente no le preocupa de qué está hecho. En la 

denominada arquitectura high-tech, por el contrario, el detalle se vuelve en definitiva 

decorativo y, con él, su arquitectura. (Ban apud Quinejure, 2011, p. 17). 

Neste caso, se as junções entre os tubos de papel fossem executadas com um 

material rígido, a configuração numa superfície curva seria muito difícil de gerar (Luna, 

Gould, 2009, p. 161).  

 
Ilustração 391 - Detalhe da cobertura de tubos de papel em 
grelha com ligações de pano de nylon. (McQuaid, 2010, p. 63). 

 

 
Ilustração 392 - Exemplos de tipos de nós tradicionais 
executados no Japão. (Frampton, 1999, p. 26). 

 
 

Ilustração 393 - Nós típicos japoneses. (Frampton, 1999, p. 91). 

 
A estrutura formal inicial resultava numa outra em grelha cujas proporções implicavam 

que estivesse, de um modo crítico, sujeita à acção dos ventos laterais. Estas acções 

sobre a estrutura foram resolvidas no projecto por suaves variações na altura e na 

largura do edifício. Assim, uma cobertura em grelha com linhas curvas tridimensionais, 

na altura e na largura, fornecia um suporte mais resistente contra as forças do vento 

exercidas nas superfícies laterais e, simultaneamente, potenciava o espaço interior 

habitado (Luna, Gould, 2009, p. 62, 69). 

                                                
131 “Ban: Yes; it´s very simple – it´s just like a buckle. We just put the fabric tape to the buckle and pull. But 

it doesn´t have to be really tight, because it moves along this knot – it pushes and gives tension 
automatically, so that it doesn´t have to be knotted to be strong. […]” (Ban, 2002, p. 33) 
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À medida que os arcos de tubos de papel eram erguidos para formar a grelha da 

cobertura em três dimensões, a tensão criada entre estes originava a suave forma 

curvilínea, fornecendo a deformação adequada para suportar a estrutura, 

posteriormente revestida com uma membrana (ilustração 394) (Luna, Gould, 2009, p. 

69). 

                       

                       

                       

                       

                       

Ilustração 394 - Vistas sequenciais da construção da cobertura com tubos de papel. (McQuaid, 2010, p. 62-63). 

 
De modo a concretizar o objectivo de remoção e reutilização total dos materiais, 

Shigeru Ban encontrou uma alternativa à utilização de betão nas fundações. A base da 

estrutura era constituída por uma armação de aço, com caixas de madeira 

preenchidas com areia, para lhes conferir peso (Luna, Gould, 2009, p. 69; Alessio, 
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2008, p. 172-173; Ban, 2010, p. 10; Quinejure, 2011). Acerca da solução adoptada, 

Shigeru Ban refere: “I didn´t want to use concrete foundation, because concrete is 

difficult to recycle. So I make a wooden box filled with sand to support the structure. 

[…]” (Ban, 2002, p. 33) Esta solução permitia, posteriormente, o fácil desmonte e 

remoção.  

O arquitecto tencionava também que a membrana da cobertura fosse realizada com 

papel. O espaço principal do Japanese Pavilion era constituído por uma estrutura de 

um único piso, pelo que foi necessário que os tubos de papel e a membrana 

cumprissem o nível B2 dos requisitos alemães relativos à resistência ao fogo 

(ilustrações 395 e 396) (McQuaid, 2010, p. 67; Ban, 2010, p. 10). 

 
Ilustração 395 - Vista diurna do espaço interior do Japanese 
Pavilion, ilustração de Roland Halbe. (Ban, 2000, p. 61). 

 
Ilustração 396 - Vista nocturna do espaço interior do Japanese 
Pavilion, ilustração de Roland Halbe. (Ban, 2000, p. 61). 

 
Após prepararem amostras e repetirem os testes por diversas vezes, Shigeru Ban e a 

equipa finalmente tiveram sucesso ao atingir os níveis de resistência e desempenho 

exigidos, através da utilização de tubos de papel à prova de fogo com reforço de fibra 

de vidro e de uma película laminada de polietileno, também ela à prova de fogo (Ban, 

2010, p. 10; McQuaid, 2010, p. 67).  
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Apesar dos tubos de papel utilizados neste projecto terem cumprido facilmente estes 

requisitos de nível B2132, a mesma exigência não foi fácil de garantir na membrana de 

papel no que se refere ao equilíbrio apropriado entre resistência, propriedades à prova 

de água e as referidas características de resistência ao fogo (Ban, 2010, p. 10).  

Após a determinação da resistência estrutural capaz de suportar a cobertura de 

membrana de papel, a regulamentação de segurança requeria que fosse também 

instalada sobre a cobertura uma membrana em PVC. Com o pretexto do pavilhão 

poder vir a ser um alvo para os terroristas, foi solicitado à equipa que substituísse a 

cobertura e as membranas de papel por membranas de PVC convencionais 

classificadas em B1133, um grau mais elevado na escala da resistência ao fogo134 

(ilustração 397) (Luna, Gould, 2009, p. 69; Ban, 2010, p. 11).  

 
Ilustração 397 - Esquema representativo da imposição da utilização de PVC na cobertura em vez de papel. (Quinejure, 2011, p. 24). 

 
O PVC utilizado para esta finalidade não é reciclável e liberta gases tóxicos quando 

incinerado, pelo que a equipa projectista não queria utilizar este tipo de material numa 

estrutura temporária. Estes factores implicaram uma cuidadosa pesquisa, 

encontrando-se, finalmente, um tipo de papel à prova de água tipicamente utilizado 

para a fabricação de malas desenvolvidas no Japão (Luna, Gould, 2009, p. 69). Neste 

                                                
132 Requisitos do Nível B2 de resistência ao fogo – Produtos capazes de resistir, durante um certo 

período, a chamas, sem uma propagação substancial. Suportam também altas temperaturas resultantes 
de um simples fogo por um período suficiente e com aquecimento limitado (Lehner, 2005). 
133 Requisitos do Nível B1 de resistência ao fogo – semelhantes aos requisitos do nível B2, mas mais 

rigorosos. Adicionalmente, em situação de temperaturas elevadas possuem uma propagação do fogo 
mais limitada (Lehner, 2005). 
134 "Las ciudades occidentales ofrecen hoy un marco legal muy restrictivo que resulta poco propicio para 
la experimentación. El listado exhaustivo de normativas y regulaciones al que deben ajustarse los 
proyectos de construcción condiciona enormemente la aparición de respuestas innovadoras que puedan 
demostrar comportamientos experimentales por encima de los minimos fijados por la norma. Por un lado, 
la normativa existe como garante de calidad y seguridad; sin embargo, como contrapartida, en muchos 
casos este exceso regulador deriva en una estandarización y convencionalismo en la búsqueda de 
soluciones, una falta total de experimentación y, como resultado directo, un paisaje urbano muy poco 
estimulante." (Quinejure, 2011, p. 24) 
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sentido, foi escolhida como solução uma membrana de papel reciclado, a qual foi 

testada no âmbito da sua resistência e usabilidade135. 

[…] We could not accept abandoning the paper membrane developed especially for this 

project, so we placed a transparent PVC membrane above the paper membrane. 

Though we now had a double membrane, the PVC membrane was at least transparent, 

allowing natural light to filter through the paper. (Ban, 2010, p. 11) 

Esta membrana, realizada com cinco camadas, resistente à água e à prova de fogo, 

foi executada como principal invólucro exterior, cobrindo o arco estrutural de tubos de 

papel. À noite, a luz artificial atravessava esta membrana e toda a estrutura se 

assemelhava a uma lanterna (ilustração 398 à 400) (Jodidio, 2012, p. 47; Ban, 2010, p. 

9-10; McQuaid, 2010, p. 87): 

[…] We also developed a waterproof, fireproof, paper membrane; usually we use a PVC 

membrane, but PVC would make dioxin, which is wasted; therefore we didn´t want to 

use a PVC membrane for a temporary structure. That´s why all the lighting comes 

through the paper, and at night it becomes like a lantern designed by Isamu Noguchi136. 

[…] (Ban, 2002, p. 32)  

 

 
Ilustração 398 – Membrana de papel reciclado 
utilizada na cobertura. (Jodidio, 2012, p. 234). 

 
Ilustração 399 - Pormenor da 
membrana de cobertura, 
ilustração de Roland Halbe. 
(Ban, 2000, p. 61).   

 
Ilustração 400 - Vista nocturna do Japan 

Pavilion, Hanover, Alemanha, 2000, por 
Shigeru Ban, com a colaboração de Frei Otto. 
(McQuaid, 2010, p. 67). 

 

                                                
135 “[…] we also worked on developing the membrane material for the roof. The PVC used in conventional 
membranes cannot be recycled and gives off dioxins when burned. Therefore, we had to develop a 
membrane material that could be recycled along with the paper tubes when the pavilion was dismantled. 
We consulted the research and development departments at several large paper manufacturers, but were 
told that it was impossible to develop a paper membrane with necessary waterproof and fireproof 
properties. By chance, however, we discovered a waterproof bag used by a courier service. The R&D 
department at the bag´s manufacturer, Oji Seitai Co., told us that such a membrane might be possible. It 
was the first positive response we had received thus far. We asked Oji to prepare samples and had them 
tested for strength and usability.” (Ban, 2010, p. 9-10)  
136 Isamu Noguchi – Artista e arquitecto paisagista americano que nasceu em 1904 e faleceu em 1988. 

Frequentou a Columbia University e a Leonardo Da Vinci Art School, ficando conhecido pelas suas 
esculturas, obras públicas, cenários e design de mobiliário. Em 1947, começou a colaborar com a Herman 
Miller Company, juntando-se com George Nelson, Paul László e Charles Eames na produção de um 
catálogo considerado como um dos mais influentes sobre o mobiliário moderno (Koutsomallis et al., 2010, 
p. 154, 168).  
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Sendo a membrana de papel bastante fraca, a dimensão máxima conseguida foi de 

3x3 metros, obrigando a que fosse adicionada uma moldura de madeira para a fixar:  

[…] Our paper membrane is also rather weak, so the maximum size we could make the 

sides was 3 meters by 3 meters. We added a wooden frame for the paper membrane, 

which triangulates the paper grid shell. We also used a ladder for the construction, 

completion, and maintenance. […] (Ban, 2002, p. 33) 

Apesar de prejudicar a pureza de uma arquitectura ambicionada com tubos de papel, a 

equipa decidiu que o reforço da grelha fosse executado com uma armação de madeira 

fixa em arcos de escada e de vigas de intersecção, para proporcionar maior rigidez à 

cobertura e facilitar as conexões da membrana. Aos arcos de escada, em estrutura de 

madeira e dispostos com intervalos de três metros, foram fixas as vigas de intersecção 

e a membrana de papel (Luna, Gould, 2009, p. 69; McQuaid, 2010 p. 62; Ban, 2010, p. 

10; Ban, 2002, p. 33). 

Otto proposed a fixed timber frame of ladder arches and intersecting rafters that would 

lend strength to the paper-tube grid shell allow the roof membrane to be attached, and 

be used during construction and maintenance. Buro Happold proposed metal joints into 

which bracing cables would be inserted at diagonal angles to tension the paper-tube 

grid while allowing the paper tubes to move in three dimensions. […] (Ban, 2010, p. 9) 

Por conseguinte, esta não foi uma estrutura de tubos de papel pura, mas uma 

estrutura híbrida com papel e madeira: "[…] structural purity is important, but we were 

developing a new type of structure using new methods and new materials in a limited 

time-frame.” (Ban, 2010, p. 10) Por outro lado, estes arcos de escada permitiam 

acesso fácil, podendo ser utilizados durante a construção e, posteriormente, para 

manutenção (ilustração 401 e 402) (Luna, Gould, 2009, p. 69; McQuaid, 2010 p. 62; 

Ban, 2002, p. 33). 

 
Ilustração 401 - Vista diurna da membrana de cobertura, 
ilustração de Roland Halbe. (Ban, 2000, p. 57).   

 
Ilustração 402 – Vista nocturna da membrana de cobertura, 
ilustração de Roland Halbe. (Ban, 2000, p. 57).  

 
Nas extremidades das fachadas frontal e de tardoz, foram utilizados os mesmos arcos 

de madeira interligados firmemente às terminações da grelha de cobertura. Estes 
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foram fixos mecanicamente às extremidades dos tubos de papel da respectiva grelha. 

Paralelamente, estas fachadas garantiam a resistência exigida, sendo 

complementarmente estabilizadas através de cabos fixos e tensionados a partir da 

fundação, formando um ângulo de 60º com o pavimento, de modo semelhante aos fios 

de uma raqueta de ténis (ilustração 403 à 406) (Luna, Gould, 2009, p. 69; Ban, 2010, 

p. 10). 

 
Ilustração 403 - Vista diurna da fachada plana em forma 
semicircular, ilustração de Roland Halbe. (Ban, 2000, p. 59). 

 
Ilustração 404 - Vista nocturna da fachada plana em forma 
semicircular, ilustração de Roland Halbe. (Ban, 2000, p. 59). 

 
Ilustração 405 – Junção da cobertura em grelha de tubos de 
papel com uma das fachadas executada com cabos. (Alessio, 
2010, p. 81). 

 
Ilustração 406 - Detalhe dos cabos fixos e tensionados numa 
das fachadas do pavilhão, ilustração de Roland Halbe. (Ban, 
2000, p. 61). 

 
Na reunião entre Shigeru Ban e os engenheiros, em Janeiro de 1999, quando ainda 

estavam a ser realizados testes ao desenho estrutural básico, os cálculos efectuados 

pela empresa Buro Happold apontaram para a existência de um considerável defeito 

em termos estruturais. No modelo verificava-se uma inesperada deformação dos tubos 
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de papel, o que impossibilitava garantir o adequado nível de segurança na cobertura 

em grelha (Ban, 2010, p. 10). 

Com o objectivo de solucionar o problema detectado, a Buro Happold propôs várias 

ideias como contramedidas, embora no ponto em que o projecto já se encontrava era 

impossível fazer alterações significativas na forma ou na função do pavilhão, ou 

quaisquer alterações que aumentassem significativamente os custos. Os tubos de 

papel iam começar a ser testados, pelo que a dimensão definida também não podia 

ser alterada (Ban, 2010, p. 10). 

Uma vez que o Japanese Pavilion era uma estrutura temporária, a equipa definiu as 

condições que podiam ser aliviadas, nomeadamente a acção do vento e as condições 

de atrito ao solo. Apesar de terem apresentado resultados de testes adicionais e 

cálculos, estes não resolveram o problema de base, tendo sido exigida uma estrutura 

que fosse primariamente dependente de materiais convencionais, como madeira e aço 

(Ban, 2010, p. 11). 

Deste modo, a equipa foi obrigada a cumprir as mesmas condições que as aplicáveis 

nos edifícios permanentes, sendo forçada a ampliar a secção das vigas e a adicionar 

reforço de aço, tornando a dimensão da secção de madeira quatro vezes maior do que 

o necessário. Apesar dos elementos constituintes da grelha de cobertura, tubos de 

papel, escadas e vigas de madeira, terem sido originalmente projectados para serem 

articulados e móveis, com as novas condições, toda a estrutura passava a ser rígida 

(ilustração 407 à 409) (Ban, 2010, p. 11; Ban, 2002, p. 33). 

 
[…] originally the dimensions of this section of wood were much smaller. In Germany 

the authorities didn´t want to accept anything new, so they tried to make my structure as 

conventional as possible, and they made the dimension of the section four times bigger 

than necessary. Therefore this is not a pure paper tube structure but a hybrid structure 

between paper and wood, because of that compromise. But to get permission, I had to 

compromise. (Ban, 2010, p. 9) 
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Ilustração 407 - Grelha da cobertura 
realizada com tubos de papel, ilustração de 
Roland Halbe. (Ban, 2000, p. 61). 

 
Ilustração 408 – Grelha da cobertura 
com tubos de papel e armação em 
madeira com arcos de escada. (Luna, 
Gould, 2008, p. 68). 

 
Ilustração 409 - Pormenor da ligação 
entre os tubos de papel e os arcos de 
escada em madeira, ilustração de Roland 
Halbe. (Ban, 2000, p. 61). 

 
Embora estas circunstâncias, decisões e alterações tenham atrasado a autorização de 

construção em quatro meses, a equipa apresentou novos testes e cálculos, na 

expectativa de evitar reforços adicionais. Finalmente, foi colocada uma restrição sobre 

o método de levantamento da construção, limitando-se a dois centímetros por dia, em 

vez dos previstos 20 centímetros, fazendo com que fosse impossível cumprir o 

programa de abertura em Maio. Confrontada com estes constrangimentos, a equipa 

decidiu aceitar todos os requisitos impostos pela regulamentação da cidade137 (Ban, 

2010, p. 11). 

La Admnistración nos obligó a tomar muchos compromisos. En general se niega a 

aceptar elementos que se salen de la ortodoxia, aunque en aquella ocasión puedo 

entenderlo, ya que era mi primera actuación en Alemania y el edificio más complicado  

que he realizado hasta hoy. (Ban apud Quinejure, 2011, p. 25). 

Após todos estes compromissos, o pavilhão começou a ser construído no final de 

Janeiro. Contabilizando os atrasos na construção e os reforços estruturais adicionais 

exigidos, o empreiteiro e o cliente decidiram desistir do corredor em tubos de papel à 

volta da área principal, conforme o projecto inicial (Ban, 2010, p. 11). 

                                                
137 “Problems arose one after the other. Over the course of the year, we had consulted repeatedly with our 
proof engineer in Cologne, Stefan Polonyi, to verify the structural concepts as we procedeed with the 
design work. In August, however, the Hannover city authority suddenly ordered us to dismiss Polonyi and 
replace him with a local engineer. As their reason for doing so, the city cited a letter that our local architect 
had submitted as part of our paperwork, stating that we had obtained Professor Polonyi´s "involvement" in 
the design work. The city objected to the word "involvement," arguing that the proof engineer should be a 
neutral third party. We proposed a compromise under which Polonyi would work together with the engineer 
nominated by the city, but this was summarily rejected.” (Ban, 2010, p. 10) 
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Os corredores pensados inicialmente eram para ser formados por colunas e vigas de 

tubos de papel com 5 metros de comprimento138, com as suas fundações 

sobrecarregadas com sacos de areia. Estes corredores serviriam como áreas de 

espera para os visitantes que entrassem no pavilhão, permitindo-lhes experimentar as 

variações de luz e sombra nas colunas de tubos de papel (ilustrações 410 e 411) (Ban, 

2010, p. 9). 

 
Ilustração 410 - Planta do espaço interior do Japanese Pavilion, 
com corredores propostos inicialmente, não construídos. 
(Fontana, 2000, p. 75). 

 
Ilustração 411 - Planta da solução adoptada, sem corredores 
adjacentes ao interior do Japanese Pavilion (Fontana, 2000, p. 
75). 

 
Como a implantação deste tipo de estrutura requeria um espaço envolvente 

significativo em termos de circulação, foi decidido, em alternativa, cercar o salão 

principal em três lados, com paredes em madeira de três metros de altura (ilustrações 

412 e 413) (Ban, 2010, p. 9). 

 
Ilustração 412 - Fachada frontal do Japanese Pavilion, com 
corredor envolvente executado com paredes em madeira, 
ilustração de Roland Halbe. (Ban, 2000, p. 58).  

 
Ilustração 413 - Vista da fachada lateral do Japanese Pavilion, 
ilustração de Roland Halbe. (Ban, 2000, p. 58).  

 
Shigeru Ban ficou surpreendido com a relutância da cidade em reconhecer e aceitar 

novas estruturas e novos materiais e em ouvir uma autoridade da estatura de Frei 

Otto. Este arquitecto afirma que aprendeu bastante com a colaboração de Otto e que, 

                                                
138 Segundo a autora Matilda McQuaid, o corredor adjacente à estrutura principal em três lados, pensado 
inicialmente e não realizado, era composto por colunas com uma altura de cerca de 8 metros (McQuaid, 
2010, p. 84). 
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sem a sua cooperação, um avanço estrutural destas dimensões, no âmbito da 

arquitectura em papel, teria sido impossível (Ban, 2010, p. 11). 

Apesar da conclusão do pavilhão ter sido marcada por muitas condicionantes que 

provocaram a revisão da pureza estrutural, o resultado foi espacialmente satisfatório 

(ilustrações 414 e 415) (Ban, 2010, p. 11). 

 
Ilustração 414 - Vista exterior do Japanese Pavilion. (Jodidio, 
2012, p. 14). 

 
Ilustração 415 – Interior do Japanese Pavilion: a membrana de 
cobertura permite a entrada de luz natural no edifício. (Alessio, 
2008, p. 11). 

 
Perfazendo uma área total de 3090 m2, com um hall interior expositivo com uma 

superfície de 2500 m2, segundo Shigeru Ban, este pavilhão constituiu a maior 

estrutura em tubos de papel realizada por ele. Ainda segundo o arquitecto, a forma do 

pavilhão, semelhante a uma onda, foi realizada com 440 tubos de papel montados a 

formar um arco, tendo cada um deles 12 centímetros de diâmetro e 20 metros de 

comprimento. Estes tubos eram posteriormente unidos, perfazendo um comprimento 

de 40 metros. Para Matilda McQuaid, o pavilhão configurava uma estrutura em arco, 

com um vão de aproximadamente 35 metros, e, de acordo com Shigeru Ban, dispunha 

ainda de uma altura máxima de 15,5 metros139 (Ilustração 416 à 423) (Ban, 2000, p. 

56; McQuaid, 2010, p. 84). Em relação ao Japanese Pavilion, a sua presença formal e 

espacial é destacada: 

                                                
139 Segundo o autor Philip Jodidio, o pavilhão perfazia uma área de 3015 m2, com uma altura de 16 
metros, sendo realizado com 440 tubos de papel montados a formar um arco, tendo cada um deles 12 
centímetros de diâmetro, 22 mm de espessura e mais de 40 metros de comprimento (Jodidio, 2012, p. 
47). 
Segundo a autora Matilda McQuaid, o pavilhão perfazia um vão de aproximadamente 35 metros com uma 
altura máxima de aproximadamente 15 metros e os tubos de papel foram fabricados com 20 metros de 
comprimento para o seu transporte (McQuaid, 2010, p. 62, 84). 
Segundo o autor Jacopo della Fontana, o pavilhão perfazia uma área de 3600 m2, realizado com tubos de 
papel com mais de 40 metros de comprimento e 12,5 centímetros de espessura (Fontana, 2000, p. 74). 
Segundo a autora Lorena Alessio, o pavilhão perfazia uma área de 3600 m2, possuíndo um vão de 28 
metros e uma altura máxima de 8 metros (Alessio, 2008, p. 172). 
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Japan´s presentation at Expo 2000 is spectacular, with a 3600 [3090] sq. m. pavilion 

made of recycled paper. The multi-storey pavilion will be accessible from all sides. A 

curved plane load-bearing structure made from paper rolls up to 40 m long and 12,5 cm 

thick is to serve to construct it. The roof consists of a textile and paper membrane skin. 

Exhibits on environmental themes such as reducing CO2 emission will be on display 

inside the building. (Fontana, 2000, p. 74)  

 

 
Ilustração 416 - Planta do Japanese Pavilion. (Alessio, 2008, p. 80).  

 
Ilustração 417 - Alçado do Japanese Pavilion. (Alessio, 2008, p. 80). 

 
Ilustração 418 - Corte do Japanese Pavilion. (Alessio, 2008, p. 80). 

 
Ilustração 419 – Axonometria do Japanese 
Pavilion. (Ban, 2000, p. 56). 

 
Ilustração 420 - Axonometria explodida do 
Japanese Pavilion. (Alessio, 2008, p. 80). 

 

 
Ilustração 421 - Planta de 
cobertura do Japanese Pavilion. 
(Fontana, 2000, p. 75). 

 
Ilustração 422 - Alçado sul do Japanese 

Pavilion. (Fontana, 2000, p. 75). 

 
Ilustração 423 - Alçado este do Japanese 
Pavilion. (Fontana, 2000, p. 75). 
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No final, todos os novos materiais e técnicas cumpriram os requerimentos e requisitos 

regulamentares exigidos pelas autoridades alemãs. Apesar de Shigeru Ban ter 

procedido, durante todo o processo, a numerosas conciliações para acomodar estes 

requisitos e outros cuidados de segurança, o pavilhão resultou num edifício de enorme 

êxito que cumpria as obrigações ambientais, ao constituir-se como uma estrutura 

integralmente reciclável (McQuaid, 2010, p. 67). Praticamente todos os componentes 

construtivos foram produzidos localmente e, terminada a Expo, foram rapidamente 

desmontados, classificados e reinseridos na cadeia produtiva, sem gerar resíduos 

nocivos para o meio ambiente (Quinejure, 2011, p. 24). 

A elaboração deste pavilhão, da ideia à construção, conduziu Shigeru Ban a concluir: 

“[…] Supported by its many collaborators, the ´Paper Pavilion´ is the successful result 

of multinational collaboration, as well as of the combination of ideas and technologies.” 

(Jodidio, 2012, p. 47)  

O resultado traduziu-se na primeira estrutura construída com uma escala monumental 

realizada com tubos de papel. Neste projecto particular, os tubos de papel 

encontraram a sua expressão mais audaz na cobertura em grelha de grandes 

dimensões. Apesar disso, o edifício foi fácil de montar e constituiu um significativo 

contributo para uma arquitectura assente em pressupostos de sustentabilidade 

(McQuaid, 2010 p. 62; Luna, Gould, 2009, p. 69, 161; Choi, 2000, p. 40; Alessio, 2008, 

p. 180).  

The paper experiment in Hannover was not easy in its realization, and the German 

officials were not as cooperative as we had hoped. Nevertheless, we came through and 

learned a great deal in the process. Among other things, we realized that building with 

paper must be entirely relearned: there is simply no highly developed technology at 

one´s disposal, as is the case when building with wood, steel, or concrete. Building with 

paper can only be compared, if at all, to building with textiles. (McQuaid, 2010, p. 5) 

O uso de tubos de papel nesta estrutura leve para a criação de uma cobertura curva 

apela ao imaginário de formas geodésicas de Buckminster Fuller, as quais 

constituíram uma das suas grandes inovações estruturais. “One of the great structural 

innovations of his architecture is precisely the use of paper tubes: first for single family 

dwellings and later using this lightweight structure to create curved roofs that recall the 
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geodesic forms of Buckminster Fuller. […]”140 (ilustração 424 à 427) (Alessio, 2008, p. 

172)  

 
Ilustração 424 – Interior do Japanese Pavilion, por Shigeru Ban, 
evocando as estruturas geodésicas de Buckminster Fuller, ilustração 
de Roland Halbe. (Ban, 2000, p. 58). 

 
Ilustração 425 - Climatron, cúpula geodésica, St. Louis, 

Missouri, 1960, Buckminster Fuller. (Taschen, 2010, p.149). 

 
Ilustração 426 – United States Pavilion, com forma geodésica, 
Exposição Mundial, Montreal, Canadá, 1967, por Buckminster Fuller. 
(Taschen, 2010, p. 148). 

 
Ilustração 427 - Milan Triennale exhibition Dome, executado 
em cartão, Milão, Itália, 1954, por Buckminster Fuller. 
(Taschen, 2010, p. 148). 

 
Assim, a escala deste pavilhão demonstrou que Shigeru Ban foi capaz de realizar 

plenamente os seus ideais estruturais, conseguindo demonstrar a sua visão em 

direcção a uma arquitectura sustentável, juntamente com uma pesquisa, sempre 

                                                
140 “En proyectos posteriores como el Paper Theater (Ámsterdam, Holanda, 2003), Shigeru Ban 
experimenta con cúpulas geodésicas de cartón cuyo sencillo sistema de uniones permite un rápido 
montaje y desmontaje. El antecedente de este proyecto son las estruturas geodésicas desarrolladas por 
Buckminster Fuller. Su construcción se basa en los princípios básicos de las estructuras tensegrity, que 
permiten montar estruturas simples assegurando su integridad tensional (tetraedros, octaedros y 
conjuntos cerrados de esferas), siendo estructuras extremadamente ligeras y estables. Fuller ya había 
uilizado tubos de cartón en sus cúpulas geodésicas, pero es Shigeru Ban el primero en construir 
estructuras permanentes con papel.” (Quinejure, 2011, p. 21) 
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presente, em termos compositivos e de imagem. Com este pavilhão, Shigeru Ban foi 

premiado com o World Architecture Award 2001, Categoria Europeia (Choi, 2000, p. 

41; Alessio, 2008, p. 172-173; Mori, 2002, p. 91).  

  

4.3. TAKATORI PAPER CHURCH 

CONTEXTO 

 
No dia 17 de Janeiro de 1995, um massivo e devastador terramoto de grau 7.2 na 

escala de Richter atingiu Kobe, no Japão, assim como as suas redondezas 

(ilustrações 428 e 429). Constituiu o pior terramoto que atingiu o Japão desde 1923, 

provocando, aproximadamente, 6500 mortes e mais de 300 000 desalojados (Luna, 

Gould, 2009, p. 22, 54; McQuaid, 2010, p. 36; Quinejure, 2011, p. 30).  

 
Ilustração 428 – Mapa de localização da cidade de Kobe no 
Japão. ([Adaptado a partir de:] Google Inc., 2015). 

 
Ilustração 429 – Mapa de localização e limites da cidade de 
Kobe, Japão. ([Adaptado a partir de:] Google Inc., 2015). 

 
Foi destruída grande parte das infraestruturas da cidade e afectadas significativamente 

as condições de vida e de salubridade. Num país conhecido pela prevenção de 

terramotos, o surpreendente número de edifícios colapsados e o elevado número de 

mortes e feridos associado ao desmoronamento de parte do edificado estiveram na 

base da perda de confiança nas agências governamentais e nos peritos encarregues 

de atenuar o impacto da tragédia (Luna, Gould, 2009, p. 22, 54; McQuaid, 2010, p. 36; 

Quinejure, 2011, p. 30): 
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[…] It was a catastrophe that made people question their unwavering trust in 

technology. What become evident in the aftermath of the quake and the subsequent fire 

was that not a single one of the buildings constructed after 1981 – the year the 

country´s seismic building standards underwent comprehensive reform – were 

destroyed. Structural experts affirmed that correct responsive measures had been 

effected by a number of architects. But it was all too apparent that a severe disjunction 

existed between governmental measures and the ensuing reality. (Luna, Gould, 2009, 

p. 22) 

Este terramoto ocorreu numa altura em que Shigeru Ban estava a desenvolver um 

conjunto de abrigos destinados aos refugiados do Ruanda, baseando esta proposta 

em princípios ideativos e construtivos que se suportavam na utilização de tubos de 

papel. No momento em que ocorreu este fenómeno natural, o arquitecto encontrava-se 

na cidade de Kobe, tendo tomado a iniciativa de propor uma solução para a 

construção de abrigos que dessem respostas rápidas aos concidadãos que perderam 

as suas habitações (Luna, Gould, 2009, p. 22). 

A propósito das consequências deste sismo, Shigeru Ban não escondeu a sua 

frustação com as agências governamentais. A crítica sobre esta situação por parte do 

arquitecto foi muito clara: "[…] It is rare for people to die from the earth shaking 

beneath them. People die because they are crushed underneath collapsing buildings. 

[…]" (Luna, Gould, 2009, p. 22) Foi a falha dos edifícios e dos equipamentos de uso 

diário que provocaram o fogo subsequente, bem como a maioria das mortes, não 

sendo o terramoto a causa directa destes incidentes141. Em Kobe, na sequência de um 

dos piores desastres naturais que atingiu o seu país, Shigeru Ban assistiu a uma 

profunda injustiça e insensatez, pelo que o descontentamento deste arquitecto 

implicou o seu envolvimento posterior (Luna, Gould, 2009, p. 22). 

Durante o que ficou conhecido como Grande Sismo de Hanshin-Awaji, a Igreja 

Takatori foi totalmente destruída durante a fase do incêndio. A estátua, o ícone de 

Jesus Cristo, não sofreu consequências graves face ao terramoto, tendo apenas 

ficado um pouco danificada, e o local adjacente tornou-se, rapidamente, um espaço de 

culto e um ponto de encontro para as vítimas da catástrofe (Alessio, 2008, p. 179; 

Luna, Gould, 2009, p. 54). 

                                                
141 “[…] Even in the event of earthquakes, the vast majority of victims die as a result of the collapse of 

buildings, and not as a direct cause of the earthquake. In the same manner, flooding has been increased 
by acts of deforestation. […]” (Ban apud Alessio, 2008, p. 178) 
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[…] The spectacle of parishioners desperately throwing water over a statue of Christ in 

an attempt to stem the advancing fire was an image, subsequentely beamed around the 

world, that perhaps better than any other captured the power and the tragedy of the 

earthquake in Kobe. […] (Buck, 1997, p. 4) 

Apesar de Shigeru Ban não ter desenhado nenhum dos edifícios até então construídos 

na cidade, enquanto arquitecto sentiu-se responsável pelas mortes que ocorreram 

decorrentes do colapso dos edifícios, circunstância que solidificou a sua total 

determinação no sentido de prestar o seu contributo arquitectónico na renovação da 

cidade. Assim, após o terramoto, Shigeru Ban teve a oportunidade de auxiliar e apoiar 

os seus conterrâneos (Luna, Gould, 2009, p. 54; Buck, 1997, p. 38). 

Este propôs reconstruir a igreja e um conjunto de habitações. A primeira intervenção 

deste arquitecto incidiu na construção da Takatori Paper Church, um espaço de culto 

temporário que foi implantado no mesmo local onde ardera a antiga igreja (Silva, 2013, 

p. 75; Fromonot, Ego, 1996, p. 44). 

Pouco tempo depois do terramoto, no final de Janeiro, este arquitecto deslocou-se ao 

local da Igreja Católica Takatori, que tinha servido de santuário para a larga população 

de refugiados vietnamitas da área, sabendo que iria encontrar ali reunidos muitos 

destes refugiados, bem como outros imigrantes a quem poderia prestar auxílio. 

Durante a referida visita, confrontou-se com uma vasta congregação de diversas 

etnias prestando culto ao ar livre (Luna, Gould, 2009, p. 54; Buck, 1997, p. 38).  

Nesta reunião espontânea de imigrantes, os voluntários organizavam todo o tipo de 

esforços para auxiliar a cidade. Apesar da igreja ter sido destruída pelo fogo, o local da 

sua implantação original tornou-se num centro nevrálgico para o desenvolvimento das 

operações de voluntariado, com vista à recuperação de toda esta zona (Luna, Gould, 

2009, p. 54; Buck, 1997, p. 38). 

Entre o conjunto de arquitectos que colaboraram na recuperação da cidade de Kobe, 

Shigeru Ban foi o único que trabalhou em parceria e sintonia com as diferentes 

comunidades. Esta decisão de participação entre o arquitecto e os indivíduos das 

comunidades decorre da sua consciência que as decisões projectuais têm sempre 

consequências na vida dos mesmos. Neste processo interactivo, além dos habitantes 

estarem envolvidos na definição do programa funcional, participaram directamente na 

execução das construções por ele propostas (Buck, 1997, p. 7).  
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DO PROJECTO À OBRA 

 
O trabalho de projecto desenvolvido pelo arquitecto Shigeru Ban reflecte que a 

arquitectura só adquire significado com a presença e vivência do ser humano: 

[…] At the core of Ban´s attitude is a belief that architecture is not the creation of 

monuments for its own sake, and requires the introduction of human beings for any 

intervention to acquire meaning. Architecture must be pressed into service, lived in, 

rendered useful and enjoyed by people to become itself. For Ban, at the logical extreme 

of such a belief is the very survival of mankind. A human being cannot survive without 

shelter, and his or her chances improve in community. (Luna, Gould, 2009, p. 23) 

Este pensamento constituiu a inspiração para a construção da nova igreja de Kobe, 

desenhada entre Março e Julho de 1995. Esta igreja e espaço comunitário aberto à 

comunidade foi projectada para substituir a anterior Takatori Church, implantando-se 

no mesmo local da igreja matriz (ilustração 430 e 431) (Luna, Gould, 2009, p. 23; 

Jodidio, 2012, p. 39; Buck, 1997, p. 38). 

 
Ilustração 430 – Figura de Cristo após o 
terramoto. (Buck, 1997, p. 38). 

 
Ilustração 431 - Figura de Cristo ao lado da nova igreja, a Paper Church. (Buck, 
1997, p. 42). 

 
Para cumprir com os requisitos solicitados, o edifício temporário e transitório, até ser 

construído o edifício definitivo, devia ser pensado e executado com estruturas e 

materiais que implicassem a sua fácil desmontagem posterior (Luna, Gould, 2009, p. 

54; McQuaid, 2010, p. 44). 

Por outro lado, em virtude do projecto e consequente construção deste espaço de 

culto terem prazos muito curtos, Shigeru Ban não conseguiu realizar todos os testes 
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exigidos, pelo que adoptou as técnicas estruturais com tubos de papel que tinha 

desenvolvido em projectos anteriores (McQuaid, 2010, p. 44; Buck, 1997, p. 38).   

Deste modo, esta igreja foi proposta e reconfigurada tendo por base a utilização de 

objectos do quotidiano, tubos de papel, facto esse que lhe definiu o nome pelo qual é 

conhecida, Paper Church, ou Paper Tube Structure 08 (Luna, Gould, 2009, p. 23; 

Jodidio, 2012, p. 39; Buck, 1997, p. 38).  

This church in Kobe, for which he later received a Japanese Institute of Architecture 

award, in many ways illuminates the character of Ban´s work. Although paper may 

seem to be a highly improbable material for architecture, Ban has taken his fascination 

for materials and progressively developed his own style. However, even though it 

possesses a strikingly distinctive character, it would be a mistake to divorce if from 

architectural history. (Buck, 1997, p. 4)  

Ainda que apenas com um carácter temporário, Shigeru Ban propôs a configuração de 

um objecto arquitectónico cuja estrutura formal e espacial servisse, rapidamente, as 

necessidades espirituais e sociais dos paroquianos. As entidades impuseram como 

condição para a aceitação da proposta deste espaço de culto que o mesmo fosse 

complementado com um espaço cuja função servisse um centro comunitário e que o 

arquitecto conseguisse angariar o financiamento necessário para a construção deste 

equipamento público (Luna, Gould, 2009, p. 54; McQuaid, 2010, p. 44). 

Os requisitos solicitados eram idênticos aos definidos para a construção de um 

conjunto de habitações temporárias, designadas de Paper Log Houses, que Shigeru 

Ban propôs como resposta para solucionar o desalojamento provocado pelo sismo de 

Kobe. Era exigido que o custo do edifício fosse reduzido e de fácil execução, para 

poder ser realizado por voluntários de modo seguro, sem a utilização de maquinaria 

pesada (McQuaid, 2010, p. 44; Buck, 1997, p. 38). 

A angariação de fundos foi um processo difícil, mas com a ajuda de doações oriundas 

de todo o país, de contribuições com materiais oferecidos pelos fabricantes locais e do 

auxílio, no terreno, de mais de 160 voluntários, maioritariamente estudantes 

universitários, o edifício foi construído em apenas cinco semanas. Estes voluntários, 

não habilitados na área da construção, tiveram, assim, a oportunidade de testemunhar 

e testar in loco a relevância dos métodos de construção utilizados por este arquitecto 

(ilustração 432 à 434) (McQuaid, 2010, p. 44; Buck, 1997, p. 38). 
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Ilustração 432 – Execução da 
cobertura. (Luna, Gould, 2009, p. 
55). 

 
Ilustração 433 – Início da construção. (Luna, Gould, 
2009, p. 55). 

 
Ilustração 434 – Execução dos 
suportes para a colocação dos tubos 
de papel. (Luna, Gould, 2009, p. 55). 

 
Como Shigeru Ban refere: "[…] to finance the church project, I collected money and 

scrounged materials from firms, and I enlisted 160 students from architecture schools 

in Tokyo and Osaka to work in relays on the site. […]" O custo total foi inferior a $ 85 

000, que corresponde, aproximadamente, a 75 000 € (Fromonot, Ego, 1996, p. 44). 

A igreja foi construída entre Julho e Setembro, tendo a obra terminado a 10 de 

Setembro de 1995 (ilustração 435 à 438). Durante o Verão da construção, Shigeru 

Ban e os voluntários conseguiram ainda construir as referidas Paper Log Houses 

(Alessio, 2008, p. 179; Jodidio, 2012, p. 7; Luna, Gould, 2009, p. 23, 54). 

 
Ilustração 435 – Instalação da membrana da cobertura sobre 
os tubos de papel. (Luna, Gould, 2009, p. 55). 

 
Ilustração 436 – Montagem da estrutura de tubos de papel, com a 
sua colocação nos respectivos suportes. (Buck, 1997, p. 40). 

 
Ilustração 437 - Colocação e montagem da estrutura em 
tubos de papel. (Fromonot, Ego, 1996, p. 40).  

 
Ilustração 438 - Paper Church concluída, Kobe, Japão, 1995. (Buck, 
1997, p. 39). 
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A tipologia do espaço de culto é pensada e configurada em torno da respectiva 

dimensão espiritual, convidando à reflexão pessoas singulares e as próprias 

comunidades. A proposta projectual de Shigeru Ban assumia como pressuposto 

ideativo a criação de um tipo de estrutura arquitectónica que pudesse reacender o 

espírito de recuperação através de forças espirituais que se sobrepunham às da 

própria natureza. Tal teria de se reflectir na arquitectura, através da criação de 

espaços singulares, com ambiências específicas. “[…] I was curious as to what 

architectural structure, what spatial form, could rekindle a spirit of recovery and belief in 

powers greater than natural forces.” (Buck, 1997, p. 4-5).  

Para definir o caminho e a respectiva solução de projecto, Shigeru Ban estava 

preocupado não apenas com questões logísticas, mas também com a escassez de 

materiais e restrições temporais, procurando, ao mesmo tempo, atender e reintegrar 

os valores inerentes à tradição da arquitectura japonesa (Luna, Gould, 2009, p. 23). 

A resposta arquitectónica de Shigeru Ban revelou-se simples e convincente: a igreja 

desenhava uma figura rectangular onde estava inserida uma forma oval suportada por 

58 tubos de papel, tendo cada um destes tubos 33 cm de diâmetro, 15 mm de 

espessura e 5 metros de altura (ilustrações 439 e 440) (Luna, Gould, 2009, p. 54; 

Buck, 1997, p. 4, 38; McQuaid, 2010, p. 44).  

 
Ilustração 439 - Vista exterior da Paper Church. (Jodidio, 
2010, p. 175). 

 
Ilustração 440 - Vista da fachada e da estrutura completa da Paper 
Church. (Jodidio, 2012, p. 39). 

 
A base de implantação da igreja desenhava um rectângulo com 10x15 metros, sendo 

integralmente desenvolvida num único piso. A planta da igreja foi encerrada 

exteriormente com caixilharia metálica e painéis de policarbonato translúcido, 

permitindo uma ligação visual entre exterior e interior, evocando a arquitectura 

japonesa (Luna, Gould, 2009, p. 54; McQuaid, 2010, p. 44; Buck, 1997, p. 38).  
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A totalidade da fachada principal e metade de cada lado da igreja podiam ser 

totalmente abertas, permitindo ventilação cruzada, bem como a ampliação do espaço 

adicional para eventos que implicassem um número significativo de fiéis. O espaço 

interior tinha capacidade para reunir cerca de oitenta pessoas (ilustração 441) (Luna, 

Gould, 2009, p. 54; McQuaid, 2010, p. 44). 

O espaço de culto afecto às cerimónias circunscrevia uma área delimitada pela 

referida oval dinâmica no interior do espaço ortogonal, reminiscente da arquitectura 

eclesiástica barroca142 (ilustração 442) (Luna, Gould, 2009, p. 23, 54; McQuaid, 2010, 

p. 44).  

 
Ilustração 441 - A igreja rodeada de crentes. (Buck, 1997, p. 43). 

 
Ilustração 442 - Espaço interior da igreja. (Buck, 1997, p.42). 

 
No sentido longitudinal do eixo da oval, metade dos tubos foram posicionados 

próximos uns dos outros para formar um pano de fundo ao altar, permitindo criar uma 

zona de arrecadação atrás do mesmo (ilustração 443). Os restantes tubos, ao longo 

do eixo da oval, foram colocados espaçadamente entre si, com intervalos maiores 

(ilustração 444). Deste modo, quando as portas correspondentes aos caixilhos frontais 

eram abertas ao longo da fachada principal e das laterais, o espaçamento entre os 

tubos permitia uma continuidade e integração entre os espaços interiores e exteriores 

(Jodidio, 2012, p. 39; Luna, Gould, 2009, p. 54; McQuaid, 2010, p. 44; Buck, 1997, p. 

38). 

                                                
142 A forma oval da igreja foi inspirada e modelada de modo aproximado aos desenhos das igrejas largas 
e elípticas do arquitecto barroco do século XVII, Giovanni Lorenzo Bernini, neutralizando o exterior 
ortogonal (McQuaid, 2010, p. 44; Luna, Gould, 2009, p. 54). 
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Ilustração 443 – Tubos próximos que formam pano de fundo para 
a zona do altar. (Kenchiqoo.net, 2004). 

 
Ilustração 444 – Variação entre o afastamento dos tubos de 
papel. (Kenchiqoo.net, 2004). 

 
O espaço entre a elipse da capela e o perímetro rectangular do edifício era utilizado 

como galeria de circulação em torno da igreja (ilustrações 445 e 446) (Luna, Gould, 

2009, p. 23, 54; McQuaid, 2010, p. 44). 

 
Ilustração 445 – Zona interior da Paper Church. 
(Kenchiqoo.net, 2004). 

 
Ilustração 446 - Tubos de papel espaçados entre si a rodear o 
espaço de culto, permitindo ligação visula com o exterior. (Buck, 
1997, p. 43). 

 
Foi, deste modo, proposta uma experiência marcante para o fiel quando entrava na 

área principal a partir da galeria de circulação, sendo o seu olhar conduzido em 

direcção à cobertura, através da sequência de entrada comprimida criada pela oval. 

Na entrada do espaço da capela, o olhar era focado para o topo da cobertura, com um 

elemento vertical que lembrava um modesto pináculo, acentuando o eixo vertical, 

numa analogia a uma catedral (ilustrações 447 e 448) (Jodidio, 2012, p. 39; Luna, 

Gould, 2009, p. 54; McQuaid, 2010, p. 44; Buck, 1997, p. 38).  
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Ilustração 447 – Zona da cobertura, que permite a entrada de luz 
natural. (Ban, 2015).  

 
Ilustração 448 – Cobertura com elemento que acentua o 
sentido vertical da mesma. (Kenchiqoo.net, 2004). 

 
A cobertura foi realizada com uma membrana plástica, semelhante à das tendas de 

campismo, que permitia a entrada de luz durante o dia e, à noite, emitia um brilho 

dourado (ilustrações 449 e 450) (Jodidio, 2012, p. 39; Luna, Gould, 2009, p. 54; 

McQuaid, 2010, p. 44; Buck, 1997, p. 38). “[…] Though simple, the church´s 

overwhelming formal presence is a credit to the thoroughness of Ban´s design. He 

apprehends the power of geometry, which gives meaningful shape to a structure, and 

sees it as the basis of all architecture. […]” (ilustração 451 à 454) (Luna, Gould, 2009, 

p. 23) 

 
Ilustração 449 - Vista nocturna da Paper Church. (Fromonot, 
Ego, 1996, p. 41). 

 
Ilustração 450 – Vista nocturna da fachada norte da Paper Church. 
(Buck, 1997, p. 41). 

 
No seu livro "Introduction", o autor David N. Buck refere, a propósito da abordagem ao 

projecto da Paper Church: 

[…] While the structural materials may have been unorthodox, this was undoubtedly a 

religious building, with its subtly layered spaces full of dignity and reverence. For me as 

a landscape architect, the recollections it evoked were of the natural world: the 

luminosity of a mist-permeated forest; diaphanous rays of light through a maze of 

trunks; a mysterious volumetric fragment of ancient burial landform.  
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In Japan, where the visual structure is usually so loud, a seemingly endless cacophony 

of signs and symbols, the calm simplicity of this project spoke with tremendous strength. 

Silence was the powerful voice that Ban used. (Buck, 1997, p. 4) 

 
Ilustração 451 – Planta da Paper Church. (Buck, 1997, 

p. 41). 

 

 
Ilustração 452 – Corte da Paper Church. (Buck, 1997, p. 41). 

 
Ilustração 453 - Axonometria explodida da Paper Church 
que revela a forma oval inserida num rectângulo. (Buck, 
1997, p. 39). 

 
Ilustração 454 - Detalhe da ligação do tubo de papel à cobertura. 
(McQuaid, 2010, p. 45). 

 
Apesar de ter sido desenhada para servir a congregação durante apenas um curto 

espaço de tempo e da população se ter mostrado céptica, numa fase inicial, por este 

facto, mais tarde, a igreja constituiu-se num símbolo de transição e recuperação da 

cidade, razão pela qual foi mantida durante vários anos (Silva, 2013, p. 75; Buck, 

1997, p. 5). O trabalho de Shigeru Ban para a comunidade de Kobe revestiu-se de 
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grande significado pela ideia subjacente que implicava uma participação empenhada 

dos mais afectados pelo sismo, ou seja, as vítimas:  

Nuestro presupuesto era muy limitado y teníamos prevista su reconstrucción una vez 

que la situación se normalizara. Inicilamente, debía ser algo provisional. La gente 

quería antes que nada congregarse bajo un techo. De forma altruista, la construimos 

con la ayuda de estudiantes. La gente se conmovió por ello y lo conservan en la 

memoria. Creo que es por eso por lo que quieren dejarla así. No sé hasta cuando, pero 

eso me regocija. Su carácter pasajero no es porque sea de cartón. La iglesia puede 

quedarse así. Esas personas sintieron que yo no hacía diferencia alguna entre 

provisional y permanente. Así es como funciona ese tipo de arquitectura. (Ban apud 

Quinejure, 2011) 

Assim, para Shigeru Ban, o tempo de vida de um edifício depende, na realidade, do 

nosso desejo de o conservar e assegurar a sua permanência143 (Quinejure, 2011, p. 

15). O arquitecto designa esta igreja como um monumento, embora não tenha a ver 

com a sua solidez, mas com o significado que ganhou para as pessoas, enquanto 

símbolo da cidade144, como é notório numa entrevista realizada a Shigeru Ban por 

Lorena Alessio: 

[…] Let us speak now of architecture as symbol for a city. When you speak about the 

church of Kobe, you speak about a monument. The concept of a monument has nothing 

to do with the "solidity" of a building, but with the meaning it has for the people. 

Historically, architects love to make monuments. The church of Kobe was meant to be 

temporary, but it is still there eight years after the earthquake, because it became the 

monument of a city. People there look after the structure and this is why it became 

permanent. Monument is a symbol, and if the people love the symbol, it stays as a 

permanent building. (Ban, 2008, p. 185) 

 

Neste contexto, a igreja de papel transcendeu a sua natureza provisória para, 

firmemente, se tornar numa obra de arquitectura que ultrapassou o tempo de vida 

expectável. Conferindo esperança e força aos fiéis e sendo um símbolo para toda a 

comunidade local, a Paper Church tornou-se numa estrutura apreciada e admirada 

(Luna, Gould, 2009, p. 23). 

Apesar de ter sido executada com materiais aparentemente efémeros, a Paper Church 

tornou-se num símbolo permanente no bairro, bem como num local com diferentes 
                                                
143 “Shigeru Ban afirma que la temporalidad de un edificio está más condicionada por la relación con la 
comunidade a la que pertenece que por los materiales que la componen. La implicación del usuario en la 
fase de concepción de un proyecto, y a veces también en su construcción, genera un vínculo y una 
experiencia personal positiva. Como consecuencia directa, el edificio será más respetado, cuidado y 
tendrá más posibilidades de perdurar en el tiempo, al margen de su materialidad.” (Quinejure, 2011, p. 28) 
144 “[...] The Paper Church, a temporary building I designed for the Kobe Earthquake victims in 1995, has 
now become a ´permanent´ building because it is loved by its users. I think the concept of the universality 
of architecture and the criteria for it are changing.” (Ban, 2007, p. 74) 
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tipos de serviços comunitários, tendo celebrado o seu décimo aniversário em 2005. 

Apenas foi desmontada em Julho de 2005, quando constatado que não tinha 

capacidade para suportar uma congregação crescente. Esta igreja foi transportada 

para o condado de Nantou, em Taiwan, uma área rural que também sofreu danos 

infraestruturais significantes depois de um terramoto, sendo reconstruída com os 

mesmos materiais em Setembro de 2008 (Luna, Gould, 2009, p. 23; Jodidio, 2012, p. 

39). 

A igreja de Kobe foi substituída por uma nova Takatori Church, também desenhada 

por Shigeru Ban, e construída em 2007 (Jodidio, 2012, p. 39, 67; Alessio, 2008, p. 

179). Sobre a nova construção, Shigeru Ban explicita as linhas que delinearam os 

fundamentos arquitectónicos: “[…] Interior and exterior can be connected by opening 

the sliding shutters that separate the courtyard from the low buildings around it. The 

chapel takes the form of a truncated cone, emerging from a corner and rising above the 

low-rise buildings. […]” (ilustração 455 à 457) (Ban apud Jodidio, 2012, p. 67)  

 
Ilustração 455 - Vista nocturna do pátio interior da 
nova Takatori Church, Kobe, Japão, 2007. (Jodidio, 
2012, p. 67).    

 
Ilustração 456 - Interior da nova 
Takatori Church. (Jodidio, 2012, p. 66). 

 
Ilustração 457 - Axonometria 
explodida da nova Takatori 
Church. (Jodidio, 2012, p. 67). 

 
Apesar de esta nova estrutura ser mais substancial do que a original Paper Church, 

apresenta uma leveza em continuidade com a arquitectura anterior: 

[…] Window shutters and projecting rooftop screens mark the architectural forms of 

what appears almost to be more a community center than a church in the more 

traditional sense. The limited means of the congregation obviously had an impact on the 

design, but this is precisely the kind of challenge that Shigeru Ban enjoys. (Jodidio, 

2012, p. 67) 
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Não terá sido mera coincidência que Shigeru Ban se envolveu nos esforços de 

renovação arquitectónica de Kobe: “Ban´s experiences in Kobe gave his architecture 

an entirely different motivation. It was no longer a matter of architectural form or style, 

but rather a reminder that architecture is fundamental to mankind. […]” (Luna, Gould, 

2009, p. 23) Este envolvimento constituiu um passo lógico no desenvolvimento do seu 

trabalho com refugiados e demonstrou, mais uma vez, a potencialidade da arquitectura 

singular deste arquitecto, aplicada para atenuar as condições imediatas de 

desalojados face às consequências provocadas por desastres naturais (Luna, Gould, 

2009, p. 22). 

 

4.3. PAPER LOG HOUSES 

CONTEXTO 

No período imediato ao desastre de Kobe, o referido terramoto conhecido como o 

Grande Sismo de Hanshin-Awaji, os políticos prometeram proporcionar, rapidamente, 

habitações provisórias às vítimas do terramoto. Apesar desta promessa, alguns meses 

depois, muitas pessoas viviam ainda em tendas realizadas com membranas de 

plástico e folhas de chapa, fornecidas pelo governo (ilustração 458) (Buck, 1997, p. 44; 

Luna, Gould, 2009, p. 124). 

 
Ilustração 458 - Vista das tendas temporárias. (Buck, 1995, p. 44). 

 
Muitos refugiados do Vietname residiam na cidade de Kobe, trabalhando em fábricas 

no centro da cidade. Estes imigrantes viviam em quarteirões lotados, em habitações 

construídas em madeira, constituindo parte significativa do número de vítimas do 

terramoto que perderam familiares e vizinhos, bem como as suas casas. O facto de 

não estarem legalizados no país implicou que estes refugiados não possuíssem os 
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mesmos direitos relativamente ao acesso às habitações da municipalidade, nem aos 

esforços de ajuda desenvolvidos pelas entidades municipais. Sem alternativa, foram 

obrigados a acampar em parques, ou em lotes devolutos, vivendo em condições 

precárias (Buck, 1997, p. 44; Luna, Gould, 2009, p. 22, 124). 

Acabo de sacar a relucir el problema de la precariedad en la que vivían en las tiendas 

de campaña de Kobe. Justo después del seísmo, los que vivían cerca acredieron en 

ayuda de los refugiados. Pero una vez restablecidas las infraestructuras y que la vida 

retomó su curso, deseaban que se marcharan. Veías que el barrio estaba sucio y los 

campamentos degradados. Se trataba, pues, de devolver salubridad a las viviendas, 

pues cuando llovía, las tiendas de campaña se inundaban. Y cuando hacía sol, la 

temperatura dentro sobrepasaba los 40 grados. Había también que mejorar el aspecto 

exterior para que fueran aceptados por el vecindario. Si no, se hubiera convertido en un 

auténtico barrio de chabolas. La estética es un elemento importante y más si el 

proyecto lo ha diseñado un arquitecto. Es posible que estas viviendas sean 

confortables y bonitas a la vez. (Ban apud Quinejure, 2011) 

Meses depois do sismo, um grupo de refugiados do Vietname continuava a viver em 

tendas de lonas de plástico, num parque perto da Takatori Church. Estes vietnamitas 

não podiam viver noutro local, com receio de perder o emprego e o acesso ao ensino 

dos seus filhos que frequentavam as escolas locais. Para além disso, as habitações 

fornecidas pelo governo encontravam-se localizadas muito longe de transportes de 

fácil acesso. Shigeru Ban teve conhecimento desta situação após uma queixa feita 

pelos vizinhos dos refugiados às autoridades (Buck, 1997, p. 44; Silva, 2013, p. 75; 

Jodidio, 2012, p. 36). 

[...] Because I had been working with refugees, I became interested in the plight of 

Vietnamese refugees in Kobe after the earthquake. Many of these refugees were living 

in Kobe and obviously they had a more difficult time than others. They were living just 

with plastic sheeting and they could not move into the housing proposed by the 

government outside the city. This was due to the fact that they worked in factories only 

in a specific area – and could not go so far away. People even tried to kick them out of 

the park where they were because it was feared that it would become a slum. I thought 

we had to design some kind of shelter for them. Ideally, such a shelter would be 

healthier for the people, but also more attractive so that other people in Kobe would 

accept their presence. [...] (Ban apud Jodidio, 2012, p. 16-17) 

O arquitecto estava surpreendido pela insensibilidade das autoridades perante esta 

situação, tendo questionado o governo local, no sentido de saber de que modo poderia 

ajudar. No entanto, no caos não existiam meios para registar os refugiados de modo a 

que pudessem receber auxílio: “[…] If he had waited for the government to act, the 

victims would never have been housed, and not a single person would have acted to 

amend the situation. […]” (Luna, Gould, 2009, p. 22)  
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A situação requeria a atenção imediata de Shigeru Ban, no sentido da definição breve 

de uma solução que permitisse criar abrigos para os vietnamitas desalojados (Luna, 

Gould, 2009, p. 22). 

 

DO PROJECTO À OBRA 

 
O processo construtivo implicava, simultaneamente, financiamento, planeamento 

apropriado, garantia de mão-de-obra para a construção, bem como os materiais 

necessários (Luna, Gould, 2009, p. 22). 

Estas condicionantes para criar habitações temporárias apelavam, logo na fase de 

projecto, à definição de uma estrutura económica que assegurasse a utilidade máxima 

dos materiais doados, com isolamento razoável e uma dimensão formal e espacial 

apelativa. Por outro lado, o sistema construtivo devia ser simples de execução, de 

modo a que a habitação pudesse ser realizada por qualquer pessoa (Luna, Gould, 

2009, p. 22; McQuaid, 2010, p. 36; Buck, 1997, p. 44). 

Shigeru Ban tinha já experiência e conhecimentos sedimentados para criar e construir 

um tipo de arquitectura temporária de emergência. Neste sentido, decidiu implementar 

os seus esforços para ajudar, socorrendo-se do movimento social, estruturado numa 

base de voluntariado Decidiu, também, desenhar um programa e esquemas para 

estes abrigos de emergência, recorrendo novamente à aplicação da tecnologia dos 

tubos de papel, enquanto continuava a tentar convencer associações e organizações a 

juntarem-se a esta causa (ilustração 459) (Luna, Gould, 2009, p. 22). 
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Ilustração 459 – Esquema representativo da selecção de tubos de papel como materiais estruturais das habitações temporárias. 
(Quinejure, 2011, p. 22). 

 
Mais uma vez, partindo de elementos simples, económicos e facilmente acessíveis, 

tubos de papel, grades de plástico de garrafas e membranas plásticas, Shigeru Ban 

desenvolveu e experimentou uma série de soluções baseadas em conceitos low-cost e 

low-tech, permitindo a participação directa da própria comunidade (Quinejure, 2011, p. 

26): 

[…] Los estudiantes los pueden construir ellos mismos, todo el mundo está invitado a 

participar, incluso los niños. Estas casas resultan mucho más cálidas que las de 

elementos prefabricados, no sólo a través del uso de los materiales sino también por el 

hecho de ser el resultado del esfuerzo y la inteligencia de todo el mundo […] (Ban apud 

Quinejure, 2011, p. 29) 

Mais tarde, o arquitecto conseguiu adquirir o financiamento e materiais necessários, 

bem como recrutar estudantes universitários como voluntários para a construção das 

habitações temporárias (Buck, 1997, p. 44; Luna, Gould, 2009, p. 22).  

As primeiras habitações temporárias desenhadas, tendo como matriz tubos de papel, 

foram pensadas para responder às necessidades da cidade entre Maio e Junho de 

1995, no mesmo ano do desastre de Kobe. Pouco tempo depois do terramoto, este 

arquitecto estabeleceu os critérios para as habitações temporárias: materiais 

económicos, métodos de construção simples e isolamento satisfatório. Como as 

estruturas faziam lembrar cabanas executadas com troncos de madeira, vulgarmente 

conhecidas como log houses145, o projecto foi intitulado de Paper Log House e 

designado por Shigeru Ban de Paper Tube Structure 07 (ilustração 460 à 464) 

(McQuaid, 2010, p. 36; Luna, Gould, 2009, p. 22; Jodidio, 2012, p. 37).  

                                                
145 Log Houses – Casas de madeira construídas utilizando ferramentas manuais e madeira localmente 

disponível. Construídas, desde longa data, na Europa e nos E.U.A. e habitadas por muitos dos nossos 
antepassados (Chiras, 2000, p.187). 



A descontextualização de objectos correntes para materiais de construção: o caso da aplicação dos tubos de papel de 
Shigeru Ban 

Marta Isabel Silva Rodrigues da Costa   224 

 

 
Ilustração 460 - Habitação Tradicional 
com troncos - log house - Finnish Folk 
Museum, ilha de Seurasaari, perto de 
Helsínquia. (Weston, 2008, p. 15). 

 

 
 
 

Ilustração 461 – Imagem ilustrativa de diferentes tipos de troncos. Os tubos de papel 
funcionam como os troncos de secção circular. (Chiras, 2000, p.194). 

 
Ilustração 462 – Vãos de janelas e 
portas que integram a fachada de uma 
log house. (Chiras, 2000, p.199). 

 

 
Ilustração 463 – Esquissos da construção da Paper Log House. (Jodidio, 2010, p. 32). 
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Ilustração 464 – Esquissos do corte, alçado, planta e detalhes da Paper Log House. (Jodidio, 2010, p. 32). 

 
De acordo com Ian Luna e Lauren A. Gould, em Julho de 1995, sobre a sua própria 

iniciativa, Shigeru Ban construiu uma Paper Log House no terreno da Paper Church, 

que serviu de modelo para as outras 21 unidades, construídas no Minami Komae 

Park146 (Luna, Gould, 2009, p. 124; McQuaid, 2010, p. 36). 

Estas habitações foram executadas por um grupo de voluntários e por futuros 

ocupantes, baseando-se nos documentos técnicos fornecidos por Shigeru Ban. Deste 

modo, gera-se um vínculo afectivo entre os seus usuários e a construção (McQuaid, 

2010, p. 36; Quinejure, 2011, p. 12, 28). 

 

                                                
146 De acordo com a autora Matilda McQuaid, a primeira de aproximadamente 27 Paper Log Houses foi 
completa no Minami Komae Park e outras habitações estavam localizadas no Shin Minatogawa Park. As 
primeiras seis habitações foram terminadas em apenas oito horas e, aproximadamente, 21 das 
habitações foram sendo construídas ao longo do mês (McQuaid, 2010, p. 36).  
De acordo com o autor Philip Jodidio, no final do Verão, estavam concluídas cerca de 27 habitações para 
utilizadores não apenas vietnamitas, como também japoneses (Jodidio, 2012, p. 37). 
De acordo com a aluna Catarina Silva, através da angariação de fundos recolhidos na igreja, foram 
construídas aproximadamente 21 habitações para os refugiados (Silva, 2013, p. 75). 
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[…] Anyone who participates in the construction of a paper log house in that situation 

could not find himself spiritually untouched. Moreover, it is different to construct 

temporary housing with one´s own labor as opposed to simply purchasing ready-made 

accommodations. Even if the paper log houses themselves were pulled down after 

several years, they will remain in the minds of the people who built and lived in them. 

(Ban apud McQuaid, 2010, p. 14-15) 

Com a ajuda destes voluntários, Shigeru Ban definiu uma comunidade provisória num 

dos parques onde foram construídas as Paper Log Houses, no bairro de Nagata, em 

Kobe, que ficou conhecida como Minami Komae Park Tent Community (Luna, Gould, 

2009, p. 124). 

Para cada habitação foi escolhida uma equipa de dez voluntários, incluindo um líder 

de construção. Foram preparados elementos pré-fabricados dentro da área onde 

estava a ser construída a Paper Church, posteriormente conduzidos para o respectivo 

local da montagem e construção. Assim, o terreno de Minami Komae Park foi o local 

eleito para oitenta estudantes voluntários construírem, em apenas um dia, seis abrigos 

(ilustração 465 à 467) (Luna, Gould, 2009, p. 22; McQuaid, 2010, p. 36). 

 
Ilustração 465 – Execução do pavimento: 
colocação do contraplacado sobre grades 
de plástico de garrafas. (Jodidio. 2010, p. 
169). 

 
Ilustração 466 - Execução do pavimento: 
colocação de tubos de papel sobre 
contraplacado. (Jodidio. 2010, p. 169). 

 
Ilustração 467 – Voluntários a erguer 
parede executada com tubos de papel. 
(Jodidio. 2010, p. 169). 

 
Estes abrigos foram inicialmente construídos para os refugiados vietnamitas que se 

mantiveram na vizinhança devido à proximidade dos seus empregos, das escolas dos 

descendentes e das comunidades que lhes prestavam auxílio. De acordo com os 

autores Ian Luna e Lauren A. Gould, no final da construção, onze habitações 

localizadas no Minami Komae Park foram distribuídas a vietnamitas, enquanto no Shin 

Minatogawa Park foram construídas outras seis residências destinadas a outros 

vietnamitas, mais duas para japoneses e outras duas para congregações da Igreja de 

Takatori. Ainda e de acordo com Ian Luna e Lauren A. Gould, no dia 20 de Setembro 

de 1995, um outro conjunto de abrigos foi construído no mesmo local (Luna, Gould, 

2009, p. 22, 124; McQuaid, 2010, p. 36). 
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A simplicidade do processo de construção destas habitações e o facto dos tubos de 

papel poderem ser fabricados no local reuniram todos os critérios para a resolução 

imediata e eficaz das condições de vida difíceis, causadas pelo referido terramoto 

(ilustração 468 à 470) (Jodidio, 2012, p. 37). 

 
Ilustrações 468 – Voluntários a construir 

uma parede da Paper Log House. (Buck, 
1997, p. 44). 

 
Ilustração 469 – Voluntários a montar as 
paredes da Paper Log House. (Buck, 1997, 
p. 44). 

 
Ilustração 470 - Voluntário a montar a 
cobertura da Paper Log House. 
(McQuaid, 2010, p. 36).    

 
Esta habitação temporária de piso térreo quadrangular possuía uma área total de 

16m2, sendo totalmente pré-fabricada e montada em poucas horas. Simultaneamente, 

a dualidade simétrica que apresentava favorecia a padronização dos respectivos 

detalhes construtivos (Fromonot, Ego, 1996, p. 47; Jodidio, 2012, p. 37): 

En arquitecturas de emergência, el tiempo de construcción es un factor clave para 

garantizar una rápida capacidade de reacción, vital en este tipo de situaciones. La 

Paper Log House (Kobe, Hyogo, Japón, 1995) está diseñada para poder ser montada 

en menos de diez horas. El diseño incorpora elementos poco tecnificados, como son 

los tubos de cartón o las cajas de cervezas, que se ensamblan manualmente sin la 

necesidad de utilizar maquinaria, por lo que la velocidade de ejecución es 

extraordinária. (Quinejure, 2011, p. 14) 

Cada parede foi realizada com 36 tubos de papel, num total de 144 tubos de papel, 

contabilizados em planta, dispostos ao longo de um quadrado. Os tubos de papel, com 

108 mm de diâmetro, 4 mm de espessura e 2 metros de altura, foram colocados com 

recurso a peças de contraplacado, aparafusadas no local. Segundo os autores David 

Buck, Matilda McQuaid, Ian Luna e Lauren A. Gould, aplicou-se uma fita de espuma 

auto-adesiva e à prova de água em ambos os lados adjacentes dos tubos. Segundo 

Shigeru Ban, foram ainda pintados com uma tinta transparente de poliuretano, para 

assegurar a impermeabilidade necessária. Por outro lado, o ar no interior dos tubos, 

funcionando como caixa-de-ar, garantia o isolamento térmico (ilustração 471 à 475) 

(Luna, Gould, 2009, p. 22; McQuaid, 2010, p. 36; Buck, 1997, p. 44; Rogers, Rogers, 

Ban, 1997, p. 135; Fromonot, Ego, 1996, p. 44-45; Quinejure, 2011, p. 12). 
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Ilustração 471 - Planta da Paper Log House. (Fromonot, Ego, 1996, 
p. 47). 

 
Ilustração 472 – Alçados da Paper Log House. (Fromonot, Ego, 
1996, p. 46). 

 
Ilustração 473 - Axonometria explodida da Paper Log House, 
pondo em evidência as sucessivas camadas de montagem. 
(Fromonot, Ego, 1996, p. 45). 

 
Ilustração 474 - Planta da Paper Log House: 1 - Tubo de papel de 108 mm de diâmetro, 4 mm de espessura e 4 metros de 
comprimento; 2 - Saco de areia; 3 - Grade de plástico para cerveja; 4 - Pavimento em contraplacado. (Buck, 1999, p. 47). 
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Ilustração 475 - Alçados da Paper House. (Buck, 1999, p. 46). 

1 - Viga; 2 - Peça de conexão cruciforme, de madeira laminada de 12mm; 3 - Viga; 4 - Placa de base periférica, constituída por placas 
de madeira laminada de 2x12mm, com furos intervalados para fixação da membrana interna; 5 - Membrana de lona revestida com 
teflon (politetrafluoretileno); 6 - Tubo diagonal de reforço; 7 - Estaca vertical de suporte para a viga; 8 - Suspensão da membrana de 
lona interna; 9 - Ângulo metálico de 40x40mm com furos para fixação da membrana externa; 10 - Secção oca da placa de madeira 
laminada da verga da porta; 11 - Freio em forma de ângulo para a abertura máxima da porta; 12 - Parede de tubos de papel com 
selador elástico nas junções e reforços das varetas metálicas de 6mm de diâmetro; 13 - Tela para mosquitos; 14 - Persiana suspensa, 
articulada no topo da janela; 15 - Caixilho da janela em madeira laminada; 16 - Execução do pavimento: tubos de papel executados 
com camadas de papel reciclado unidas com cola, de 108mm de diâmetro e 4mm de espessura, colocados entre a camada superior e 
a camada inferior de madeira laminada; 17 - Sacos de areia; 18 - Base de grades de plástico de cerveja.  

 
Para além dos tubos de papel que configuravam as fachadas, outros foram utilizados 

no pavimento, como estrutura de suporte da habitação, podendo, todos eles, serem 

devolvidos às fábricas após a desmontagem das habitações (Luna, Gould, 2009, p. 22; 

McQuaid, 2010, p. 36; Buck, 1997, p. 44; Quinejure, 2011, p. 12). 

As fundações foram criadas com 39 grades de cerveja vazias, contabilizadas em 

planta, fornecidas pela fábrica de cerveja Kirin beer, cuja cor amarela combinava com 

a cor dos tubos de papel. As grades foram preenchidas com sacos de areia, de modo 

a garantir a estabilidade necessária, particularmente dos tubos de papel usados nas 

paredes, e evitar a ascensão de humidades, tornando o pavimento impermeável 

(ilustração 476) (Alessio, 2008, p. 179; Luna, Gould, 2009, p. 22; Jodidio, 2012, p. 37; 

McQuaid, 2010, p. 36; Buck, 1997, p. 44; Fromonot, Ego, 1996, p. 45). 
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Ilustração 476 – Esquema representativo da escolha de grades de garrafas preenchidas com areia para a execução das fundações. 
(Quinejure, 2011, p. 18). 

 
Estas formavam também uma base periférica de nível e em altura, assegurando a 

impermeabilização e suportando o pavimento realizado com tubos de papel, 

superiormente cobertos por uma camada de contraplacado. Outra vantagem das 

grades de plástico reside no facto de permitirem ser posteriormente recicladas e 

utilizadas novamente (ilustração 477) (Luna, Gould, 2009, p. 22; Jodidio, 2012, p. 37; 

McQuaid, 2010, p. 36; Buck, 1997, p. 44; Rogers, Rogers, Ban, 1997, p. 135; 

Fromonot, Ego, 1996, p. 45). 

[…] The design criteria called for a cheap structure that could be built by anyone, with 

reasonable insulated properties that was acceptably attractive in appearance. The 

solution was a foundation of sand-filled beer cases, walls of paper tubes (diameter 108 

millimeters, 4 millimeters thick), and with the ceiling and roof made of membrane 

material. The design was a kind of log-house cabin. The beer cases were rented from 

the manufacturer and were also used to form steps during the construction process. […] 

(Ban apud Jodidio, 2012, p. 37)  

 
Ilustração 477 - Vista da entrada da habitação construída com tubos de papel e grades de cerveja nas fundações. (Buck, 1997, p. 45). 
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A estrutura da cobertura, realizada também com tubos de papel resistentes à água e 

contraplacado, foi coberta por membranas plásticas, revestidas com teflon 

(politetrafluoretileno), fornecidas por fabricantes de tendas de campismo (ilustração 

478) (Luna, Gould, 2009, p. 22; Jodidio, 2012, p. 37; Buck, 1997, p. 44, 46; Rogers, 

Rogers, Ban, 1997, p. 135; Fromonot, Ego, 1996, p. 45; Silva, 2013, p. 76). 

 
Ilustração 478 – Esquemas representativos da selecção de membrana plástica para a cobertura. (Quinejure, 2011, p. 28). 

 
Estas foram utilizadas na execução do tecto inferior e da cobertura, mantidos 

separados entre si para que o ar pudesse circular entre estes elementos, arrefecendo 

o interior no Verão, quando as extremidades do telhado estavam abertas, e retendo o 

calor no Inverno, quando estas eram fechadas. Em alguns casos, quando uma família 

numerosa solicitava duas habitações geminadas, era criado um espaço exterior de 

2m2, constituindo uma área comum, com as coberturas unificadas. Embora com um 

desenho em que impera a simetria, a habitação era direccionada para um vértice das 

membranas plásticas que se projectava a partir de uma de suas faces para fora do 

perímetro da habitação (ilustrações 479 e 480) (Luna, Gould, 2009, p. 22; Jodidio, 

2012, p. 37; Buck, 1997, p. 44, 46; Rogers, Rogers, Ban, 1997, p. 135; Fromonot, Ego, 

1996, p. 45). 

[...] As habitações temporárias construídas conseguiram alcançar bons níveis de 

isolamento sem custos adicionais devido ao uso do papel. A tipologia adotada 

reinventa a casa convencional, garantindo o máximo de conforto com o mínimo de 

recursos. (Mourão, Pedro, 2012, p. 173)  
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Ilustração 479 - Cobertura executada com 
membranas plástica, com entrada de ar para 
ventilação. (Buck, 1997, p. 48). 

 
 Ilustração 480 - Disposição das Paper Log Houses no terreno. (Buck, 1997, p. 
46). 

 
A montagem era rápida e fácil, bem como a sua desmontagem. Estas habitações 

caracterizaram-se pela sua qualidade espacial e estética (Alessio, 2008, p. 179; Luna, 

Gould, 2009, p. 22; Jodidio, 2012, p. 37). 

[…] Most of all, there is intense political pressure to clear refugee camps, especially in 

highly developed nations. The fact that homelessness remained rampant a year past 

the Hanshin earthquake was proof enough that the need surpassed any term that could 

be defined as temporary. For this reason the emergency houses had to have an air of 

property absent from most “displaced person´s camps,” and a site plan that allowed for 

normative social organization and growth. In this way, even though commissioned as 

temporary housing, if the need for greater permanence arose, as it inevitably does, 

Ban´s houses would appear visibly more acceptable. (Luna, Gould, 2009, p. 124) 

Sumariamente, Shigeru Ban propôs um projecto habitacional baseado em princípios 

arquitectónicos que integram um carácter temporário, a utilização de objectos 

correntes do quotidiano como materiais, sistemas construtivos de simples montagem, 

ventilação natural e resistência a fortes chuvadas, contrariamente às tendas utilizadas 

anteriormente pelos desalojados (ilustrações 481 e 482) (Buck, 1997, p. 44; Rogers, 

Rogers, Ban, 1997, p. 135). 

Mi intención al usar las cajas de plástico que contienen latas de cerveza era la misma 

que al emplear tubos de papel. Deseaba hallar una nueva forma de utilización de los 

materiales cotidianos y, por extensión, baratos. Mi interés está en el potencial 

arquitectónico del ready-made y no, como algunas prácticas artísticas, en cambiar un 

elemento de contexto para transformar su lectura. (Ban apud Quinejure, 2011, p. 19) 
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Ilustração 481 - As Paper Log Houses adaptadas ao quotidiano 
dos residentes. (Buck, 1997, p. 47).  

 
Ilustração 482 - Vista do conjunto das Paper Log Houses. 
(Fromonot, Ego, 1996, p. 46). 

 
Com um custo de ¥250 000147 cada, aproximadamente 1.800€, as Paper Log Houses 

cumpriram as restrições financeiras exigidas, bem como as necessidades 

dimensionais, formais, espaciais e construtivas resultantes de uma situação muito 

crítica. Estas foram mais económicas e mais fáceis de montar do que outras 

habitações temporárias e pré-fabricadas fornecidas em outras situações de 

desalojamento, nomeadamente as disponibilizadas pela UNHCR. Para além disso, 

enquanto que as fornecidas pelo governo eram frias e não transmitiam a sensação de 

intimidade, estas habitações eram mais acolhedoras, não só pelos materiais, mas por 

serem resultado do esforço colectivo (ilustração 483 à 485). Tinham ainda a vantagem 

de serem facilmente recicladas, uma vez utilizadas, sendo também de fácil transporte 

e armazenamento (McQuaid, 2010, p. 36; Buck, 1997, p. 44; Rogers, Rogers, Ban, 

1997, p. 135; Quinejure, 2011). 

Naturally I am conscious of my social responsibility as an architect but my involvement 

in humanitarian work is not because of a feeling of obligation. It is a natural response to 

help someone in distress; responsibility is not just about a sense of duty. 

Quite apart from any human sentiment, in my case, the construction of a shelter or 

temporary housing for earthquake or tsunami victims has the same value as building a 

monumental museum building. Whether it is a big, high-profile project or a small, 

modest one, I feel the same sense of satisfaction when I have accomplished the task; I 

love making things. Regardless of the scale of the building, I feel happy when I see the 

users´ positive response. Even though the building is temporary, for the victims of 

natural disaster or the refugees from war, I would still like to make a beautiful building, 

providing comfort and satisfaction to the inhabitants. I built the Paper Log Houses and 

the Paper Church for the disaster victims in the belief that they are aesthetically 

pleasing. (Ban, 2007, p. 101)  

 

                                                
147 ¥ é o símbolo monetário da moeda japonesa yen (JPY), ou iene, em português (Porto Editora, 2015). 
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Ilustração 483 – Interior de uma Paper Log House com pertences dos habitantes. (Buck, 1997, p. 49). 

 
Ilustração 484 – Interior de uma Paper Log House habitada. 
(Fromonot, Ego, 1996, p. 47). 

 
Ilustração 485 – Espaço de dormir de uma Paper Log House. 
(Quinejure, 2011, p. 13). 

 
As Paper Log Houses, face às suas características intrínsecas, constituem um caso de 

estudo de extremo interesse e potencial na solução de situações críticas de 

desalojamento. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo dos vários capítulos deste trabalho de investigação, pretendeu-se apresentar 

os resultados mais relevantes e encontrar a resposta para cada uma das questões de 

partida. Em formato de conclusão, poderemos afirmar: 

Na evolução da história dos materiais, foram inventados e desenvolvidos novos 

materiais, métodos e técnicas de construção, cujo estudo é determinante para a 

compreensão da arquitectura contemporânea. Este processo evolutivo decorre de uma 

constante transformação do pensamento arquitectónico, desde o passado até à 

actualidade, dando resposta a novas questões, objectivos e necessidades ao longo 

dos séculos.  

Na civilização Romana, foram utilizadas alvenarias de pedra e de tijolo, em diversas 

construções, associadas à madeira, e um tipo de betão composto por areias 

vulcânicas, cal e ladrilho partido que, associados a técnicas construtivas inovadoras, 

fizeram, deste período, uma referência no campo da evolução dos materiais e dos 

processos construtivos.  

Mais tarde, no século XVIII, com a Revolução Industrial, são desenvolvidas grandes 

estruturas em ferro e vidro, a par da introdução de importantes inovações técnicas, 

estruturais e tecnológicas, cujo permanente desenvolvimento conduziu e permitiu criar 

as modernas construções da actualidade, que incorporam novos materiais, 

nomeadamente artificiais e inteligentes.  

As actuais preocupações de ordem ambiental, associadas a uma nova política 

energética mundial, conduzem ao aparecimento de uma nova mentalidade que passa 

pela necessidade de reduzir o consumo e minimizar os desperdícios, favorecendo a 

opção pela utilização de soluções mais sustentáveis nos vários domínios e, por isso, 

também, no âmbito da arquitectura. 

É neste sentido que uma nova linha de pensamento sugere a utilização de novos 

materiais menos poluentes, reciclados ou reutilizados e de objectos correntes 

aplicados como materiais de construção, nomeadamente garrafas PET e de vidro, 

contentores de transporte, paletes de madeira, grades de plástico de garrafas, portas, 

janelas, latas de alumínio, pneus e tubos de papel.  
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A aplicação, nas construções, destes objectos correntes assenta em pressupostos 

ecológicos, económicos e de tecnologias simples, que promovem a reutilização, e a 

possível reciclagem, dando uma resposta eficaz à necessidade de reduzir o consumo 

energético, minimizar os desperdícios e o impacte ambiental causado pelo sector da 

construção, em linha com as orientações estabelecidas no âmbito da protecção 

ambiental. Simultaneamente, podem ainda constituir uma alternativa viável em 

respostas urgentes, nomeadamente em situações de emergência, enquanto materiais 

mais económicos e de fácil acesso a nível global.  

O pensamento e dimensão construtiva subjacentes à aplicação de objectos correntes 

em obras de arquitectura demonstraram ser possível a sua utilização enquanto 

materiais construtivos alternativos. A correlação entre estes objectos correntes e 

alguns materiais convencionais proporciona o cruzamento das respectivas 

características em diversas configurações arquitectónicas realizadas com estes 

objectos.  

Os objectos correntes podem assumir, fundamentalmente, funções estruturais, de 

revestimento e divisórias, podendo ser utilizados na execução de paredes, pavimentos 

e coberturas. Cada objecto aplicado possui características próprias que resultam em 

configurações arquitectónicas únicas, com um determinado carácter formal, espacial e 

visual. 

Este trabalho demonstrou, através de diversas obras construídas, a possibilidade de 

adopção de soluções adequadas e de qualidade arquitectónica com a aplicação de 

distintos objectos correntes. O seu estudo permitiu compreender o modo como estes 

objectos são adaptados e inseridos no âmbito da construção, desencadeando novas 

pistas e soluções arquitectónicas, pela aplicação de novos materiais resultantes da 

reapropriação de objectos do quotidiano para o exercício da arquitectura. 

No universo das diversas obras construídas com estes novos materiais, desenvolvidas 

por alguns arquitectos, destaca-se a obra pensada e construída do arquitecto Shigeru 

Ban, reconhecida, à escala global, pela sua qualidade e inovação e que, justamente, 

mereceu a atribuição, em 2014, do prémio Pritzker. 

Shigeru Ban estudou e explorou a viabilidade da aplicação dos tubos de papel em 

arquitectura, através de inúmeros testes e profundas investigações, revelando, 

também, a força do seu carácter persistente e inovador. A sua investigação sobre 
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estes materiais tem-se traduzido, essencialmente, em importantes edifícios 

monumentais e em obras de carácter social, participativo e de emergência, 

patenteando, todas elas, uma grande qualidade formal e espacial. 

Inicialmente, pretendia-se uma abordagem mais diversificada e abrangente de casos 

de estudo, no sentido de melhor compreender as diferentes aplicações em obras de 

tipologias diferenciadas e permitir a comparação e aplicabilidade de diferentes 

objectos correntes. A falta de informação, escrita e desenhada, relativamente a outros 

projectos de outros arquitectos conduziu, necessariamente, a que fossem 

selecionadas, apenas, obras de Shigeru Ban.  

Os projectos seleccionados, ao permitirem o estudo e a exploração de obras 

arquitectónicas de contextos e tipologias distintos, nas quais foram aplicados os tubos 

de papel por Shigeru Ban, constituem importantes referências e ensinamentos para a 

aplicação continuada destes objectos em arquitectura. Os tubos de papel evidenciam 

grandes potencialidades como materiais de construção, atendendo à possibilidade e 

flexibilidade de serem pré-fabricados com várias espessuras e comprimentos e de 

serem dotados de características de resistência à água e ao fogo, a par, também, das 

relevantes qualidades que apresentam a nível formal, expressivo e funcional. 

A leitura crítica das obras eleitas permitiu constatar as diferenças entre os contextos e 

tipologias das mesmas, bem como a diversidade de soluções projectuais e técnicas 

construtivas utilizadas, conduzindo a diferentes resultados estruturais, formais e 

funcionais.  

Por outro lado, esta análise crítica potencia um campo de aplicação que vai desde a 

construção de habitações temporárias, designadamente destinadas a realojamento em 

situações resultantes de catástrofes naturais, de guerra ou de pobreza extrema, a 

construções permanentes de diversas características e tipologias.  

Com a presente dissertação, pretendeu-se, assim, delinear uma possível via para 

futuras aplicações e reutilizações de objectos correntes, assumindo, estes, 

gradualmente, o papel de materiais de uso comum, como solução alternativa, 

vantajosa e encorajadora ao seu desenvolvimento futuro. 

Acresce, ainda, o facto da utilização deste tipo de objectos correntes assumir uma 

crescente relevância e importância, quer no âmbito das questões ecológicas, na 
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medida em que promove a reutilização, com a possível reciclagem, de objectos, quer 

como solução adequada para cumprir orçamentos apertados. 

Paralelamente, este tema desenvolve uma nova estratégia, no sentido de sensibilizar 

e reposicionar o papel do arquitecto como criador e com a capacidade de explorar 

novos conceitos, materiais e técnicas construtivas e de questionar as suas vantagens 

e possibilidades, rumo a soluções futuras mais criativas, eficientes e ecológicas. 

A obra de Shigeru Ban constitui o exemplo prático do anteriormente referido e vem, 

simultaneamente, emprestar um carácter social e humanitário, muito actual, face às 

permanentes e constantes situações de emergência, resultantes de um mundo 

instável, não só devido a catástrofes naturais, mas também a situações de guerra que 

originam um elevado número de desalojados e de fluxos migratórios com origem em 

países pobres e de refugiados. 

Colocam-se, assim, nos dias de hoje, importantes desafios ao papel que a arquitectura 

deve desempenhar no futuro próximo, conduzindo-a a trilhar novos caminhos, em 

direcção ao desenvolvimento de novas estratégias inteligentes, funcionais e 

sustentáveis e a procurar soluções inovadoras e minimizadoras do seu impacte 

ambiental. 
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Tabela 1 – Garrafas de plástico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARRAFAS DE 

 

PLÁSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectos:  MINIWIZ   Local: Taipé, Taiwai   Ano: 2010 

 

 
 

 
 

Projecto: O pavilhão EcoARK  
foi projectado para a 2010 Taipei 
International Flora Expo, sendo 
construído com Polli-Bricks, 

“tijolos” executados a partir de 
1,5 milhões de garrafas de 
plástico recicladas, desenhados 
pela MINIWIZ. Foram inseridos 
numa estrutura metálica e unidos 
com silicone. A energia solar 
capturada durante o dia 
alimentava os sistemas de 
iluminação LED à noite. Este 
pavilhão foi destinado a 
exposições e desfiles de moda. 

Arquitectos: STUDIOKCA   Local: Nova Iorque, E.U.A.   Ano: 2013 

 

 
 

 
 

 

Projecto: O pavilhão temporário 
Head in the Clouds foi 

desenhado para a “City of 
Dreams Art Celebration”, sendo 
construído com 53 780 garrafas 
de plástico recicladas por mais 
de 200 voluntários em 
Governor's Island. As garrafas 
foram preenchidas com corantes 
orgânicos com tons de azul, 
visíveis no interior do pavilhão. 

Arquitectos: Daydreamers Design   Local: Hong Kong, China   
Ano: 2013 

 

 
 

 

 

 
Projecto: O pavilhão temporário 
Rising Moon, projectado para o 

Festival Hong Kong Mid-Autumn 
2013 no Parque Victoria, trata-se 
de uma estrutura semi-esférica 
composta por 7000 garrafas de 
plástico (policarbonato) 
iluminadas com LED. Cada 
garrafa foi conectada a um 
dispositivo LED que podia ser 
controlado individualmente. Após 
a desconstrução da estrutura, os 
materiais foram novamente 
reciclados. O projeto recebeu o 
Gold Award na Competição 
Lantern Wonderland Design em 
2013. 

 
  

http://www.studiokca.com/
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Tabela 2 – Contentores de transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTORES 

 

DE TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectos: James & Mau   Local: Ávila, Espanha   Ano: 2010 

 

 
 

 
 

Projecto: El Tiemblo House é 

uma habitação unifamiliar 
executada através de um 
sistema modular e com um baixo 
orçamento. Os contentores de 
transporte foram escolhidos 
como uma peça de Lego, 
tirando-se partido da sua beleza 
brutalista. 

Arquitectos: Studio Tam associati Local: Cartum, Sudão             
Ano: 2009 

 

 
 

 
 

 

 
Projecto: Medical Housing 
Compound é um edifício de 

alojamento que foi construído a 
partir de contentores 
descartados utilizados na 
construção do hospital Salam 
Cardiac Surgery Centre, 
existindo coberturas em bambu 
entre eles para criar zonas de 
sombra.  

Arquitectos: Nicholas Lacey Architects  Local: Londres, Inglaterra   
Ano: 2001 

 

 
 

 
 

 
 
Projecto: A Container City I, 

concluída em 5 meses, possuía 
originalmente três andares, 
proporcionando doze escritórios 
de trabalho. Foi acrescentado 
um quarto andar em 2003, com 
três apartamentos. Para além de 
ser um projecto bastante 
económico, é ambientalmente 
amigável, com mais de 80% do 
edifício criado a partir de material 
reciclado. 

 
 
 
 
 
 

http://www.tamassociati.org/
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Tabela 3 – Paletes de madeira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALETES DE  
 

MADEIRA 
 

 

 
 
 
 
 
 

Arquitectos: byDISPLAY   Local: Lisboa, Portugal   Ano: 2015 

 

 
 

 
 

Projecto: O escritório da 

byDISPLAY trata-se de um 
antigo armazém de vinhos 
reabilitado e transformado com 
1780 paletes brancas, 
guardadas pela empresa ao 
longo de 22 anos sendo 
aplicadas tanto na fachada, 
como no revestimento das 
paredes interiores, criando 
uma junção do rústico com o 
moderno. 

Arquitectos: James & Mau   Local: Curacavi, Chile   Ano: 2009 

 

 
 

 

 

Projecto: A Casa Manifesto é 

uma habitação com um 
desenho modular e pré-
fabricado, construída com três 
contentores de transporte 
reciclados, sendo revestida, de 
um lado, com ripas de 
madeira, e do outro, com 
paletes móveis recicladas. 
Tanto no exterior como no 
interior são usados até 85% de 
materiais reciclados e 
reutilizados.   

Arquitectos: Andreas Claus Schnetzer e Gregor Pils   Local: Bienal 
de Arquitetura de Veneza de 2008 + Várias cidades    Ano: 2008 

 

 
 

 
 

 
Projecto: A Palette-Haus 

trata-se de uma habitação 
executada a partir de 800 
paletes reutilizadas e 
recicladas e é modular, sendo 
ideal para habitação de baixos 
custos. Foi construída e 
exposta na Bienal de Veneza, 
e em diversas cidades, como 
Viena e Bruxelas. São 
utilizadas duas camadas de 
paletes nas paredes, no tecto, 
e no pavimento. Esta 
habitação ganhou o prémio 
2008 GAUDI European 
Student Competition  sobre 
arquitectura sustentável. 
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Tabela 4 – Tubos de papel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUBOS DE  
 

PAPEL 
 

 

 
 
 
 

Arquitectos:  engenheiro estrutural Led Zetlin      Local: E.U.A.                
Ano: 1970 

 

 
 

 
 

Projecto: Ponte de tubos de 
papel para a International 

Paper Company 

Arquitectos: Crítico de arquitectura Martin Pawley  Local: Rensselaer 
Polytechnic Institute, Nova Iorque, E.U.A.   Ano: 1976 

 

 
 

 
Projecto: Experiência com 

tubos de papel – construção de 
60m2 que utiliza tubos de papel 
com 10cm de diâmetro, 
preenchidos internamente com 
latas e garrafas. 

Arquitectos: Philip Gumuchdjian + Stephen Spence e Shigeru Ban 
Local: Londres, Inglaterra   Ano: 2000 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
Projecto: A Shared Ground 

foi um espaço de exposições 
com 1500 m² executado 
praticamente na sua totalidade 
com tubos de papel reciclados 
que formavam uma grelha 
colocada numa forma semi-
circular.   

Arquitectos: Cottrell e Vermeulen Local: Londres, Inglaterra                   
Ano: 2002 

 

 
 

 

 

Projecto: Cutting-Edge 
Cardboard é uma escola 

primária que possui 
componentes com papel 
reciclado na sua estrutura e 
vedação. Os tubos de papel 
assumem a função de colunas 
estruturais e as placas de 
cartão foram utilizadas na 
execução das paredes e da 
cobertura. Foram ainda 
utilizados outros produtos 
reciclados. 
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Tabela 5 – Grades de plástico de garrafas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADES DE  
 

GARRAFAS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arquitectos: Karo*   Local: Magdeburgo, Alemanha   Ano: 2009 

 

 

 
 

 
 

Projecto: A Biblioteca ao Ar 
Livre foi construída com mais de 

mil grades de garrafas 
emprestadas, com a participação 
dos moradores, no local da 
antiga biblioteca municipal. As 
suas estantes foram preenchidas 
com livros doados. Actualmente 
oferece mais de 30 000 livros e é 
conhecida como “Marcador de 
Livros”. 

Arquitectos: SHSH (Shizuka Hariu + Shin Bogdan Hagiwara)  
Local: Bruxelas, Bélgica   Ano: 2008 

 

 
 

 
 

 

Projecto: O Bonheur 
Provisoire (“Felicidade 

Temporária”) foi um pavilhão 
temporário para a celebração do 
50º aniversário da 1958 
Universal World Exhibition. Foi 
construído na sua totalidade com 
33 000 grades de plástico de 
garrafas, como se se tratassem 
de tijolos, formando arcos e 
cúpulas. Este pavilhão foi 
destinado à projecção de filmes 
e exposições.  

Autores: Henri Schweynoch, Estudantes de arquitectura                      
Local: Detmold, Alemanha  Ano: 2009 

 

 

 
 

 
 

 

 
Projecto: Boxel é uma 

instalação temporária construída 
com mais de 2000 grades de 
garrafas organizadas numa 
forma geométrica livre, na 
University of Applied Sciences 
de Detmold, erguida por 
estudantes em apenas uma 
semana. Foi usado um software 
para controlar a posição das 
grades e para analisar o 
desempenho estrutural.  

  

http://www.detmolderschule.de/
http://www.detmolderschule.de/
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Tabela 6 – Pneus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PNEUS 
 

 

 

Arquitecto:  Michael Reynolds   Local: Ushuaia, Argentina              
Ano: 2014  

 

 

 
 

 
 

Projecto: A Nave Tierra trata-se 
de uma habitação 
completamente executada com 
materiais reciclados que poderá 
gerar energia através do vento e 
do sol, para seu próprio 
aquecimento e arrefecimento, 
para além de reutilizar a água da 
chuva e reciclar os seus próprios 
resíduos. A residência foi 
construída por mais de 60 
pessoas através da reciclagem 
de 333 pneus, 3000 latas de 
alumínio, 5000 garrafas plásticas 
e 3000 garrafas de vidro. Este é 
um dos vários edifícios 
sustentáveis da autoria deste 
arquitecto. 

Arquitecto: Michael Reynolds Local: Taos, E.U.A. Ano: 2008  
 

 
 

 
 

Projecto: Phoenix Earthship é 

uma habitação com paredes 
construídas totalmente com 
pneus de automóveis reciclados 
preenchidos com areia, bem 
como por latas de alumínio e 
garrafas de vidro. Baseada em 
conceitos climáticos, possui um 
sistema colector de água, 
painéis solares e uma fachada 
em vidro que permite o 
aquecimento do interior.  

Autores: Proprietários + Empreiteiro David Araújo   Local: Trofa, 
Portugal   Ano: 2013 

 
 

 
 

 
 

Projecto: A casa Ecofixe foi 

construída à base de 
materiais/objectos reciclados, 
sendo a primeira construção com 
estes materiais legalizada em 
Portugal, inspirada no conceito 
Earthship do arquitecto Michael 
Reynolds. As paredes exteriores 
foram executadas com pneus, 
preenchidos com terra, e latas 
para o enchimento de espaços 
vazios. As paredes interiores 
foram construídas com milhares 
de latas de alumínio. O 
revestimento final das paredes 
foi executado com areia e 
cimento. A estrutura da casa é 
constituída por tábuas de 
madeira recicladas de obras 
demolidas. 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/ushuaia
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/argentina
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Tabela 7 – Janelas e portas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JANELAS E 
 

PORTAS 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arquitectos: Block Architects   Local: Ho Chi Minh, Vietname     
Ano: 2014 

 

 
 

 
 

Projecto: A Vegan House é um 

edifício reabilitado para aluguer, 
no qual foram reutilizados 
objectos antigos do proprietário 
como janelas, abajurs e 
mobiliário, nomeadamente 
mesas, cadeiras e armários, face 
a um orçamento reduzido. As 
janelas antigas foram o material 
principal, utilizadas e 
rearranjadas numa nova fachada 
e cobertura com cores 
diferentes, bem como em 
divisórias. 

Arquitectos: 2012 Architecten  Local: Utrecht, Holanda   Ano: 2010  

 

 
 

 
 

 
 
 
Projecto: De Vrijstaat, que 

significa O Estado Livre, trata-se 
de um local de encontro 
dedicado às artes e destinado 
para crianças, cujas paredes e 
divisórias interiores foram 
construídas com janelas e 
portas. Este espaço localiza-se 
no interior de um edifício antigo e 
monumental. 
 

Arquitectos: Stortplaats van Dromen   Local: Utrecht, Holanda  
Ano: 2011  

 

 
 

 
 

Projecto: Vechtclub XL, que 

significa Clube de Luta XL, trata-
se de um antigo armazém cujo 
interior foi renovado com portas 
e janelas usadas na elaboração 
das paredes dividórias, 
provenientes de apartamentos 
que foram renovados. É 
destinado a escritórios, estúdios, 
espaços de trabalho de 
pequenas e grandes dimensões, 
locais de trabalho flexíveis e 
salas para apresentações. Este 
edifício é composto por mais de 
cinquenta escritórios, 
distribuídos por dois andares. 
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Tabela 8 – Diversos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVERSOS 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Arquitectos: 2012 Architecten    Local: Dordrecht, Holanda        
Ano: 2011 

 
 

 
 

 

 
Projecto: Recyclops foi um 

espaço de exposição temporário 
executado com cubas de 
cozinha em aço inoxidável 
descartadas, provenientes de um 
edifício que foi demolido, que 
compuseram as paredes do 
espaço multifuncional, 
aparecendo em diferentes 
formas. Um sistema de fixação 
forte e hábil permitiu uma fácil 
montagem e desmontagem da 
instalação. Os furos de 
drenagem das cubas 
funcionavam como aberturas de 
fachada do pavilhão onde foram 
exibidos trabalhos de diversos 
artistas locais.  

Arquitectos: 2012 Architecten Local: Roterdão, Holanda Ano: 2011 

 

 
 

 
 

 
 
Projecto: Parque infantil 

construído com cinco pás de 
moinho de vento de poliéster 
descartadas, um produto que é 
difícil de reciclar, cuja 
durabilidade, estabilidade 
dimensional e forma orgânica 
são adequadas para esta 
aplicação. As ventoinhas foram 
colocadas na horizontal para 
formar um "jogo labirinto', e na 
vertical, formando torres para 
brincar.  

Arquitectos: 2012 Architecten   Local: Roterdão, Holanda   Ano: 

2003 

 

 
 

 

 
Projecto: A Miele Space 
Station trata-se de uma “estação 

espacial” móvel construída a 
partir de máquinas de lavar 
velhas, extendendo, assim, a 
sua vida útil. Consiste em cinco 
módulos de sessenta 
centímetros de largura, em que 
cada um pode ser carregado por 
duas pessoas. Os cinco 
elementos podem ser montados 
por cima de um reboque para 
formar uma caravana. Os 
segmentos podem assumir 
várias configurações.  
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Tabela 9 – Diversos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVERSOS 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Arquitectos:  Archi Union Architects   Local: Xangai, China       
Ano: 2010 

 
 

 

 
 

 
 

 
Projecto: Can Cube é um 

edifício residencial e de 
escritórios cujas fachadas foram 
construídas com um sistema de 
latas de alumínio carbonatado, 
colocadas numa estrutura de 
alumínio. A fachada economiza a 
energia desperdiçada durante os 
processos de reciclagem, 
reutilizando as latas na sua 
forma original, sem a 
necessidade de reciclagem ou 
outros processos. A estrutura é, 
assim, leve e facilmente 
ajustável, com secções de 
janela-guilhotina na fachada que 
permitem o controlo total da luz 
solar.  

Arquitectos: N. John Habraken   Local: Amsterdão, Holanda     
Ano: 1963 

 

 
 
 

 

 
Projecto: A cabana 
experimental da Heineken, de 
3x3 metros, foi construída com 

cerca de 1000 garrafas de vidro 
designadas de WOBOs (short for 
World Bottles) na sede da 
Heineken. As garrafas de vidro 
de cerveja foram desenhadas 
como tijolos, cujo desenho 
permite que o bocal de uma 
garrafa encaixe na base das 
próximas, enquanto os lados se 
alinham em filas de pequenas 
saliências que facilitam a fixação 
da argamassa e o manuseio.  

Arquitectos: Riccardo Giovanetti   Local: Itália, Rimini    Ano: 2008 

 
 

 
 

 
 

 
Projecto: Plasticamente 
Pavilion A estrutura de 130 m2 

compreende uma grande 
cobertura côncava executada 
com discos de plástico branco 
brilhante, sendo uma 
reminiscência de estruturas 
moleculares de polímeros. É um 
pavilhão para sediar a estreia do 
novo filme da Walt Disney Trilli, 
um filme eco-friendly, sendo 
erguido pela primeira vez 
durante a recente feira italiana 
Ecomondo. 

  

https://duranvirginia.files.wordpress.com/2013/04/virginia-duran-blog-unusual-facades-can-cube-building.jpg
https://duranvirginia.files.wordpress.com/2013/04/virginia-duran-blog-unusual-facades-can-cube-detail.jpg
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 APÊNDICE B 
Esquemas explicativos dos casos de estudo 
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Japanese Pavilion 

Planta representativa da aplicação dos tubos de papel e da organização formal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta representativa da organização funcional 

 

Corte representativo dos materiais aplicados e de elementos existentes 
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Paper House 

Esquema representativo das formas e geometria base do edifício 

Esquema representativo da junção da geometria base do edifício com os tubos de papel 

Planta representativa da distribuição dos tubos de papel e da organização formal 
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Planta representativa da organização funcional 

 
 

 

 

Corte representativo dos materiais aplicados e da relação entre o interior e o exterior  
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Paper Church 

Esquema representativo das formas e geometria base do edifício 

 

Esquema representativo da junção da geometria base do edifício com os tubos de papel 

Planta representativa da distribuição dos tubos de papel e da organização formal 
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Planta representativa da organização funcional 

 

 

Corte representativo dos materiais aplicados e da relação entre os espaços 

 

 

 
Corredor que envolve 
o salão da igreja 

Elemento vertical que 

lembra um pináculo 
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Paper Log Houses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta representativa da distribuição dos tubos de papel e da organização formal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta representativa dos materiais aplicados e sua disposição 
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