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APRESENTAÇÃO 

Desconstrutivismo: Da Origem à Ação 
 

Miguel Ângelo Pintado de Brito 

 
O intuito desta dissertação é entender o Desconstrutivismo como movimento, referindo 

a sua origem e influências. A pesquisa foi conduzida à Primeira Era da Máquina, 

marcada pela revolução industrial e pelo desenvolvimento cientifíco e tecnológico. O 

Construtivismo Russo surgiu neste contexto como um movimento moderno para 

construir uma sociedade adequada ao seu tempo. 

Encontramos a génese do Desconstrutivismo nos trabalhos e na teoria de Malevich, 

Chernikov, Leonidov e El Lissitzky, que serviram de base para muitos arquitetos 

percursores deste movimento, como Zaha Hadid, que admitiu a sua profunda ligação 

com as pinturas de Malevich, ou Rem Koolhaas com os estudos de Chernikov. 

Pretende-se também investigar as bases filosóficas e a sua aplicação na arquitetura. 

Compreende-se que o Desconstrutivismo está ligado a um momento marcante na 

evolução do Homem, especificamente no desenvolvimento científico e tecnológico que 

introduziu a física quântica e a filosofia da desconstrução literária legitimada por Jacques 

Derrida. É óbvio o paralelismo contextual com a Primeira Era da Máquina e o 

Construtivismo Russo. 

O Desconstrutivismo na arquitetura surge na Segunda Era da Máquina, nos anos 80 do 

século XX, e o seu impacto reflecte uma era de comunicações em que a distância 

passou a ser medida pelo tempo. As obras de Bernard Tschumi, Peter Eisenman, Zaha 

Hadid, Rem Koolhaas, Frank Gehry, Daniel Libeskind e Patrik Schumacher demonstram 

uma ruptura com o movimento pós-modernista: para além da mudança da estética, é 

apresentada uma nova metodologia e um novo entendimento da arquitetura.  

Posteriormente, e com a exponencial evolução tecnológica, instaurou-se um novo 

momento de mudança na História: a Era Digital trouxe novos meios e métodos de 

trabalho que fomentaram uma maior exploração e evolução do Desconstrutivismo, como 

por exemplo o Parametrismo.  

A linha orientadora desta dissertação será a procura de ligações entre os vários 

momentos da História e o desenvolvimento deste movimento, revelando uma filosofia,  



 

  



 

e uma metodologia que datam do início do século XX e que continuam a influenciar a 

arquitetura de hoje. 

Palavras-chave: Desconstrutivismo, Construtivismo Russo, Parametrismo. 

 
 
 



 

  



 

PRESENTATION  

Desconstrutivismo: Da Origem à Ação 
 

Miguel Ângelo Pintado de Brito 

 
The main goal of this dissertation is to understand Deconstructivism as a movement, 

tracing back his major influences and origin and conducting the research to the First Age 

of the Machine, that was setted by the industrial revolution. The technologic and scientific 

advances served as base to the Russian Constructivism: a modern movement designed 

to build a society that fits its time. 

The genesis of Deconstructivism is found on the works and theories of Malevich, 

Chernikov, Leonidov and El Lissitzky, and served as a base for its development. Zaha 

Hadid admitted a profund connection with Malevich paintings and Rem Koolhaas with 

Chernikov form studies. It is also important to investigate the philosophical basis and the 

application of this movement on architecture. It was understood that Deconstructivism is 

connected with a striking moment of human evolution, more precisely with scientific and 

technologic breakthroughs by quantum physics and the deconstruction philosophy 

developed by Jacques Derrida. 

Like the First Age of the Machine and the Russian Constructivism, Deconstructivism 

appears on the Second Age of the Machine, in the 80’s, which shows the impact of an 

era of communications in wich distance was measured by time. The study of Bernard 

Tschumi, Peter Eisenman, Zaha Hadid, Rem Koolhass, Frank Gehry, Daniel Libeskind 

and Patrik Schumacher shows a rupture with the post-modernist movement, whose 

aesthetical change is followed by a new methodology and understanding of architecture 

place. Nowadays, with the exponential evolution of technology, there is a new moment 

of change in History: The Digital Era brought even more means and work methods, wich 

pushed Deconstructivism to a new state of evolution, such as Parametricism.  

The guiding line of this thesis will be the consistent search of connections throughtout 

the History and its progress, trying to reveal its philosophy and methodology which come 

from the beginning of the 20th century and keep influencing the architecture of today. 

 

Keywords: Deconstrutivism, Russian Construtivism, Parametricism.   
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1. INTRODUÇÃO 

O Desconstrutivismo foi um movimento de arquitetura pós-moderna, reconhecido em 

1988, em Nova Iorque, através de uma série de exposições e debates no MoMA1. Teve 

como base dois factores: por um lado, o Suprematismo e o Construtivismo russo e por 

outro lado a filosofia de Desconstrução de Jacques Derrida2. 

O Suprematismo foi um movimento artístico de pintura abstrata, iniciado por Kazimir 

Malevich em 1915, que serviu de inspiração a arquitetos desconstrutivistas. No que diz 

respeito ao Construtivismo Russo, o movimento moderno de arquitetura russa, é de 

salientar três arquitetos que levaram as suas ideias e investigação da arquitetura para 

além das fronteiras do próprio movimento e que por isso, foram ostracizados pelos seus 

colegas: El Lissitzky, pelo seu trabalho fotográfico e de design e pelo seu conceito de 

“proun”, Iakov Chernikov que contribuiu com obras como as suas “fantasias 

arquitetónicas”, mas principalmente com a sua investigação no seu Programa 

Educacional da Forma, e Ivan Leonidov, que demonstrou uma visão fora do seu tempo 

através dos seus projetos, considerada como utópica pelos seus colegas do movimento. 

Todo o conhecimento sobre metodologia de investigação e trabalho iria ser aliado ao 

segundo factor da génese do Desconstrutivismo, que foi a filosofia de desconstrução 

desenvolvida por Jacques Derrida. Foi primeiramente aplicada no sentido literário, nas 

décadas de 60 e 70 do século XX, e inúmeros arquitetos tentaram reinterpretar e aplicar 

à arquitetura, contando com a participação do próprio Derrida. Vejam-se os primeiros 

exemplos arquitetónicos que surgiram no concurso para o Parc de La Villette. O próprio 

filósofo contribuíu para a implementação desta filosofia na arquitetura, através de 

palestras, trabalhos com arquitetos e com a sua presença e participação na exposição 

do MoMA  que iria reconhcer o Desconstrutivismo como movimento arquitetónico.  

Através do estudo dos arquitetos e obras percursoras do Desconstrutivismo ir-se-á 

estabelecer a sua ligação com a Era Digital e mostrar como o movimento continua a 

influenciar e a promover o desenvolvimento tecnológico e criativo da arquitetura actual. 

  

                                            
1 MoMA - Museu de Arte Moderna nos Estados Unidos, fundado em Nova Iorque, 1929.The Museum of of 
Modern Art history, disponível em: www.moma.org/about/who-we-are/moma-history 
2 Jacques Derrida – Filósofo francês, nascido na Argélia, que desenvolveu a teoria de Desconstrução nos 
meados dos anos 60 do século XX, Jacques Derrida, Abstruse Theorist, Dies at 74, Artigo NYTimes, 
disponível em: http://www.nytimes.com/2004/10/10/obituaries/jacques-derrida-abstruse-theorist-dies-at-
74.html 
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2.  ORIGEM 

2.1. SUPREMATISMO  

Neste capítulo explora-se a influência do Suprematismo para vários arquitetos 

desconstrutivistas, procurando conhecer o que foi este movimento e de que forma 

causou uma ruptura dos ideais artísticos da época, influenciando também toda a 

maneira como se via a arte até esse momento.  

O Suprematismo foi uma das correntes de vanguarda, animada por propósitos 

revolucionários, que se desenvolveu na Rússia nos primeiros trinta anos do século XX 

juntamente com outras correntes como o Raíonismo3 e o Construtivismo. A vanguarda 

russa é a única a inserir-se numa tensão e realidade revolucionárias. 

O Suprematismo surge por volta de 1915 na Rússia, através do pintor Kazimir Malevich. 

Foi um movimento artístico russo centrado nas formas geométricas básicas, tornando-

se na primeira escola sistemática de pintura abstrata no movimento moderno, interligado 

com as outras vanguardas devido às pesquisas formais do raionismo de Mikhail 

Larionov4 e Natalia Goncharova5 e o Construtivismo de Vladimir Evgrafovic Tatlin6. 

Neste contexto, o Suprematismo defende uma arte livre de finalidades práticas e 

comprometida com a pura visualidade plástica, em ruptura com a ideia de imitação da 

natureza, com as formas ilusionistas, com a luz e cor naturalistas do impressionismo e 

com qualquer referência ao mundo objetivo que o cubismo de certa forma ainda 

alimentava.  

KAZIMIR MALEVICH  

Kazimir Malevich nasceu na Ucrânia a 12 de Fevereiro de 1878. Em Parjómovka, 

completou os cinco anos de Escola de Agricultura, aprendendo por si mesmo a pintar 

as paisagens e os camponeses que o rodeavam; em Konotop dedicou-se 

                                            
3 Raionismo – Movimento de arte abstrata que se iniciou na Rússia em 1911, inspirado pela velocidade, 
tecnologia e a modernidade do início do século XX na era da máquina, Rayonism, Museu Tate, disponível 
em : http://www.tate.org.uk/art/art-terms/r/rayonism 
4 Mikhail Larionov – Vanguardista da pintura abstrata russa, 1881-1964. Mikhail Fyodorovich Larionov 
RUSSIAN ARTIST, Encyclopaedia Britannica, disponível em : www.britannica.com/biography/Mikhail-
Fyodorovich-Larionov 
5 Natalia Goncharova – Figurinista e pintora russa do cubo-futurismo,1881-1962. Natalya Goncharova 
RUSSIAN ARTIST, artigo escrito por Naomi Blumberg, Encyclopaedia Britannica, disponível em : 
www.britannica.com/biography/Natalya-Goncharova 
6 Vladimir Evgrafovic Tatlin – Pintor, escultor e arquiteto, primeiro teórico do Construtivismo russo,1885-
1953, Vladimir Tatlin, UKRAINIAN PAINTER, SCULPTOR, AND ARCHITECT, Encyclopaedia Britannica, 
disponível em : https://www.britannica.com/biography/Vladimir-Yevgrafovich-Tatlin 
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exclusivamente a pintar e produzir a sua primeira obra. Foi admitido na Academia de 

Kiev em meados dos anos 1890.  

Malevich foi inquestionavelmente o artista russo mais celebrado da sua geração. Na 

última metade do século XX, a maior parte da sua obra foi adquirida por instituições, 

quer ocidentais, quer soviéticas. Durante a sua vida, contou com cinco exposições 

dedicadas ao seu trabalho, tanto no país natal como no estrangeiro. Através da sua 

visão, Malevich passou cerca de quinze anos da sua carreira a expor a estética e moral 

do sistema de representação da arte abstracta a que designou de Suprematismo, um 

completo afastamento de qualquer método pictórico reconhecido na arte:  

“That end and beginning where sensations are uncovered, where art emerges as such” 
Malevich, apud, ,The spirtitual in the twentieth-Century Art, Roger Lipsey. (1988,p.149 ). 

O artista adotou os mais variados papéis, desde professor e administrador a teórico e 

designer, divulgando esta nova maneira de pensar a arte. 

A arte de Malevich sobreviveu ao pessimismo e a décadas de repressão governamental, 

até à sua queda e dúvida como artista, que, no final da sua carreira, o levou a trocar o 

Abstracionismo pelo Neorrealismo Italiano7. Mais do que sobreviver, a sua arte assumiu uma 

posição proeminente nos cânones do Modernismo8, comandando um nível de respeito e 

influência na história da arte que poucos alcançaram. 

 
Ilustração 1 - Kazimir Malevich. (The Arts Council, s.d.). 

Em 1904, após a morte do pai, mudou-se para Moscovo, onde estudou na Escola de 

Pintura, Escultura e Arquitetura e no estúdio de Fedor Rerberg, (um pintor e artista 

gráfico proeminente na Rússia). Este foi um período de muitas descobertas para o jovem 

                                            
7 Neorrealismo Italiano – Movimento cultural surgido na Itália no final da segunda guerra mundial, 
Neorealism ITALIAN ART, Encyclopaedia Britannica, disponível em : www.britannica.com/art/Neorealism-
Italian-art 
8 Modernismo – Movimento cultural das artes e arquitetura da primeira metade do século XX. Modernism 
ART, Encyclopaedia Britannica, disponível em : https://www.britannica.com/art/Modernism-art#ref282536 
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artista: graças aos pintores franceses Chtchukine e Morozov, Malevich conheceu o 

Impressionismo, o Cubismo e o Fauvismo. Trabalhou ainda com os poetas Alexei 

Kruchenykh e Velimir Khlebnikov,poetas radicais russos, e em 1913, fez os cenários da 

ópera futurista “Vitória sobre o Sol”. Era o período do alogismo, da obra ininteligível, que 

seria substituído pelo Suprematismo, cujo início foi marcado pela obra “O Alvo”, 1918, 

de Malevich: a poderosa imagem do quadrado negro sobre um fundo branco. 

 
Ilustração 2 - O Alvo, Kazimir Malevitch, 1915. (Shaw, 2013). 

A metodologia do trabalho Alógico de Malevich consistiu em experiências com a forma 

visual, seguindo a premissa de confundir a maneira convencional de produzir a imagem 

e inventando novas relações ou associações a partir de uma colisão aleatória entre o 

que aparentemente são imagens e formas que nada têm a ver umas com as outras.  

We come to the rejection of reason, but this has been possible only because a different 
form of reason has arisen within us… It has its own law and construction and also 
meaning, and only in the light of this knowledge will our work be based on a totally new, 
trans-rational precept. Malevich, apud – Kazimir Malevich Suprematism, Matthew Drutt, 
(2003 p.25.) 

Compactos mas abertos, os trabalhos alógicos combinam imagens dos elementos reais 

como animais, utensílios e instrumentos musicais com formas abstratas. São essenciais 

para se compreender como Malevich iria inventar um novo visual e uma nova linguagem 

enquanto aparência não objetiva. 

A fase seguinte do Suprematismo, mais dinâmica, aconteceu entre 1915 e 1917. É 

caracterizada por formas multicolores ligadas umas às outras de um modo magnético 

ou ordem estática, até quando as formas parecem estar soltas no espaço. A composição 

suprematista oferece uma cacofonia de formas prestes em colisão, em offset com um 



Desconstrutivismo: Da Origem à Acção 

Miguel Ângelo Pintado de Brito   14 

pequeno círculo amarelo. Este tipo de vocabulário expande-se neste período de uma 

maneira única, trazendo substancialmente um exemplo de ideias formais que antes só 

eram conhecidas através de pequenos desenhos. Na primeira fase, Malevich passa 

rapidamente de um estilo pós-impressionista para um Neo-Primitivismo com Cubismo e 

Futurismo, apresentando uma ruptura com a lógica. Em todos estes estilos demonstrou 

um interesse em simplificar as formas, tratando o background ou a paisagem e a forma 

humana da mesma maneira, num interessante ritmo geométrico ou repetição das 

formas. O seu interesse no cubismo inicialmente inclinou-se mais para Léger9 do que 

para Picasso10, apesar de o período de colagens ter sido muito importante para 

Malevich. 

 
Ilustração 3 - Mulher num Quiosque, óleo e colagem, Malevich, 1914. (Russian Art & Culture, 2014). 

Ao desafiar a lógica do Cubismo, Malevich demonstrou que este havia falhado porque 

o público não conseguira visualizar as imagens fragmentadas como uma unidade visual, 

sendo a representação do objeto incompreensível. Como resultado, Malevich concluí 

que a lógica deveria ser abandonada. Em alternativa, em vez de representar um sujeito 

deveriam representar-se várias unidades pictóricas numa unidade assimétrica. 

Nesta obra, Malevich justapôs um violino, apresentado na linguagem do cubismo sobre 

um violino e uma vaca realistas: 

                                            
9 Fernand Léger – Pintor francês que se destacou com as suas obras cubistas,1881-1955. Fernand Léger 
FRENCH PAINTER, artigo escrito por Roy Donald McMullen, Encyclopaedia Britannica, disponível em : 
www.britannica.com/biography/Fernand-Leger 
10 Pablo Picasso – Pintor, escultor, ceramista, cenógrafo, poeta e dramaturgo conhecido como fundador do 
Cubismo,1881-1973. Pablo Picasso, SPANISH ARTIST, artigo escrito por Marilyn McCully, Encyclopaedia 
Britannica, disponível em : www.britannica.com/biography/Pablo-Picasso 
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Por outras palavras, o quadro deve ser entendido como um comentário à vontade do 

cubismo de infringir a forma, mas ao mesmo tempo demonstra a relutância do artista 

em infringir os conteúdos tradicionais das obras.  

O termo “Alógico” é usado como referência à poética futurista russa, zaum , que 

consistia em libertar as palavras das limitações que lhes impunham a obrigatoriedade 

de ter um significado. Tanto a ideia de zaum como a alógica de Malevich foram 

influenciadas pelas ideias de Uspensky, crítico de História e de Arte russo, sobre a 

transcendência da realidade tridimensional. Na obra “Mulher num Quiosque”, Malevich 

começa por inserir elementos e essências, as letras alusivas aos cartazes e símbolos 

que se encontrariam num quiosque, e o retângulo cor-de-rosa representa a essência da 

mulher.Numa análise superficial dos seus quadros encontram-se símbolos do passado 

e do futuro, mais especificamente do “velho” humano e do “novo” humano. É também 

reconhecível em ambos a figura humana e outros elementos. Tendo sido executados 

no mesmo ano que “Mulher em Quiosque”, é visível que para Malevich a figura não sai 

da tela, mesmo quando esta é substituída por uma essência rectangular. 

Por volta de 1915, Malevich estava pronto para demonstrar a supremacia do plano: 

"Any painting surface is more alive than any face from which a pair of eyes and grin jut 
out. A face pai-nted in a picture gives a pitiful parody of life, and this illusion is only a 
reminder of the living. But a surface lives, it has been born. [...] The square is a living 
royal infant."-, Charles Harrison, Art in Theory, 1900-1990. An Anthology of Changing 
Ideas (1999 p.174 ) 

 

O quadrado preto deve ser entendido como a celebração da criação. É também uma 

alusão à produção de “Victory Over the Sun”, uma peça para a qual pintou o quadrado 

preto como o símbolo de um eclipse. Uma celebração do triunfo no futuro. 

 
Ilustração 4- Vista da exposição 0.10, Malevich, 1915. (Cumming, 2014). 



Desconstrutivismo: Da Origem à Acção 

Miguel Ângelo Pintado de Brito   16 

Esta ópera futurista estreou em 1913 no Luna Park, (o primeiro parque de diversões na 

Rússia, inaugurado em 1912), organizada pelo grupo artístico Soyuz Molodyozhi, com 

o argumento escrito em linguagem zaum por Aleksei Kruchonykh11 e o design de palco 

de Kazimir Malevich. 

O objetivo da peça foi sublinhar paralelismos entre o texto literário, a música e a arte da 

pintura de forma a enquadrar um elenco com personagens como Nero e Caligula na 

mesma pessoa, o “Traveller Through All the Ages”, “Telephone Talker”, “The New 

Ones”, entre outros. 

A reação da plateia foi negativa e até mesmo violenta, segundo alguns críticos e 

historiadores. 

 
Ilustração 5- Peça “Victory over the Sun”, Alma Law, (Bamblog, 1983) 

O Suprematismo de Malevich consistiu em 3 fases. A primeira, a fase preta, referido 

pelo próprio como a fase “económica”, teve como objetivo sintetizar muitas verdades 

numa só ideia; a segunda fase, a Vermelha, era sobre a revolução; a fase Branca, a 

terceira, correspondia à ideia da ação pura. Apesar de isto sugerir que Malevich eliminou 

todas as outras cores das suas obras, isso não aconteceu: para ele, a cor não era 

estrutura, natureza, forma ou o caminho para o espiritual, mas essencialmente uma 

ausência ou vazio. O que parece permanecer na obra de Malevich é uma completa 

rejeição do primitivismo, da realidade ou de qualquer estilo que contenha vestígios da 

natureza. 

"Objects have vanished like smoke; to attain the new artistic culture, art advances toward 
creation as an end in itself and toward domination over the forms of nature." – Malevich, 
The Suprematist Manifesto, (Last Futurist Exhibition of Paintings 0,10, 1916) 

 
                                            
11 Aleksei Kruchonykh – Poeta conhecido como o mais radical do futurismo russo e um dos criadores do 
zaum,1886-1968. Aleksei Kruchenykh, retirado dos arquivos do MoMA, disponível em: 
https://www.moma.org/artists/3263 
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Rejeitando tudo o que existiu anteriormente na arte, Malevich considerava necessário 

começar com o “zero” da forma, e só depois seria possível criar. Contudo, o “zero” da 

forma de Malevich não é um zero sem conteúdos ou origens. A formação desta teoria é 

baseada na crença de que na 4ª dimensão tudo se encontra e se torna no oposto.  

 

 
Ilustração 6 - “Boy with 

Knapsack” 1915, Malevich: 

bombmagazine.org 

 
Ilustração 7 - “Supremus No. 

50”, 1915, Malevich: stedelijk.nl 

Em “O mundo sem objecto” (1927, Bauhaus), Malevich explica qual foi a fonte de 

inspiração das suas obras: “Eu sentia apenas noite dentro de mim, e foi então que 

concebi a nova arte, que chamei Suprematismo.” 

Escreve também com o poeta Mayakovsky12 o manifesto Do Cubismo ao 

Suprematismo, publicado em 1915, onde define o Suprematismo como “a supremacia 

do puro sentimento”. O essencial era a sensibilidade em si mesma, independentemente 

do meio de origem. 

Consciente da sua segregação com o que era seguido na arte moderna, um comité de 

artistas russos liderados por David Shterenberg13, organizou a primeira grande 

exposição que celebrava os objetivos alcançados pelo modernismo russo. Abrindo com 

uma declaração de El Lissitzky, “The Blockade of Russia is Coming to an End”, esta 

exposição aconteceu em 1922 na galeria Van Diemen, em Berlim, continuando para o 

Museu Stedelijk14 em Amsterdão e apresentando mais de 1000 trabalhos executados 

                                            
12 Vladimir Mayakovsky- Poeta, dramaturgo e teórico russo, conhecido como o “poeta da Revolução”,1893-
1930. Vladimir Mayakovsky RUSSIAN POET, Encyclopaedia Britannica, disponível em: 
https://www.britannica.com/biography/Vladimir-Vladimirovich-Mayakovsky 
13 David Shterenberg – Pintor e artista gráfico ucraniano que ocupou vários cargos como comissário das 
artes,1881-1948. David Shterenberg, Biography, retirado de M.T.Abraham, disponível em : 
http://mtabraham.com/the-artists/david-shterenberg-2/ 
14 Museu Stedelijk – Conceituado museu de Artes Modernas que abriu em 1895. Stedelijk Museum, 
MUSEUM, AMSTERDAM, NETHERLANDS, Encyclopaedia Britannica, disponível em : 
https://www.britannica.com/topic/Stedelijk-Museum 
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por artistas que representavam todas as tendências da arte russa do início do século 

XX. Neste evento destacaram-se os trabalhos dos artistas vanguardistas, tais como 

Natan Altman, Ilia Chashnik, Alexandra Exter, Naum Gabo, Ivan Kliun, Gustav Klutsis, 

Lissitzky, Liubov Popova, Alexander Rodchenko, Olga Rozanova e Vladimir Tatlin.  

Pela primeira vez, espectadores ocidentais foram expostos à visão dos pólos 

dominantes do Modernismo Russo, o Suprematismo e o Construtivismo, que tinham 

iniciado uma batalha ideológica pela supremacia na Rússia durante vários anos. 

Malevich foi representado na exposição com seis peças, duas das quais foram 

claramente identificadas com o Suprematismo. 

Cinco anos depois, em 1927, teve a oportunidade de mostrar a sua própria exposição, 

embarcando numa tour de três meses pela Polónia e Alemanha, em que proliferava a 

essência da sua pesquisa artística. Setenta dos seus quadros, guaches e desenhos 

foram expostos numa apresentação especial na Grande Exposição de Arte de Berlim, 

não existindo outro artista russo, nem mesmo Kandinsky, a receber tal honra. 

Malevich volta a Leningrad a 5 de Junho de 1927 para continuar o seu trabalho no 

Instituto Estadual de História de Arte. Nunca regressou ao ocidente e em poucos anos 

a sua pesquisa e arte foram abandonadas pelos seus colegas do Instituto, culminando 

na expulsão e desmantelamento do seu departamento em 1930, altura em que o clima 

político-cultural mudou para uma abordagem e visão mais conservadoras e hostis em 

relação à produção do modelo da vanguarda.  

Sem qualquer dúvida, a sua posição precária agravou-se com o clima político na Rússia, 

que o proibiu de qualquer contacto com os seus colegas no Ocidente. A propósito da 

sua exposição em Kiev, em Abril de 1930, a imprensa referiu que, apesar de todos os 

maravilhosos aspetos do trabalho criativo de Malevich, o fundamento da sua atividade 

artística é desconhecido para a cultura do proletariado. 

Todo o seu trabalho se centra na noção de que para ele, um artista burguês, a arte não 

está ao serviço da sociedade, mas apenas ao serviço da forma. Em Setembro de 1930, 

foi preso por vários meses, pela OGPU15, seguindo-se a sua expulsão do Instituto, pelas 

acusações dos seus colegas de que ele praticava formalismo, tendo sido extensamente 

interrogado acerca das suas opiniões sobre a arte e das suas atividades no estrangeiro. 

                                            
15 OGPU – Administração Política Estadual da União Soviética, mais conhecida como polícia secreta da 
União Soviética. OGPU, SOVIET GOVERNMENT, Encyclopaedia Britannica, disponível em: 
www.britannica.com/topic/OGPU 
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Durante o interrogatório, Malevich defendeu repetidamente que o seu trabalho fora 

levado a cabo segundo os ideais do estado Soviético. 

 “There were no attempts on the part of the practitioners of the bourgeois tendency to win 
me over to their side, nor could there have been, as my convictions and views on art, 
based on thirty years of work, are known”. – Malevich,”Statement No Of Interrogation” 
transcrito do artigo OGPU (United State Political Agency, 1930)  

 
Contudo, todo o seu depoimento foi em vão. Libertado a 8 de Dezembro, Malevich foi 

continuamente ostracizado pela burocracia cultural, agora dominada pelos académicos 

do Realismo. 

Nos últimos anos da sua vida, que acabou abruptamente em 1935, na sequência de 

uma breve doença, Malevich focou-se no seu legado, recolhendo as suas experiências 

abstratas, desde paisagens pós-impressionistas a retratos neo-renascentistas, de forma 

a criar uma progressão lógica de estilos e atitudes no seu trabalho. Contudo estes 

trabalhos não iriam a ser expostos fora da Rússia muitas décadas após de terem sido 

concretizados. 

2.2. CONSTRUTIVISMO RUSSO 

O Construtivismo Russo foi um movimento instaurado na Rússia em 1919, após 

Malevich ter introduzido o termo “arte construtivista” para descrever o trabalho de 

Rodchenko. Porém, só foi oficializado como movimento com o “ Manifesto Realista”, de 

Naum Gabo e do seu irmão Antoine Pevsner16 (apêndice 1). 

Um dos princípios construídos pela revolução de Outubro de 1917 que mais 

contribuíram para o desenvolvimento do trabalho artístico moderno foi sem dúvida o 

Construtivismo. 

A luta pelos princípios construtivistas iniciou-se em 1920 na União Soviética. A ideologia 

deste movimento baseia-se na negação da essência metafísica própria da estética 

idealista e de incorporação ao materialismo artístico. 

Os construtivistas fundamentaram como objetivo a eliminação das disciplinas artísticas 

antigas e as suas formas não materiais e a racionalização da obra de arte. 

                                            
16 Antoine Pevsner – Escultor pioneiro da escultura do século XX, 1884- 1962. Antoine Pevsner, FRENCH 
ARTIST, Encylopaedia Britannica, disponível em: britannica.com/biography/Antoine-Pevsner 
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Contudo, directores de teatro, cenógrafos, pintores esquerdistas, poetas construtivistas 

e outros, apropriaram-se imediatamente das ideias do Construtivismo, em essências 

revolucionárias, para transformá-las num particular “estilo construtivista”. Em várias 

ocasiões o Construtivismo foi deturpado, trivializado e empregue na sua antítese 

absoluta como um instrumento puramente estético e formal. Por isso até hoje não se 

conseguiram estabelecer por completo e de modo geral as diferenças entre os métodos 

estéticos deste pseudo-Construtivismo e os autênticos princípios construtivistas. De 

facto, grande parte da polémica, dos ataques e dificuldades que o movimento sofreu 

provêm desta grande confusão. 

O manifesto propagandístico Construtivismo de Alekséi Gan17, publicado em Moscovo 

em 1922, foi a primeira intenção de formular por escrito e divulgar as ideias deste 

movimento. A declaração e o programa apresentados ao Instituto de Cultura Artística 

em 1920 constituiram a primeira intenção de estabelecer a teoria do Construtivismo: 

O processo criativo do Construtivismo dirigiu-se à criação de objectos autónomos, tanto 

na sua forma como no seu conteúdo. Isso estava fortemente relacionado com o 

processo da Revolução Industrial, expressando aspetos espaciais e dinâmicos da 

tecnologia daquele século. Ao mesmo tempo em que ocorria essa aproximação entre 

arte e indústria, a tecnologia industrial era uma fonte concreta de inspiração para a 

própria arte.  

O Construtivismo desenvolveu-se como uma vertente não metafisica do Suprematismo 

e foi inaugurado por Vladimir Tatlin em 1913. Contudo, só depois da formação da URSS 

é que se caracterizou como um movimento organizado através de obras como o 

Monumento à III Internacional (mais conhecida como Torre de Tatlin) em 1920. No início 

de 1922, a OSA, (União dos Arquitectos Contemporâneos, que esteve em actividade de 

1925 a 1930) e o seu líder Moisei Ginzburg18 assumiram a tarefa de estabelecer o 

método e o conceito da arquitetura construtivista, através da análise de múltiplas 

interacções politícas, de reorganização social e de possibilidades tecnológicas. O ponto 

de partida era a rejeição da noção de composição, por estar associada à prática 

                                            
17 Alekséi Gan – Artista anarca da vanguarda russa, teórico de arte e designer gráfico, uma das figuras 
proeminentes do Construtivismo após a Revolução,1889-1940,CONSTRUCTIVISM/ Aleksei Gan, 
editorialtenov, disponível em : www.editorialtenov.com/en/books/constructivism-aleksei-gan/ 
18 Moisei Ginzburg – Arquitecto fundador do Construtivismo Russo, responsável pela teoria por trás de todo 
o movimento e pelo conteúdo programático dado nas escolas e nos politécnicos russos,Typology and 
ideology: Moisei Ginzburg revisited, the charnel house, disponível em 
:thecharnelhouse.org/2017/06/24/typology-and-ideology-moisei-ginzburg-revisited/ 
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tradicional. Em vez disso, a OSA focou-se na nocão de construção que “construía o 

trabalho a partir de dentro”. 

 
Ilustração 8 - Monumento à III internacional, Torre de Tatlin, worldhistoryconnected, Ralph Croizier, (São Petersburgo,1920). 

Moisei Ginzburg desenvolveu e propôs o modelo mecânico na arquitetura através de 

conexões com base na estética da máquina. No seu livro Machine: The Influence on 

Modern Art of Static and Dynamic Properties of the Machine, ressalta a racionalidade e 

o dinamismo da máquina. Na sua visão, cada máquina é o resultado do movimento 

numa direção particular. Se, nas composições arquitetónicas de estilos diferentes, o 

eixo de composição do movimento é justaposto com o eixo de simetria, na máquina o 

eixo de movimento é normalmente assimétrico. Ginzburg entendia o fluxo das forças 

numa máquina como modelo para gerar os diagramas espaciais básicos de qualquer 

novo tipo de edifício; a diferença entre a arquitetura moderna russa e a estrangeira era 

a precisão dos seus métodos de trabalho.  

“A arquitetura soviética moderna baseia-se principalmente no sólido método 
materialista. Não contém niilismo algum e em qualquer caso realça as 
exigências da expressão formal, mas fundamenta-se por completo nas 
particularidades funcionais do seu objeto em conjunto e de cada um dos seus 
elementos. A nossa frente de arquitetura moderna assenta no princípio de 
uma obra arquitetónica acabada, como qualquer outra coisa autenticamente 
moderna, não é um objeto que possua valor estético acrescentado, sem um 
objetivo concreto, organizado, racionalizado e sistematizado, cujo método de 
organização incorpora as máximas possibilidades da sua expressão. A nossa 
frente de arquitetura moderna baseia-se nos princípios sãos do 
Construtivismo, num método de pensamento funcional, um método que 
assinala ao arquiteto o rumo da sua atividade de modo preciso e lhe dita uma 
ou outra forma para a sua tarefa, dependendo das condições reais que se 
apresentam em frente dele.” - Moisei Ginzburg, Escritos 1923-1930, (p 361). 

 
Na arquitetura, o Construtivismo foi sujeito a várias interpretações. Apresentava-se 

predominantemente como uma filosofia preocupada com a função da arquitetura como 



Desconstrutivismo: Da Origem à Acção 

Miguel Ângelo Pintado de Brito   22 

catalisador social, ou, na terminologia soviética, como construção social. Foi também 

descrito como uma obsessão com o papel de formulação do espaço de tecnologias 

estruturais, com a construção do edifício e com a construção de possíveis formas. 

GRUPO CONSTRUTIVISTA 

O grupo construtivista era obcecado com todas as dimensões do problema 

arquitetónico. Os líderes eram sem qualquer dúvida os melhores arquitetos do seu 

tempo, apesar dos poucos recursos de que dispunham. Por essa razão, mantiveram-se 

sempre no centro da prática e da educação arquitetural da União Soviética.  

Nas palavras de Lenin19, para conhecer um objeto na realidade seria necessário 

compreendê-lo e estudá-lo em todos os seus aspetos e em todas as suas 

conectividades internas e externas. Este sistema procurava resolver o problema de 

design como um complexo integrado, como um todo. 

Os construtivistas não eram niilistas20 face às preocupações tradicionais da arquitetura, 

na delineação e na organização do espaço real, ou com a necessidade para a expressão 

na arquitetura. Face às preocupações estéticas de 1930, existia uma poética distinta do 

betão, mas os homens com a sofisticação de Ginzburg estavam demasiado enraizados 

com o que os russos chamavam “cultura arquitetónica” para negar que o seu objetivo 

devia ser a poética. 

M.R. Savchenko, um teórico soviético, referiu que a investigação arquitetónica tinha uma 

orientação dupla no que diz respeito aos aspetos espaciais e sociais da arquitetura. 

Essa orientação foi repetida na distinção entre os parâmetros de um edifício e as suas 

propriedades.  

A análise sistemática soviética das duas dimensões do problema de design e as suas 

infímas interrelações, remonta ao pensamento construtivista de 1920. 

”Parameters are direct measurements of a building and its spaces, of the consumers 
involved and of the activities it accommodates. Properties are measurements of 
consumers’ reactions to that same building… They are therefore measurements through 
an “intermediary”, measurements of decisions made, of symbolic situations overlaid, as 

                                            
19 Lenin – Chefe de estado russo, responsável pela Revolução Russa e implementação do Comunismo na 
Russia,1870-1924, Vladimir Lenin, PRIME MINISTER OF UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS, 
Encylopaedia Britannica, disponível em: www.britannica.com/biography/Vladimir-Lenin 
20 Niilistas – O Niilismo foi um movimento cultural que influenciou a juventude aristocrática russa na segunda 
metade do século XIX; consiste na desvalorização e morte do sentido, na ausência de finalidade e de 
resposta ao “porquê”. Os valores tradicionais depreciam-se e os princípios e critérios absolutos dissolvem-
se. Niilistas eram os grupos “que não eram nem a favor nem contra a Revolução”, Conceito de niilismo, 
Conceito.de, disponível em : conceito.de/niilismo 
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the user “enters into the actual building….Properties, like parameters reflect the object as 
a whole, but they do so through the prism of social attitudes to the architecture in the 
context of some corpus of architectural values.” – Savchenko.s.d apud. Digital Poetics: 
An Open Theory of Design-Research in Architecture, Marjan Colletti, (2013. p 55). 

 

Moisei Ginzburg foi o principal pioneiro soviético das tentativas sistemáticas para 

desenvolver uma base teórica para o design como um campo de actividade humana. 

Antes da revolução de 1917 já tinha acontecido uma reflexão significativa neste campo. 

Os construtivistas acreditavam que o princípio fosse a investigação das caracteristicas 

do objecto e da maneira na sua interacção com as pessoas, que era vista como 

obrigação profissional para com a sociedade marxista, o desenvolvimento de corpos 

organizados de conhecimento testado nestes campos- o que os russos chamavam de 

nauki (ciências) – cujas soluções possam ser construidas. 

O principal foco da teoria arquitetónica construtivista foi a sua inspiração na máquina, 

essencialmente o método de trabalho linear para o conceito. Esse foco foi assumido no 

artigo “Construtivismo como método de trabalho de laboratório e ensino”, (Ginzburg, 

1927), publicado no Contemporary Architecture (SA). O artigo era um plano 

esquemático do curso na teoria arquitetónica que era ministrada por Ginzburg nos 

departamentos da Vkhutemas21. 

Era através deste método funcional que os construtivistas ensinavam design e como 

operavam na conceptualização dos projetos. Era também a base da estrutura de 

investigação de laboratório, de ciência construtiva, dos aspetos sociais, da psicologia 

visual e do desenvolvimento de linguagens formais. 

O trabalho de Ginzburg permite o entendimento das aspirações deste grupo. Homem 

de educação europeia, vasta leitura e experiência profissional, a fonte do seu 

pensamento era complexa, principalmente no que diz respeito a três ideias: o papel 

catalisador da arquitetura, o ambiente do construído na mudança social e a necessidade 

de um método de trabalho organizado que permita ao arquiteto responder com lógica. 

  

                                            
21 Vkhutemas – Escola Superior de Arte e Técnica. Fundada em 1920 em Moscovo, foi o centro dos três 
maiores movimentos russos: Construtivismo, Racionalismo e Suprematismo, VKHUTEMAS, moma.org, 
disponível em : www.moma.org/interactives/objectphoto/schools/15.html 
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TEKTONIKA, KONSTRUKTSIIA E FAKTURA 

Através de princípios de organização abria-se portas para a ciência de Konstruksiia, 

uma ligação orgânica entre valores políticos, técnicas industriais e possibilidades 

específicas de manipulação de materiais. 

Faktura é a escada e Konstruksiia possibilita a atividade ao seu extremo, enquanto 

Tektonika é uma síntese dos dois primeiros conceitos. Alexei Gan desenvolve estes 

temas no Construtivismo (1922), mostrando uma visão radical sobre o passado e o 

futuro da arte do First Working Group22:  

Estes três conceitos tornaram-se as disciplinas principais do movimento construtivista. 

A Tektonika representa a ruptura com a ignorância e a tirania do capitalismo, (a palavra 

tektonika vem da geologia e significa uma violenta restruturação do núcleo terrestre). O 

estilo tectónico emerge organicamente e é formado, por um lado, pelas características 

do Comunismo e, por outro, pelo uso apropriado do material industrial. 

Tektonika é sinónimo de organicismo, uma erupção da essência interior. Como 

disciplina, deve conduzir os construtivistas a praticar a síntese de novos conceitos e 

novas formas. Uma pessoa educada sob os princípios marxistas deve eliminar os 

vestígios de arte da sua vida e iniciar o seu conhecimento no material industrial. 

Tektonika funciona como guia da atividade experimental e prática.  

Faktura é um conceito mais simples: significa seleção e processamento desde o material 

cru. É a condição orgânica do material processado ou a nova condição do seu 

organismo; É também a escolha cuidada do material e a sua utilização apropriada do 

modo a não limitar a tektonika ou obstruir a konstruksiia.  

Segundo Gan, konstruksiia deve ser entendida como a montagem e ordenação da 

função dentro do Construtivismo. Tektonika abrange uma interconexão do ideológico 

com o formal. Como resultado da unidade de concepção, faktura tem em conta o estado 

do material e konstruksiia revela o actual processo do todo. Em suma, konstruksiia é o 

design. 

Aplicando estes princípios à arquitetura e ao planeamento de toda a área territorial 

urbana, dos seus distritos individuais e também da solução na dimensão vertical, 

                                            
22 First Working Group of Constructivists – Grupo de arquitetos construtivistas responsável pela base teórica 
do movimento, desenvolvendo a definição de construtivismo em combinação com o conceito de faktura e 
Tektonika,  Documents and publications of the First Working Group of Constructivists, monoskop, disponível 
em : monoskop.org/INKhUK#Constructivism 
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usavam-se o conceito de tektonika com as massas e volumes, o de faktura com os 

materiais e o de konstruksiia com a estrutura. Isto seria a tarefa básica do 

Construtivismo. Para desenvolver o seu sistema definitivo e o seu objetivo primário, 

deveria ser estabelecido um fundamento científico na abordagem da construção dos 

edifícios e serviços que satisfizessem as necessidades da cultura Comunista da época.  

O Construtivismo deveria responder à evolução social, e Gan mostrou como a 

arquitetura, através da sua organização espacial, podia influenciar ativamente essa 

evolução.  

EXEMPLOS DE ARQUITETURA CONSTRUTIVISTA 

Sucursal moscovita da oficina e redação do Jornal Leningradskaia Pravda. 

O objetivo principal deste projeto consistiu em situar o espaço mínimo da planta do 

edifício (6x6m) e, da maneira mais racional possível, construir todas as instalações 

necessárias para o processo de produção, expressando nas fachadas o caráter 

propagandista e produtivo da obra. O edifício foi projetado com cinco plantas de ferro, 

vidro e betão armado. 

 
Ilustração 9 - Edifício da sucursal moscovita da oficina e redação do Jornal Leningradskaia Pravda. Moscovo – Arquitetos A.A- irmãos 

Vesnin, 1924: misfitsarchitecture.com, (Graham McKay 2015)  
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Casa Governamental dos Sovietes. 
 

Neste projeto, a fragmentação do conjunto em segmentos verticais corresponde às 

divisões em comissariados independentes, cada um com a sua função. 

Cada comissariado tem um acesso independente e os departamentos organizam-se 

verticalmente nas diversas plantas. Um anel comum de corredores liga estas partes 

independentes, permitindo que os comissariados comuniquem entre si comodamente. 

Finalmente, os volumes que predominam são o Comité Central Executivo e o Concelho 

de Comissários do Povo, que comunicam directamente com a sala de congressos. 

Outros volumes predominantes são os do Partido Comunista e o da Inspeção de 

Trabalho Campina.  

Todos os comissariados ou departamentos independentes foram pensados com as 

máximas possibilidades de isolamento e autonomia. A comunicação entre eles realiza-

se verticalmente, através de uma caixa de escadas. 

O Comité Central Executivo, o Conselho de Comissários do Povo, a sala de congressos 

e os comissariados principais integram na sua distribuição, e pela intersecção de várias 

ruas, uma área aberta para reuniões. Dentro do anel comum de edifícios há um espaço 

mais íntimo e fechado com um anfiteatro para esses fins e para praticar desporto. O 

edifício de habitações e os serviços estão divididos em anéis independentes.  

 
Ilustração 10- Casa Governamental dos Sovietes, Moisei Ginzbug,1928: thecharnelhouse.org, (Victor Carpov, 2013) 
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Palácio do Trabalho. 

No fim de 1922, a câmara municipal de Moscovo anunciou o concurso para o Palácio 

do Trabalho, no centro da cidade, onde agora se encontra o Hotel Moskva. Foi o primeiro 

concurso nacional para aquele que era visto como o principal edifício da União Soviética, 

com um auditório para 8000 pessoas. Dez anos depois, a ideia reapareceu com o nome 

de Palácio dos Soviéticos. Os termos do concurso especificaram que era imperativa a 

ausência de qualquer estilo de revivalismo. 

 

CHERNIKOV, LEONIDOV E LISSTZKY 

Estes três arquitetos destacaram-se e divergiram de alguma forma do que era 

normalmente praticado no Construtivismo Russo, principalmente porque as suas ideias 

e projetos, ainda que seguindo os princípios konstruktsiia, tektonica e faktura, eram 

considerados inexequíveis e utópicos pela comunidade construtivista. Contudo, como 

será demonstrado nos seguintes capítulos, foram estes três arquitetos que mais 

influenciaram o Desconstrutivismo.  

Leonidov, por exemplo, quando apresentou a sua proposta para o Instituto de Lenin, em 

1927, causou grande polémica entre os seus pares, que viam o projeto como utópico e 

inexequível, devido às proporções e custos necessários. Mesmo sendo defendido pelo 

líder do grupo construtivista, Moisei Gínzburg:  

“Leonidov’s Lenin Institute of Librarianship is exceptionally interesting methodologically, 
and deserves thorough consideration. Amongst the other works exhibited at the SA 

Ilustração 11 - Irmãos Vesnin – Projeto para o Palácio do trabalho, 1922: misfitsarchitecture.com, (Graham Mckay, 2015) 
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Exhibition it stands out particularly for its originality of approach.” - Moizei Ginzburg, 
“Results and Prospects”, 1927, (thecharnelhouse.org). 

 
Leonidov era criticado pela sua visão individualista. O mesmo aconteceu com o trabalho 

“Fundamentals” de Chernikhov, por parte da SA, citando a critíca de Khiger23: 

“Our architecture has long ago outlived the “symbolic” formalism of Iakov Chernikhov” – 
Roman Khiger, apud,sd, Deconstruction Omnibus Volume, (Catherine Cooke,p33, 1989). 

O trabalho destes três arquitetos reconhece as diferenças positivas entre o movimento 

do Suprematismo e o do Construtivismo e as suas filosofias como um cenário positivo 

de polaridades nas quais se poderá estabelecer a posição apropriada de qualquer 

situação artística ou de design. A forma como estes arquitetos responderam ao 

problema do conflito entre o cognitivo e o experimental de um edifício como uma 

entidade física, e o tempo como o demolidor dessa entidade, em que a memória 

desempenha um grande papel na categoria do tempo. Essa forma de resposta foi a 

causa da influência do seu trabalho nos arquitetos desconstrutivistas. Existem casos em 

que a influência se tornou numa homenagem aberta, como o caso de Rem Koolhas24, 

que viajou para a União Soviética em busca dos desenhos e projetos de Ivan Leonidov, 

numa altura em que muito pouco do seu trabalho fora exposto ao público. Retirados do 

apartamento do seu filho em Moscovo, os trabalhos de Leonidov foram trazidos e 

publicados em Londres. 

O mesmo aconteceu com Zaha Hadid25, aluna de Koolhas, que admitiu uma dívida 

directa para o seu trabalho, reconhecendo também a importância do estudo nas obras 

tridimensionais de Malevich. Outra influência que reflecte o trabalho de Koolhas e da 

OMA26 foi Lissitzky, mais propriamente na noção de mudança entre escalas e entre o 

material e o universo espiritual na sua noção de proun. 

No trabalho de Chernikhov, The Construction of Architectural and Machine Forms, os 

desconstrutivistas encontraram uma linguaguem hiper-construtiva que articulava as 

relações entre as partes. Bernard Tschumi usa o programa educacional de Chernikhov 

                                            
23 Khiger, Roman – Teórico de arquitetura russo, ilustrou diversos trabalhos dos irmãos Vesnin, de 
Gínzburg, Deconstruction Omnibus Volume, Catherine Cooke, p33, 1989 
24 Rem Koollhaas – Arquitecto influente no Desconstrutivismo e fundador da OMA, 1944, Rem Koolhaas, 
DUTCH ARCHITECT, Encyclopaedia Britannica, disponível em : www.britannica.com/biography/Rem-
Koolhaas 
25 Zaha Hadid – Arquitecta que contribuiu para o desenvolvimento do Desconstrutivismo e primeira mulher 
a receber o pritzer em 2004, 1950-2016, Dame Zaha Hadid, Encyclopaedia Britannica, disponível em : 
www.britannica.com/biography/Zaha-Hadid 
26 OMA – Office of Metropolitan Architecture, fundada em 1975 por Rem Koolhaas, Elia e Zoe Zenghelis e 
Madelon Vriesendorp, sendo atualmente uma das mais conceituadas empresas de arquitetura, OMA, 
disponível em : oma.eu/office 



Desconstrutivismo: Da Origem à Acção 

Miguel Ângelo Pintado de Brito   29 

como a linguagem mais poderosa para fazer afirmações negativas, dissociativas ou 

probabilísticas, para demonstrar não-estruturas e questionar as ligações convencionais 

estabelecendo um paralelismo com a lógica de Chernikhov. Um exemplo disto é o Parc 

de la Villete27, que gera sequências de formas e apresenta uma clara distinção entre 

ponto, linha e plano que é usada como princípio estrutural nas diferentes dimensões no 

esquema do Parc.  

Estes e outros paralelismos estabelecidos pelos três “sintetizadores”, (Chernikhov, 

Leonidov e Lisstzky), são o resultado da procura de arquitetos do Desconstrutivismo, 

por representarem interesses e lógicas semelhantes; apesar da diferença de várias 

décadas, a percepção do espaço tridimensional era a mesma. O uso directo destes 

trabalhos como fonte de inspiração e aprendizagem originou a continuidade de 

pensamento após uma quebra de 50 anos, de uma primeira perceção de mudanças 

culturais que vieram tornar-se realidade na experiência cultural das massas.Segundo 

Catherine Cooke28, entre as bases de influência do Suprematismo e do Construtivismo, 

o Desconstrutivismo significou uma reinvenção dos conceitos newtonianos de espaço, 

refletindo as novas relações de tempo e espaço com as tecnologias de comunicação 

dos finais do século XX e uma nova consciência desses factores de localização que o 

Homem possui enquanto se move, na forma de memória.   

2.3. ARQUITETOS INFLUENCIADORES DO DESCONSTRUTIVISMO 

Iakov Chernikhov 
 

Nascido a 17 de Dezembro de 1889 em Pavlogrado, Iakov Chernikhov ingressou aos 

17 anos na Escola de Artes de Odessa, uma sucursal da Academia de Artes de São 

Petersburgo. Ao mesmo tempo trabalhou como estivador, operário numa fábrica de 

cartão, criador de molduras, fotógrafo e como assistente de arquiteto para o projeto da 

Exposição Industrial e Comercial de Odessa, no qual liderou vários aspetos gráficos. 

Em 1914, terminou os estudos na Escola de Arte e mudou-se para São Petersburgo 

para entrar na Academia de Artes, em Pintura e ao mesmo tempo num curso na 

                                            
27 Parc de la Villete – Concurso ganho por Tschumi para o parque urbano situado em Paris em Seine-Saint-
Denis, símbolo do Desconstrutivismo na Arquitectura, construído entre 1984-1987, Parc de la Villette, 
Bernard Tschumi Architects, disponível em: www.tschumi.com/projects/3/ 
28 Catherine Cooke – Arquiteta de renome que estudou a arquitetura construtivista soviética realçando a 
ligação com o Desconstrutivismo,1942-2004, Catherine Cooke, The Telegraph, disponível em : 
www.telegraph.co.uk/news/obituaries/1455762/Catherine-Cooke.html 
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Academia Pedagógica. A 1916 decide mudar para o curso de arquitetura, completando-

o em 1925 como arquiteto/ artista. 

 

Chernikhov lança a sua carreira na arte de perspetiva e design gráfico em 1912, o 

mesmo ano que inicia a sua prática educativa, que perdurou durante a sua vida. Em 

1927 estabelece o seu próprio Laboratório de Pesquisa Cientifíca de Formas 

Arquitetónicas e Estudos Gráficos, continuando envolvido com os seus alunos e 

assistentes na experimentação e no design. 

Juntou-se ao movimento do Construtivismo tardiamente, quando o auge dos 

laboratórios de pesquisa ainda estava atrasado. Chernikhov publicou os livros sobre 

fantasias arquitetónicas que o tornaram conhecido a nível mundial, como o Piranesi 

Soviético. As suas publicações tornaram-se uma fonte de inspiração para várias 

gerações de arquitetos. 

Os livros publicados foram:  

Basics of Modern Architecture (1930), Design of Architectural and Machine Forms, 

(1931) e Architectural Fantasies: 101 Compositions, (1933). 

Em 1933 inaugurou uma exposição dos seus trabalhos, Fantasias Arquitetónicas, no 

Palácio Anichkov, sobre a direcção de Sergey Kirov. 

No início dos anos 30, quando o novo estado se começou a formar, as fantasias de 

Iakov Chernikhov pareciam impossíveis de realizar, e para muitos professionais que 

sabiam o preço de construção dos projetos eram uma autêntica utopia, apesar do 

espirito de renovação para o futuro que existia nos círculos arquitetónicos.  

Ilustração 12 – Iakov Chernikhov: monoskop.org, Dusan Talk (2015). 
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Iakov Chernikhov expressa-se essencialmente nas fantasias arquitetónicas que 

combinam elementos espaciais e gráficos da arquitetura. Os gráficos arquiteturais 

tornaram-se um campo independente de criatividade arquitetónica, na sua 

interpretação, oferecendo aos espectadores uma perspetiva específica do mundo 

através do pensamento individual do artista. A sua perspetiva arquitetónica combinada 

com requinte e musicalidade produzia um efeito magnético no espetador. É por essa 

razão que a arte de Chernikhov era tão difícil de classificar, e foi também por isso que o 

consideravam mestre na arte do grafismo arquitetónico.  

Chernikhov esteve confiante de que o grafismo do novo século se iria tornar na 

linguagem da civilização e que seria necessário ter um bom comando sobre ele para 

exprimir ideias e imaginações emergentes, para construir e compor novas formas. O 

seu grafismo era ao mesmo tempo meio de expressão e meio de composição. Contudo, 

as suas ideias invulgares levaram a que Chernikhov não tivesse a confiança do regime: 

poucos dos seus projetos foram construídos e ainda menos sobreviveram. Em 1936 

muda-se para Moscovo, onde ocupou o cargo de professor no departamento industrial 

de arquitetura e onde também foi director do departamento de geometria descritiva e 

gráficos no instituto de engenharia. Em 1945 tornou-se director do departamento de 

arquitetura no instituto Mossoviet. 

 
Ilustração 13 - Desenhos da série Palaces of Comunism,1934-

1941: darkroastedblend.com, s.d Avi Abrams.  

 
Ilustração 14 - Desenhos da série Palaces of Comunism,1934-

1941: darkroastedblend.com, s.d Avi Abrams. 

Entre 1935 e 1951, trabalhou continuamente numa série de desenhos e conceitos, dos 

quais se destacam Industrial Fantasies, Palaces of Communism, Pantheons of the 

Second World War, Architectural Romances, Architectural Tales e Old Cities. Nos 

ultimos anos da sua vida emerge na resolução dos problemas tradicionais da 

composição arquitetónica como a ordem, a proporção e as fontes.  
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METODOLOGIA 

As teorias de Chernikhov não eram meros métodos gráficos de representação, mas uma 

nova maneira de expressão na composição de formas. O seu objetivo era sistematizar 

as ideias sobre as noções do Construtivismo e estabelecer uma base clara e precisa 

para os conceitos e princípios construtivos. 

Ao contrário dos seus predecessores, ele não limita as oportunidades do arquiteto 

ditando qualquer estilo particular; em vez disso abre caminho para a expressão 

individual na arquitetura, na engenharia mecânica, nas artes aplicadas, na indústria de 

impressão e em muitos outros campos. No seu livro, The Construction of Architectural 

and Machine Forms,  o historiador de arte Eric Gollebakh escreve: 

“Chernikhov’s merit lies in the fact that he has brought the ‘technological’ forms of 
architecture and mechanical engineering into the graphic field, and has done so not as 
was done previously, at the level of decorative vignette or ornament, but as an absolutely 
legitimate theme of art.” - Eric Gollebakh, “Iakov Chernikhov’s The Construction of 
Architectural and Machine Forms” (1932) 

O arquiteto viu a unificação da máquina com o edifício, a penetração das máquinas na 

vida humana e o caráter industrial das funções dos edifícios contemporâneos, assim 

como as condições que, em conjunto, justificam o design construtivo, realçando o 

significado da construção com a aparência da máquina. 

"The solution of an architectural plan requires more than a simple juxtaposition of one 
part to another. It requires a clear knitting together and cohesion of all component 
elements of the plan to create the fundamental structure of the building organism. It 
requires the designer to do exactly what is always done in a machine.” – Chernikhov - 
Iakov Chernikhov’s The Construction of Architectural and Machine Forms (1932). 

Ilustração 15 – Desenhos do livro Architectural Fantasies 

101,1925, Chernikhov:thecharnelhouse.org,s.d.Ross Laurence 

Wolfe. 

Ilustração 16– Desenhos do livro Architectural Fantasies 

101,1925, Chernikhov:thecharnelhouse.org,s.d. Ross Laurence 

Wolfe 
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Com isto não queria dizer que um arquiteto deveria abordar o design do edifício como 

um engenheiro faz com uma máquina, ou que o edifício deveria apresentar-se a uma 

máquina. A máquina é dinâmica, enquanto que o edifício é estático. No entanto, o 

processo de ajustamento dos componentes de uma máquina é semelhante à 

coordenação construtiva da massa e dos seus elementos num edifício, onde a estrutura 

geral reflecte a função e o propósito do mesmo. 

Toda a obra de Iakov Chernikhov pode ser dividida em três categorias: ensino, pesquisa 

e prática arquitetónica.  

Apesar de ele ter projectado cerca de 50 edifícios, a maioria dos artigos escritos sobre 

Chernikhov subestimam a sua arquitetura. O arquiteto seguiu o estilo dominante da 

altura, entre o período de 1928 e 1931, enquanto trabalhava com várias organizações 

estaduais, a maioria dos seus projetos seguiram a linha do Construtivismo, como por 

exemplo as fábricas Krasny Gvosdilshik (mais conhecida por “Red Carnation”) e Znamia 

Tryda em Leningrado. 

Em 1930-1931, em conjunto com os engenheiros L. Kysnetsov and M. Bunin, ganhou o 

concurso para o edifício da Associação de Institutos Químicos da Academia da Ciência. 

No início dos anos 30, começou a ensinar no Instituto de Transportes de Caminho de 

Ferro, em Leningrado, tendo projectado vários objectos arquitetónicos para os 

trabalhadores. Em 1931-1932, esteve por trás do design da frente marítima da estação 

ferroviária de Omsk.  

Foi nos meados dos anos 30 que as suas ideias se aplicaram em projetos residenciais 

e edifícios administrativos, refletindo as características clássicas e revivalistas. Durante 

Ilustração 17 - “The Construction of Architectural and 

Machine Forms”, 1931, Iakov Chernikhov: Deconstruction 

Omnibus ( Catherine Cooke,1989, p.54) 

Ilustração 18 - “The Construction of Architectural and 

Machine Forms”, 1931, Iakov Chernikhov: 

Deconstruction Omnibus( Catherine Cooke,1989, p.54) 
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esse período trabalhou na Administração de Planeamento Arquitetónico, no Instituto de 

Lenproject, um dos centros mais influentes de construção habitacional e administrativa 

e foi responsável por muitos projetos em toda a Rússia, como o Complexo Residencial 

em Sherbakovskaya, o Depósito de Locomotivas na Estação de Caminhos de Ferro de 

Kirov, ou o Edifício Público em Leningrado. 

No seu método de ensino, Chernikhov, mais do qualquer um no seu tempo, prestou 

especial atenção à questão da individualidade e aos aspetos psicológicos do processo 

criativo através de exercícios gráficos. Estas preocupações poderiam ser vistas em 

todos os seus livros, formando a base para as suas teorias. Em Fundamentals of 

Contemporary Architecture, ressalta que o desenvolvimento do conceito deve ter como 

base a manifestação das particularidades criativas provenientes de cada indivíduo e 

define constructiveness como um “nível alto de energia criativa”. 

No seu método construtivo de trabalho, identifica 5 estados e hierarquiza-os: 

1- Momentos de alta inspiração individual na sua máxima tensão; 

2- Lugar comum, experências do dia de acordo com os seus requisitos e soluções; 

3- Momentos depressivos, que devem resultar na procura de outras abordagens ao 

design do objecto em questão; 

4- Indiferença, em relação ao Construtivismo resultando num sentimento de atrofia 

para o mesmo; 

5- A absoluta não compreensão da natureza e dos princípios do Construtivismo, 

como resultado, a completa ignorância desta abordagem ao design 

independentemente da situação e das características construtivistas. 

 A mudança de Chernikhov da prática arquitetónica para o trabalho teórico e as suas 

Fantasias Arquiteturais revela a contradição com o Construtivismo como um todo, 

abrindo um fosso entre o idealismo das ideias utópicas e das circunstâncias da vida real, 

onde estes projetos muito dificilmente seriam tornados realidade devido à constante 

pobreza económica e falta de materiais durante os anos 20 e à hostilidade do regime 

durante os anos 30. Estas contradições nas teorias de Chernikhov, em particular o seu 

enfâse na individualidade, colocaram-no numa posição complicada dentro do 

movimento do Construtivismo e ao mesmo tempo revelaram o profundo conflito entre a 

personalidade e a sociedade dentro das doutrinas do Comunismo. 



Desconstrutivismo: Da Origem à Acção 

Miguel Ângelo Pintado de Brito   35 

Chernikhov, assim como outros arquitetos construtivistas, afastou-se das conceções 

tradicionais dos valores artísticos para enfatizar o sentido racional de qualquer 

construção.  

“Constructivism must, and can, take account of all the concrete requirements of 
contemporary life. It must fully satisfy the needs of the mass consumer, the collective 
‘customer’: the people.” – Chernikhov - “Iakov Chernikhov’s The Construction of 
Architectural and Machine Forms” (1932) 

 
Ilustração 19 – Desenhos do livro Architectural 

Fantasies101,1925,Chernikhov, 

thecharnelhouse.org,s.d.Ross Laurence Wolfe. 

 
Ilustração 20 – Desenhos do livro Architectural 

Fantasies101,1925,Chernikhov, 

thecharnelhouse.org,s.d.Ross Laurence Wolfe. 

O Construtivismo foi empregue pelos Bolcheviques29 de forma a estabelecer um novo 

ambiente para a nova estrutura social de colectividade, sem qualquer preocupação com 

a expressão do artista. Toda a actividade artística era suprimida pela ideologia política. 

Paradoxalmente, Chernikhov baseou as suas teorias na virtude da individualidade, na 

expressão individual e energia criativa do individuo, enfatizando a sua importância no 

design. Operava simultaneamente com ideias do sistema lógico e da imaginação 

individual, evocando a necessidade, nas suas palavras : “Raising the standard of 

creative impulses to its highest possible level.” – Chernikov. “Iakov Chernikhov’s The 

Construction of Architectural and Machine Forms” (1932) 

No apêndice 2 apresenta-se o Programa Educacional de Chernikhov30 traduzido na 

íntegra. 

  

                                            
29 Bolcheviques – Integrantes da Facção do Partido Operário Social-Democrata Russo liderados por Lenin, 
Bolshevik, Russian Political Faction, Encyclopaedia Britannica, disponível em: 
www.britannica.com/topic/Bolshevik 
30 Programa Educacional de Chernikhov – Optou-se por esta apresentação na íntegra pela sua importância 
de método de trabalho e estudo das formas, que continua a influenciar até os dias de hoje muitos 
arquitectos, Deconstruction Omnibus Volume, Catherine Cooke.  
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EL LISSTZKY 

Lazar Markovich, El Lissitzky, nasce em 1890, proveniente de uma família de classe 

média judaica, em Pochinok, Rússia. Cresceu na pequena vila judaica de Vitebsk, na 

Bielorrússia, onde aprendeu arte com Iurii Moiseevich Pen, que fundou o primeiro 

estúdio de arte na Bielorrússia em 1854-1937, o Instituto de Arte Popular de Vitesbk 

onde Marc Chagall31 lecionou.  

 
Ilustração 21 - Autorretrato de El Lissitzky: worldwhitewall.com, Pitanga do Amparo, 2000 

Em 1909 muda-se para Darmstadt, Alemanha, a fim de estudar no Technische 

Hochshule, instituto tecnológico fundado em 1877, onde aprende engenharia 

arquitetónica. Durante os seus estudos viajou pela Alemanha, França e Itália, mas fora 

forçado a voltar à Rússia no verão de 1914, devido ao início da Primeira Guerra Mundial. 

Inscreve-se no Instituto Politécnico de Riga, em engenharia e arquitetura, recebendo o 

seu diploma de engenheiro/ arquiteto em 1918. Entre 1915 e 1916 trabalhou em vários 

ateliers de Moscovo e São Petersburgo.  

Em julho de 1919 volta a Vitebsk para trabalhar em arquitetura e design de livros. A 

convite de Marc Chagall, Lissitzky assume o cargo de professor de arquitetura, artes 

gráficas e impressões no Instituto de Arte Popular de Vitesbk. Em setembro Kazimir 

Malevich junta-se a ele. O seu sistema de arte não-objectiva e o Suprematismo 

inspiram-no a criar uma forma de arte abstracta, a que chama Proun, Projeto de 

Afirmação do Novo, definindo-o como : "O patamar onde alguém muda da pintura para 

a arquitetura." – El Lissitzky, apud, Leonardo Barden, As múltiplas perspectivas de El 

Lissitzky, 2013. 

A temática proun foi essencialmente a exploração da linguagem visual do Suprematismo 

com elementos espaciais, através do uso de eixos em rotação e de múltiplas 

                                            
31 Marc Chagall – Pintor, ceramista e gravurista de Surrealismo,1887-1985, Marc Chagall, russian french 
artista, Encyclopaedia Britannica, disponível em: www.britannica.com/biography/Marc-Chagall 
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perspetivas, ambas temáticas incomuns dentro do Suprematismo, que, à época, era 

orientado quase exclusivamente por formas bidimensionais. Lissitzky, interessado na 

tridimensionalidade da arquitetura, tentou levar a estética além desta limitação. As suas 

obras proun foram realizadas ao longo de cinco anos e evoluíram de meras pinturas e 

litografias para verdadeiras instalações tridimensionais. Em Proun Room, foi dada ao 

artista uma pequena sala para expor o seu trabalho de explorar ideias bidimensionais 

para tridimensionais. Ao navegar as paredes circundantes com construções em 

madeira, Lissitzky joga com as perspetivas e mudanças planares, que são encontradas 

nos seus desenhos e impressões em toda a sala. O trabalho é um protótipo da 

exposição feita mais tarde no século XX. Nenhuma das peças originais de 1923 

sobreviveu após a exposição. Apesar disso, muitas reconstruções foram feitas a partir 

de fotografias da instalação original, como o exemplo abaixo. Estavam lançadas as 

sementes para as suas experiências posteriores em arquitetura e design para 

exposições. Embora estas pinturas sejam categorizadas como arte de pleno direito, a 

sua contribuição como palco de experiências para os primeiros conceitos de arquitetura 

é significativa. 

 
Ilustração 22 Proun Room de Lissitzky,1923, 

reconstruída em 2010, exposição organizada por 

On Line, Connie Buttler, momma.org 

 
Ilustração 23 – Proun 8 de Lissitzky, Sam and 

Ayala Zacks, 1970, artsy.net 

Nestas obras, os elementos básicos da arquitetura – volume, massa, cor, espaço e ritmo 

– foram sujeitos a uma reformulação tendo como base as teorias suprematistas. Os 

prouns serviram de base para o desenvolvimento de modelos utópicos para um mundo 

novo e melhor. Esta aproximação, na qual o artista cria arte com um propósito social, 

pode ser visto no seu decreto das zielbewußte Schaffen (criação orientada por tarefas). 

Lissitzky acreditava que um artista podia ser o agente da mudança através de uma 

criação com propósito. O início do século XX foi marcado por mudanças sociais e 

politicas, que o inspiraram a criar uma poderosa arte com novas formas que poderiam 
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ser usadas como meio de comunicação. Temas e símbolos judaicos eram encontrados 

por vezes nos prouns, normalmente através do alfabeto hebraico como parte da 

tipografia ou de códigos visuais. Exemplo disso é o livro Arba'ah Teyashim, onde é 

visível a colocação de letras hebraicas como elementos arquitetónicos, numa disposição 

semelhante à tipografia dos Proun.  

 
Ilustração 24 – Capa de livro Arba'ah Teyashim, 1922, Natalia Alcalá, 2013, cultier.es 

A arte de propaganda tornou-se parte da missão artística de Lissitzky. Durante a guerra 

civil, ele trabalhou no colectivo suprematista UNOVIS32, como designer de posters que 

incitavam os trabalhadores a voltarem às fábricas e promoviam o bolchevismo entre os 

judeus. 

Ilustração 25 - Fotomontagem para revista URSS in construction, 1935- El Lissitzky, Swann Galleries, Nova Iorque 2010, lumious-lint.com 

                                            
32 UNOVIS – Grupo de artistas russos, fundado e orientado por Kazimir Malevich na Escola de Artes de 
Vitebsk em 1919, que foi muito influente durante o modernismo soviético, UNOVIS, monoskop, disponível 
em: https://monoskop.org/UNOVIS  
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Após desentendimentos entre Chagall e Malevich que levaram ao fim do Instituto em 

1921, Lissitzky volta para Moscovo para ensinar arquitetura na nova escola Vkhutemas. 

Este foi um período de grande debate e experimentação em Moscovo. 

A chegada de Lissitzky coincidiu com o aparecimento do First Working Group of 

Constructivists, que advocaram uma plataforma utilitarista e socialista para a arte para 

a indústria. Em setembro de 1921, no INKhUK33, Lissitzky pôs em marcha o seu próprio 

programa numa importante conferência em que realçou a conexão entre a pintura 

suprematista e os princípios de espaço e construção nos seus trabalhos de proun.  

 “The image is not a painting, but a structure around which we must circle, looking at it 
from all sides, peering down from above, investigating from below.” El Lissitzky, 1921, 
conferência em INKhUK 

Projeto Wolkenbügel. 

Entre 1923 e 1925, Lissitzky propôs e desenvolveu o conceito de arranha-céus 

horizontais (Wolkenbügel). Uma série de oito destas estruturas deveria pontuar as 

interseções principais em Moscovo. Cada Wolkenbügel era um bloco em forma de L, de 

três pisos e com 180 metros de largura, elevado 50 metros acima do nível da rua. 

Assentaria em três pilares (cada um com 10x16x50 metros), colocados em três esquinas 

diferentes. Um dos pilares estender-se-ia ao subsolo, servindo de entrada para uma 

estação de metro, enquanto os outros dois serviriam de abrigo para estações de elétrico.  

                                            
33 INKhUK - Instituto de Cultura Artistica em Moscovo fundado em 1920, INKhUK, monoskop, disponível em 
: https://monoskop.org/INKhUK 

Ilustração 26 - Projeto Wolkenbugel, Lissitzky,1924,retirado de artigo de Ross Laurence 

Wolfe, s.d, charnelhouse.org. 



Desconstrutivismo: Da Origem à Acção 

Miguel Ângelo Pintado de Brito   40 

Lissitzky argumentou que, uma vez que os humanos não conseguem voar, a deslocação 

horizontal é natural enquanto que a vertical não o é. Portanto, onde não exista terreno 

suficiente para novas edificações, um novo plano criado no ar a uma altitude média deve 

ser preferido em relação à torre de estilo norte-americano. Estes edifícios, de acordo 

com Lissitzky, também oferecem melhor isolamento e ventilação aos inquilinos. 

IVAN LEONIDOV 

Ivan Ilich Leonidov nasceu em 1902, em Vlasikh. Filho de camponeses, trabalhou como 

operário na indústria naval em Petrogrado (São Petersburgo) entre 1914 e 1917, onde 

evidenciou a sua apetência para o desenho. Enviado para Moscovo, frequenta o curso 

de Pintura até ingressar no escritório dos arquitetos Alexandr e Vladimir Vesnin (irmãos 

líderes da arquitectura construtivista), dedicando-se então à arquitetura. Conclui o curso 

de Arquitetura na Vkhutemas em 1927, atingindo rápida notoriedade com o seu projeto 

de fim de curso para o Instituto de Ciências Bibliográficas, mais conhecido como o 

Concurso para o Instituto Lenine. Entre as várias propostas que foram apresentadas na 

primeira Exposição de Arquitetura de Moscovo foi a de Leonidov que causou mais 

polémica, sendo publicada nas principais revistas da especialidade na União Soviética 

e no mundo inteiro, incluindo o jornal construtivista Sovremennaya Arkhitektura, 

promovido pela OSA. 

Embora utópico, este projeto reflete alguns dos princípios evidenciados pelas teorias de 

Naum Gabo e Antoine Pevsner com o Manifesto Realista, que em 1920 propõe as suas 

ideias de Construtivismo, recebendo a pronta adesão de Vladimir Tatlin, Malevitch e El 

Lissitzky. Surgindo da necessidade de dar corpo a um modelo de sociedade nascida da 

Revolução de outubro de 1917, onde a recém-industrialização procura dar a tónica 

dominante na aplicação de novos conceitos construtivos e novos materiais, Leonidov 

propõe uma síntese objetiva, manifestando na sua curta e produtiva carreira o conjunto 

Ilustração 27 - Retrato de Ivan Leonidov, Pioneiros do Modernismo, Diego Santana Costa, 2014 , diego-sc.wixsite.com 
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das ideias que representam os arquitetos progressistas da época. O seu visionarismo, 

símbolo de uma arquitetura de investigação e progresso, foi ferozmente atacado pelo 

VOPRA34, um dos muitos grupos de arquitetos existentes na União Soviética que, em 

nome da chamada arte proletária e com uma postura pretensamente tradicionalista, pôs 

termo à produção de Leonidov, definindo-o como sabotador do regime. Em 

consequência, a partir de 1930 e até à sua morte, em 1959, o seu trabalho é quase 

inexistente, sendo ainda de referir a sua colaboração com Gínzburg na residência de 

férias e repouso S. Ordjonokidze, em Kislovodsk, Crimeia, realizada em 1937. Os 

colegas de Leonidov tinham a plena noção da sua elevada visão individualista, bem 

como da sua quebra com o sistema de volumes pré-estabelecidos. A causa da sua 

diferença e um dos aspetos mais significativos do seu trabalho foi a percepção dos 

efeitos que as tecnologias de comunicação iriam ter nas possibilidades espaciais na 

organização social humana, que por consequente afecta a localização dos elementos 

que constituem um edifício. 

PROJETOS DE LEONIDOV 

Instituto de Lenin, 1927. 

O objetivo deste projeto era o de responder às necessidades da vida contemporânea 

através do máximo uso das possibilidades tecnológicas: um centro colectivo de 

conhecimento para a URSS localizado no centro em desenvolvimento de Moscovo,  

  

 

                                            
34 VOPRA - União dos Arquitectos Proletários, fundada em 1929 por Arkady Mordvinov, Constructivists, 
misfistsarchitecture, disponível em : https://misfitsarchitecture.com/tag/vopra/. 

Ilustração 29 - Modelo Tridimensional do Instituto de Lenin,  

dprbcn.wordpress,” Ivan Leonidov and the Russian utopias”, 2009 

Ethel Baraona Pohl e César Reyes Nájera 

Ilustração 28 - Detalhe do Projeto 

para o Instituto de Lenin, retirado de 

artigo de Ross Laurence Wolfe, s.d, 

thecharnelhouse.org, 
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composto por uma biblioteca com capacidade para quinze milhões de volumes, cinco 

salas de leitura com capacidade de quinhentos a mil lugares sentados, um grande 

auditório, um planetário e vários institutos de pesquisa para trabalhos académicos. A 

conexão de Moscovo com o mundo seria feita através de poderosa estação de rádio. 

Os materiais escolhidos para o projeto foram: vidro, aço e betão armado. 

  

Monumento a Colombo, Santo Domingo, 1929. 

Com o intuito de alcançar as pessoas de todas as nações e dar a conhecer esta figura 

histórica, o monumento actuaria como um condensador dos feitos que contribuíram para 

o progresso no mundo e como um sistema cultural com contributo próprio para a história 

da humanidade. Através de rádio e de imagens-rádio, que seriam transmidas à 

distância, o museu seria uma espécie de central rádio. No centro teria peças referentes 

ao tempo de Colombo, bem como o corpo do próprio. No que diz respeito à construção, 

a área maior do museu seria coberta por uma estrutura em vidro, tendo em conta as 

condições climáticas de um clima tropical e o propósito do museu. Um poderoso jacto 

de ar seria libertado entre as paredes, conferindo desta forma o isolamento necessário. 

Nos dias quentes, um jacto de ar artificial também seria libertado pelos tectos.  A capela 

é coberta por uma abóbada de vidro envolta por uma rampa em espiral, permitindo a 

visão de todos os ângulos. A base tem dois métodos de conexão com o mundo; é 

organizada em torno de dois mastros de trezentos metros, em que um deles estaria de 

frente para o mar e funcionaria como farol. Nas praças e museus históricos mundiais 

seriam dispostos ecrãs que contassem a história de Colombo através de imagens-rádio.  

Ilustração 31 - Corte Transversal do Projeto para o Instituto de Lenin, 

dprbcn.wordpress,” Ivan Leonidov and the Russian utopias”, 2009 Ethel Baraona 

Pohl e César Reyes Nájera 

Ilustração 30 - Diagrama Tridimensional do 

Instituto de Lenine, dprbcn.wordpress,”  2009 

Ethel Baraona Pohl e César Reyes Nájera 
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O aeroporto Colombo: ligações aéreas irão conectar o mundo. Aviões irão descolar de 

superfícies que serão elevadas e recolhidas. Existirão mastros para dirigíveis. Para 

assegurar o serviço regular dos voos entre a Europa e a América, seria criada uma base 

aérea flutuante no meio do oceano Atlântico com todas as infraestruturas necessárias 

como hangares, hotéis, eletricidade, estações de rádios, entre outros. A estação 

meteorológica seria o barómetro das comunicações marítimas e aéreas mundiais.O 

cérebro do edifício seria os laboratórios científicos que comprimem os planos de rádio, 

filme, observatório, instituto para as comunicações interplanetárias, átrio para os 

congressos científicos e tecnológicos. 

Comissariado da Indústria Pesada, 1934. 

Os fundamentos da composição baseiam-se em simplicidade, severidade, dinamismo 

harmonioso e um conteúdo vigoroso. 

  

 

Ilustração 32 - Projeto “Monumento a Colombo, Santo Domingo, 

1929: thecharnelhouse.org, 2013, Ross Laurence Wolfe 
Ilustração 33 - Projeto “Monumento a Colombo, 

Santo Domingo, 1929: thecharnelhouse.org, 

2013, Ross Laurence Wolfe 

Ilustração 34 – Desenhos do Projeto para o Comissariado da Indústria Pesada. 1934: thecharnelhouse.org, s.d. “Commissariat of Heavy 

Industry”, Ross Laurence Wolfe. 
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Casa da Indústria, 1929 

Para este projecto é assumido o trabalho como um propósito de vida, deve ser 

organizada uma condição física e psicológica. As antigas maneiras de organizar os 

edifícios, como por exemplo de pátios confinados, falta de escape visual, salas 

fechadas, ventilação indevida e iluminação e corredores estreitos. A ausência de 

qualquer tipo de organização causa nervosismo, baixa vitalidade e pouca produtividade. 

É com este estudo que Leonidov propõe uma nova condição de trabalho para a 

organização do edifício: trabalho organizado, exercícios de treino físico, luz, ar, 

descanso e alimentação organizada, vitalidade. 

“Todo o novo edifício deve responder às novas condições de vida. Um arquiteto que não 
toma isto em consideração é um conservador.” – Leonidov, 1929, apud, Catherine 
Cooke, Deconstruction Omnibus Volume, 1989, p.61. 

Os departamentos da Casa da Indústria são agrupados de acordo com as 

características das suas tarefas. Cada grupo ocupa um piso e as ligações são feitas 

através de telefone e de portadores. Cada piso está dividido no respectivo número de 

espaços de trabalho de cinco metros quadrados cada, excluindo as passagens entre 

eles. Não existe nenhuma partição. Entre os espaços de trabalho existem elementos 

verdes, como plantas. 

  

A superfície do chão é macia, para absorver o som, assim como o tecto. De um lado 

das áreas de trabalho é criada uma zona para descanso e exercício físico, com cabinas 

para os trabalhadores se deitarem, bibliotecas e locais que disponham de comida, 

enviada de um piso inferior, chuveiros e uma piscina, bem como pequenas áreas para 

Ilustração 35 - Desenho Tridimensional da 

Casa da Indústria, 1929: 

thecharnelhouse.org, 2013, Ross Laurence 

Wolfe. 

Ilustração 36 - Alçado do Projeto para a Casa 

da Indústria, 1929: thecharnelhouse.org, 

2013, Ross Laurence Wolfe. 
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andar e pistas de corrida, assim como áreas para receber visitantes. Existe oportunidade 

para uma pausa regular de meia hora e de outras mais curtas de 10 minutos, para 

exercício físico, um duche, para alimentação ou descanso. A luz vem dos dois lados do 

edifício, e no verão as paredes abrem. As vistas abertas contribuem para elevar a 

energia e vitalidade do indivíduo, promovendo um trabalho e um lazer saudáveis. 

  

A cobertura seria usada para desporto e lazer. Teria uma piscina transformável, coberta 

por uma estrutura metálica revestida de um tecido a base de resina, e um campo de 

ginástica e pistas de corrida para antes e depois do trabalho. 

Um piso intermédio é usado como restaurante e para um passeio ao ar livre. 

Acomodações suplementares, garagens e lojas estariam localizadas nos pisos 

inferiores e caves. 

Como consequência desta organização teríamos, por um lado, um edifício de grande 

eficiência económica e espacial e, por outro, maior produtividade laboral, maior saúde 

física e maior energia e vitalidade. 

A influência da Bauhaus.  

É importante referir a influência da Bauhaus não só para o movimento desconstrutivista 

mas também para todos os movimentos contemporâneos, pelo seu caráter 

revolucionário de unir todas as artes e por ser a primeira escola a aliar-se à indústria 

para a produção em massa. O maior legado deixado foram os princípios e o método de 

trabalho que liga arte com tecnologia, procura identidade cultural, enfatiza as 

Ilustração 37 - Planta do Projeto 

para a Casa da Indústria, 1929: 

thecharnelhouse.org, 2013, Ross 

Laurence Wolfe. 

Ilustração 38 – Corte transversal do Projeto 

para a Casa da Indústria, 1929: 

thecharnelhouse.org, 2013, Ross Laurence 

Wolfe. 
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funcionalidades dos seus produtos e explora materiais multifuncionais de alta qualidade. 

Desenvolve também a teoria moderna para a arquitetura e para a indústria. Vista como 

uma escola utópica na sua era, incluía espírito de equipa e igualdade social, bem como 

ideais socialistas.  

A Bauhaus foi fundada em 1919, na cidade de Weimar, Alemanha, pelo arquiteto Walter 

Gropius. Gropius explicou a sua visão para a união da arte e do design na Proclamation 

of the Bauhaus, 1919, em que descrevia o ofício utópico de combinar arquitetura, 

escultura e pintura numa única expressão criativa. Desenvolveu também um currículo 

que possibilitou a artesãos e designers criar objetos belos e funcionais apropriados ao 

novo sistema de vida da época. 

A Bauhaus combinou elementos das artes plásticas e de design, iniciando a actividade 

educativa com um curso preliminar que submergia os estudantes no estudo de 

materiais, teoria da cor e relações formais como preparação para estudos 

especializados. Este curso preliminar era lecionado por artistas visuais como Paul 

Klee35, Wasily Kandinsky36, Josef Albers37, entre outros. Imersos na teoria dada ao início 

na escola, os alunos entravam posteriormente para oficinas especializadas, como 

metalurgia, carpintaria, tapeçaria, cerâmica, tipografia e pintura de paredes. O objetivo 

inicial de unir as artes revelou-se impraticável por razões financeiras. Primeiro o foco 

era mantido no ofício, Gropius alterou-o para o design e da produção em massa em 

1923, adotando o slogan “Art into Industry”.  

                                            
35 Paul Klee - Pintor e poeta suíço do expressionismo, cubismo e surrealismo, 1879-1940, Paul Klee in 
Artigos de apoio Infopédia [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2018, disponível em: 
www.infopedia.pt/apoio/artigos/$paul-klee 
36 Wasily Kandisky – Artista plástico russo que introduziu a abstração nas artes visuais, 1866-1944, Wasily 
Kandinsky, Russian born artist, Encyclopaedia Britannica, disponível em 
:www.britannica.com/biography/Wassily-Kandinsky 
37 Josef Albers – Artista e educador alemão. As suas obras serviram como base dos programas sobre o 
estudo da arte do século XX, Josef Albers, American Painter, Encyclopaedia Britannica, disponível em: 
www.britannica.com/biography/Josef-Albers. 

Ilustração 39 - Imagem do edifício da Bauhaus: archdaily.com,2017, American Institute of Architects  
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Em 1925 a Bauhaus mudou-se para Dessau, onde Gropius desenhou o novo edifício 

para a escola, com várias caraterísticas que mais tarde se tornaram símbolos do 

Modernismo, como a estrutura de metal, as cortinas de vidro, um plano assimétrico em 

que foram distribuídos estúdios, salas de aula e espaços administrativos para uma maior 

eficiência e lógica espacial.  

Entre os estúdios mais célebres estava o de carpintaria, sob a direcção do designer e 

arquiteto norte-americano Marcel Breuer. Entre 1924 e 1928 o estúdio reinventou a 

essência do que era a mobília, ao desmaterializar as formas convencionais como 

cadeiras e armários à sua existência minimal. Breuer teorizou que até as cadeiras se 

tornariam obsoletas, substituídas por colunas de suporte ou ar. Inspirado pelos tubos de 

aço extrudidos da sua bicicleta, experimentou a mobília de metal, criando cadeiras ultra 

leves de produção em massa. Algumas destas cadeiras foram utilizadas no teatro do 

edifício de Dessau.  

A oficina de têxteis, sobre a direcção da designer e tecelâ Gunta Stölzl38, criou têxteis 

abstratos que eram usados na própria escola. Os alunos estudavam a teoria da cor e 

                                            
38 Gunta Stölzl – Artista têxtil alemã que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento na oficina 
têxtil da Bauhaus, Biography, guntastolzl.com, disponível em: www.guntastolzl.org/About/Biography/. 

Ilustração 40 - Cadeira desenhada por Mies Van der Rohe: homesthetics.net, 2013, Homesthetics. 

Ilustração 41 – Tapete criados por Gunta Stölzl, History of textile art: Gunta Stölzl 

(1897-1983) testileartist.org, Martina Skender. 
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design assim como os aspetos técnicos de produção, sendo encorajados por Stölzl a 

experimentar materiais menos ortodoxos como o celofane, fibra de vidro e metal. 

 Os têxteis criados por esta oficina eram imediatamente um sucesso comercial, o que 

contribuía para a sobrevivência da escola. A oficina de metais foi outro grande sucesso 

no que diz respeito ao desenvolvimento de protótipos para produção em massa. Neste 

estúdio, designers como Marianne Brandt39, Wilhelm Wagenfeld40 e Christian Dell41, 

criaram objetos modernos como luminárias e artigos de cozinha. Marianne Brandt foi a 

primeira mulher a facultar a oficina de metais e substitui László Moholy-Nagy42 como 

directora do estúdio em 1928. A sua mais famosa peça foi a “geometric silver and ebony 

teapot”, que reflectia a influência do seu antecessor e a ênfâse da Bauhaus nas formas 

industriais. 

  

A oficina de tipografia, que inicialmente não era uma prioridade para a escola, tornou-

se mais importante sob a direção de Moholy-Nagy e o designer gráfico Herbert Bayer. 

A tipografia era concebida de acordo com princípios empíricos e de expressão artística. 

Crescentemente, tornou-se mais ligada à identidade de marca e à publicidade. Os 

materiais preparados na oficina eram incorporados com a fotografia como um elemento 

chave gráfico, servindo de símbolo para a instituição de vanguarda.  

                                            
39 Marianne Brandt - Diretora da Oficina de metais da Bauhaus, Marianne Brandt dirigiu a escola durante 1 
ano, negociando na Bauhaus alguns dos mais importantes contratos de indústrias colaboradoras, Marianne 
Brandt, Encylopaedia Britannica, disponível em: www.britannica.com/biography/Marianne-Brandt 
40 Wilhelm Wagenfeld – Designer industrial alemão importante, formado na escola de artes Bauhaus, 
Wilhelm Wagenfeld, Bauhaus100, disponível em : www.bauhaus100.de/en/past/people/students/wilhelm-
wagenfeld/.. 
41 Christian Dell – Importante designer industrial e pioneiro no design de plástico, Christian Dell, dell-
christian, disponível em : /www.dell-christian.com/ 
42 László Moholy-Nagy - Designer, fotógrafo, pintor e professor de design pioneiro muito influenciado pelo 
Construtivismo Russo, conhecido especialmente por ter lecionado na escola Bauhaus, László Moholy-Nagy, 
Museu Coleção Berardo, disponível em: http://pt.museuberardo.pt/colecao/artistas/375. 

Ilustração 43 - Chaleira de Marianne Brandt,1924, 

metmuseum.org, 2000,Artists Rights Society  
Ilustração 42 - Poster desenhado por Moholy-Nagy, 

andrewedwardfish.wordpress, Andrew Edward Fish, 2014 
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Gropius abandona a direção em 1928 e é substituído pelo arquiteto Hannes Meyer43, 

que manteve o foco no design de produção em série, eliminando partes do currículo que 

achava demasiado formalistas. Adicionalmente, procurou associar a função social da 

arquitetura e do design, favorecendo a preocupação para com o consumidor em vez dos 

bens de luxo. A publicidade e a fotografia continuaram a ganhar importância sob a sua 

liderança. Contudo, dada a pressão do crescente poder municipal de direita, foi forçado 

a abdicar do seu cargo em 1930 e substituído por Ludwig Mies van der Rohe44. 

Mais uma vez o programa educacional da Bahaus foi alterado para uma ênfase maior 

na arquitetura. Lily Reich45, que colaborou com Mies em vários projetos, assumiu o 

controlo do departamento de Design de Interiores que agora englobava as oficinas de 

tapeçaria, fotografia e artes plásticas. As dificuldades financeiras e a crescente 

instabilidade política na Alemanha forçaram a escola a ser recolocada em Dessau, numa 

escala bem mais reduzida, até que em 1933 Mies van der Rohe foi forçado a fechá-la 

por razões políticas.  

Durante os anos da Segunda Guerra Mundial, muitas das figuras chave desta escola 

emigraram para os Estados Unidos da América, onde o seu trabalho e ensinamentos 

influenciaram várias gerações de novos arquitetos e designers. Marcer Breuer e Joseph 

Albers ensinaram em Yale, Walter Gropius em Harvard e Moholy-Nagy estabeleceu a 

“New Bauhaus” em Chicago, 1937. 

3. DESCONSTRUTIVISMO 

O conceito filosófico de desconstrução foi introduzido pela primeira vez sobre a forma 

literária, por Jacques Derrida nos meados dos anos 60. Proveniente da conceção de 

uma destructive retrieve de Martin Heidegger46. Derrida procura encontrar sentidos 

alternativos e reprimidos nos textos, fora da tradição metafísica47. 

                                            
43 Hannes Meyer - Arquitecto suíço e um dos directores de Bauhaus, sucedeu a Walter Gropius, Hannes 
Meyer (1889-1954), tipografos.net, disponível em : /www.tipografos.net/bauhaus/hannes-meier.html 
44 Ludwig Mies van der Rohe - Arquiteto alemão naturalizado americano, considerado um dos principais 
nomes da arquitetura do século XX, Ludwig Mies van der Rohe, Biography, disponível em : 
www.biography.com/people/ludwig-mies-van-der-rohe-9407940 
45 Lily Reich - Designer modernista alemã. Trabalhou com o arquitecto Ludwig Mies Van der Rohe durante 
mais de dez anos, Lily Reich,Lily-Reich.com, disponível em : www.lilly-reich.com/ 
46 Martin Heidegger – Um dos filósofos fundamentais do século XX, pela recolocação do problema do “ser” 
e pela refundação da Ontologia, 1889-1976, Martin Heidegger, ebiografia, disponível em : 
https://www.ebiografia.com/martin_heidegger/ 
47 Metafísica - Uma das disciplinas fundamentais da filosofia. Os sistemas metafísicos, na sua forma 
clássica, tratam de problemas centrais da filosofia teórica: condições, as leis, a estrutura básica, metafísica 
in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2018, disponível em : 
www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/metafísica 
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“A verdadeira condição da Desconstrução talvez esteja a trabalhar dentro do “trabalho”, 
entre o sistema que irá ser desconstruído, poderá já estar localizado aí a trabalhar. Não 
no centro mas num excêntrico centro, num canto cuja excentricidade garante a 
concentração do sistema, participando na construção do objeto que ameaça desconstruir 
ao mesmo tempo. – Jacques Derrida, Documentário “Derrida”, 2002, Kirby Dick. 

Jacques Derrida 

Jacques Derrida foi um dos filósofos mais conhecidos no século XX, sendo também um 

dos mais produtivos. Distanciando–se de vários movimentos filosóficos e tradições, 

como a fenomenologia, existencialismo e estruturalismo, desenvolve uma estratégia a 

que chama “desconstrução”. 

Apesar de não ser puramente negativa, a preocupação primária da desconstrução é ser 

equivalente a uma critíca da tradição filosófica do Ocidente. A desconstrução é 

geralmente apresentada através de uma análise de textos específicos. Procura expor, 

e depois subverter, as diversas oposições binárias que formam as bases das nossas 

maneiras de pensar dominantes, como presença/ ausência, fala/ escrita. 

O aspecto filosófico da desconstrução é o de apontar a “metafísica da presença”. 

Partindo de um ponto de vista heideggeriano, Derrida argumenta que a metafísica afecta 

toda a filosofia desde Platão, criando oposições dualistas e instalando uma hierarquia 

que vai privilegiar um termo de cada dicotomia, como por exemplo: presença antes de 

ausência, fala antes de escrita, etc. A estratégia desconstrutivista é a de desmascarar 

estas maneiras de pensar já muito sedimentadas e operar nelas através da reversão e 

corrupção das dicotomias.  

No período tardio da sua reflexão, Derrida torna a sua atenção para temáticas éticas, 

em particular o tema da responsabilidade para com outro, por exemplo, Deus ou uma 

pessoa amada, concluindo que a ideia de responsabilidade é associada a um 

comportamento racional e publicamente justificado pelos princípios gerais. 

Ilustração 44 – Retrato de Jacques Derrida: philosophybasics.com, 2008, Luke Mastin. 
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Em 1967, Derrida foi reconhecido como filósofo para o mundo. Publicou três textos de 

relevância: Of Grammatology, Writiting and Difference e Speech and Phenomena.  

A desconstrução foi frequentemente sujeita a controvérsia, como quando Derrida 

recebeu o doutoramento honorário em Cambridge em 1992 e se deparou com protestos 

de muitos filósofos analíticos, motivados pelo facto de o Desconstrutivismo desafiar as 

várias formas da filosofia tradicional. 

Segundo Derrida, um dos gestos da desconstrução é não naturalizar o que não é 

natural: não assumir como natural o que é condicionado pela História, pelas instituições 

ou pela sociedade.  

Desconstrução não é uma operação que acontece à posteriori, do exterior para o interior, 
é uma operação que já está a acontecer no interior do trabalho. Já que a força disruptiva 
de desconstrução se encontra contida na “arquitetura” do trabalho, tudo o que seria 
necessário para desconstruir seria fazer trabalho de memória e já que não pretendo 
aceitar ou rejeitar uma conclusão, formulada sobre estes termos, deixemos esta questão 
em suspenso...”, Jacques Derrida, Memoires for Paul de Man, 1986. 

O que o Desconstrutivismo tenta fazer é, apesar de todas as dificuldades de 

pensamento que estão envolvidas, chegar a termos com as implicações filosóficas e 

metafísicas que mudam dentro da nossa atividade cultural.  

“The world thus appear as a complicated tissue of events, in which connections of 
different kinds alternate or overlap or combine and thereby determinate the texture of the 
whole” - Werner Heisenberg48, apud Jeremy Rifkin, “European Dream”, 2004. 

O sistema de pensamento procura trazer uma rigorosa teoria metafísica para o 

entendimento das complexidades desorganizadas, na sua incansável busca das 

“realidades reais” sobre as convencionais conexões entre eventos.  

Desconstrução é uma táctica essencial semelhante aos sistemas de análise com as 

mesmas aspirações. Ambas insistem na mesma relatividade da presença ou de outra 

forma de inteligência humana que é a física moderna. 

A descrição de Fritjof Capra49 sobre esta nova visão poderá dificilmente ser mais bem 

descrita neste contexto: 

                                            
48 Werner Heisenberg – Físico e teórico alemão, pioneiro na mecânica quântica, recebeu o prémio Nobel 
da física em 1922, Werner Heisenberg, Explicatorium, disponível em : 
www.explicatorium.com/biografias/werner-heisenberg.html  
49 Fritjof Capra - Físico reconhecido pela sua filosofia aplicada à física quântica, autor de O Tao da Física e 
Turning Point, que demonstram uma visão muito importante sobre a sociedade e a humanidade, Fritjof 
Capra, fritjofcapra.net, disponível em : www.fritjofcapra.net/about/ 



Desconstrutivismo: Da Origem à Acção 

Miguel Ângelo Pintado de Brito   52 

“In contrast to the mechanistic, Cartesian view of the world, the world view emerging from 
modern physics can be characterized by words like organic, holistic, and ecological. It 
might also be called a systems view, in the sense of general systems theory. The universe 
is no longer seen as a machine, made up of a multitude of objects, but has to be pictured 
as one indivisible, dynamic whole whose parts are essentially inter-related and can be 
understood only as patterns of a cosmic process… In quantum theory you never end up 
with “things”: you always deal with interconnections… It shows that we cannot 
decompose the world into independently existing smallest units. As we penetrate into 
matter, nature does not show us any isolated building blocks, but rather appears as a 
complicated web of relations between various parts of a unified whole.”  – Fritjof Capra, 
The Turning Point, p.66 

3.1. DESCONSTRUTIVISMO APLICADO À ARQUITETURA 

Os arquitetos construtivistas foram expostos ao início desta revolução cognitiva e 

intelectual. Já em 1930, por exemplo James Jeans50 afirmou:  

“Today there is a wide measure of agreement…that the stream of knowledge is heading 
towards a non-mechanical reality; the universe begins to look more like a great thought 
than a great machine”. Sir James Jeans, The Mysterious Universe, 1930, p.181. 

No mesmo ano, os construtivistas deram forma à perceção arquitetónica, já abordada 

no ano anterior pelo sociológo Mikhail Okhitovich51 quando escreveu sobre “the problem 

of the city” na era da transmissão eléctrica à distância, explorando as implicações de 

formas urbanas na “revolução dos transportes” trazida pela automobilização universal.  

“Distance is now measure by time, and the age of industrial revolutions is not yet ended. 
Therefore it is necessary to reassess the nature of the possible in accordance with the 
conditions of the epoch. Under present conditions, with utilities overheads proportional to 
the frontage of the plot, etc., buildings have had to be built upwards and backwards, and 
must be constructed of strong and durable materials on solid foundations…” - Mikhail 
Okhitovich, apud, Catherine Cooke, Deconsctruction Omnibus Volume, p.16. 

 
 A tecnologia da máquina, como Okhitovich previu, pode organizar serviços dispersos 

de alimentação, lavandarias, lojas, biblioteca e substituir as preocupações familiares e 

as necessidades de encontro que nos ligam em acomodações partilhadas.  

“In this future, the whole world is at our service, and first and foremost, transportation and 
communications…We ask ourselves, how shall we resettle all the urban populations and 
economic activities? Answer: Not according to the principle of crowding, but according to 

                                            
50 James Jeans – Astrónomo, matemático e físico inglês, responsável pelo cálculo do raio crítico de uma 
nuvem interestelar no espaço, 1877-1946, Sir James Jeans, Encyclopaedia Britannica, disponível em: 
www.britannica.com/biography/James-Jeans  
51 Mikhail Okhitovich – Sociólogo bolchevique, conhecido pelo seu planeamento urbanístico e arquiteto 
construtivista responsável pela proposta de “Desurbanização” em 1929-1930, 1896-1937, Mikhail 
Okhitovich and the Disurbanism, Socks-studio, disponível em : http://socks-studio.com/2012/07/14/mikhail-
okhitovich-and-the-disurbanism/  
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the principle of maximum freedom, ease and speed of communication.” - Mikhail 
Okhitovich, apud, Catherine Cooke, Deconsctruction Omnibus Volume, p.17. 

Nesta altura já existia a perfeita consciência da essência da Segunda Era da Máquina 

como um sistema espacial. Os colegas construtivistas de Okhitovich já tinham entrado 

em vários concursos de arquitetura a fim de explorar a possível natureza física da forma 

do ajuntamento “desurbanizado”. O resultado foi uma faixa de zonas funcionais 

paralelas, que, quando combinadas, davam origem a diferentes pavilhões de elementos 

estandardizados e de eventos ritmicamente espaçados.  

É interessante referir, em relação às características espaciais da arquitetura 

desconstrutivista de hoje, os comentários de Okhitovich num artigo de 1930, prevendo 

que a dispersão revolucionária iria libertar a construção para uma revolução tecnológica, 

que já estava no seu início: 

“The technical revolution will come to the assistance of the social revolution and the result 
will be the end of heavy, static long-lived forms of building. The new patterns of location 
will release construction spatially, making possible both the technical revolution in 
building construction, and the flexibility, which our rapid social changes demand. Only 
prefabricated, demountable, changeable buildings will answer the needs of developed 
man” - Mikhail Okhitovich, apud, Catherine Cooke, Deconsctruction Omnibus Volume, 
p.18. 

A origem da “espacialidade pura” está no Suprematismo, no trabalho de Leonidov e em 

mais outras duas fontes distantes do grupo de construtivistas, El Lissitzky e Iakov 

Chernikhov, que procuraram a síntese destas duas filosofias e linguagens estéticas. 

As construções de Vladimir Tatlin são explorações concretas de “verdadeiros materiais 

em espaço real”. A abstração suprema do Suprematismo de Kazimir Malevich, é por 

outro lado, focada no espaço de quatro dimensões em que a dimensão espiritual da 

percepção, significado e tempo é integral. É um espaço sem uma medida real e 

programaticamente elimina o material a favor da forma pura. Aqui, a quarta dimensão 

de um tempo experimental serve como desmaterializador, assim como a dimensão 

explode um material para o estado espiritual.  

O campo suprematista é um espaço de colisões e eventos, em vez de um espaço de 

objectos e medições. Qualquer trabalho suprematista se manifesta sem escalas ou 

medidas.  
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O trabalho destes três sintetizadores, El Lissitzky, Iakov Chernikhov e Ivan Leonidov, 

reconhece as diferenças positivas entre dois movimentos e filosofias, como um conjunto 

positivo de polaridades contra qualquer forma de se estabelecer uma posição artística 

ou conceptual. O problema colocado por estes arquitetos, que classificamos de 

desconstrução, é o conflito cognitivo e experimental entre construir como uma entidade 

física e o tempo como demolidor da entidade e a memória sendo parte da categoria do 

tempo. Neste contexto, não é surpreendente que algumas ressonâncias formais devam 

ser observadas entre o seu trabalho e dos seus precursores na mesma estética e cultura 

iconográfica que forma estas duas diferentes proposições de edifício e tempo. Há casos 

em que a influência foi uma homenagem clara. Rem Koolhaas, por exemplo, viajou para 

a União Soviética com o intuito de ver os projetos desenhados e pintados de Ivan 

Leonidov, numa altura que pouco do seu trabalho tinha sido exposto ao público. Rem 

Koolhaas regressa a Londres trazendo algum trabalho de Leonidov que possibilitou 

estudos sobre ele. Outras obras que se refletiram no trabalho de Koolhaas e da OMA 

foram as de Lissitzky, que também demonstrou a noção de interação entre escalas, 

materiais e universos espirituais com o conceito de proun, que viria a inspirar, por 

exemplo, as pinturas de Zoe Zenghelis, que trabalhou de perto com os arquitetos da 

OMA.  

   

 
Em algum do trabalho de Bernard Tschumi encontra-se uma linguagem de carácter 

semelhante à de Lissitzky. A maneira de ordenar o espaço que foi explorado no proun 

sem escala foi considerado uma aplicação útil em trabalho real que seguisse as mesmas 

aspirações filosóficas. 

Ilustração 47 - Pintura de Zoe Zenghelis para 

OMA, zoezenghelis.com, Joana/Zoe 

Zenghelis 

Ilustração 46 - Estudo de Tcshumi para 

o Parc de La Vilette,1989, Tschumi,com, 

Bernard Tschumi Architects. 

Ilustração 45 - Proun de Lissitzky, 

1923, azurebumble.wordpress, 

2012, aesthetic investigations.  
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O trabalho de Tschumi era um paralelismo deste professor de Leningrado e do teórico 

Chernikhov, cujo livro mais importante, The Construction of Architectural and Machine 

Forms, refere a linguagem formal do Modernismo versus a lógica formal da Primeira Era 

da Máquina. Uma linguagem hiper-construtiva, que articulava de forma absoluta as 

interrelações no espaço tridimensional como solução demonstrativa de não estruturas 

e questionando conectividades convencionais. Ao mesmo tempo demonstrando um 

paralelismo com a lógica de Chernikov, é uma espécie de combinação de princípios que 

Tschumi utilizou, por exemplo no Parc de la Villette, para gerar séries ou sequências de 

formas e do mesmo modo apresentar as distinções entre “ponto, linha e plano” que ele 

utilizou como princípio estrutural de diferentes dimensões no esquema do Parc. 

Entre as bases filosóficas do Construtivismo, por um lado, e o Suprematismo, por outro, 

segundo Catherine Cooke, será a melhor maneira de compreender o que o 

Desconstrutivismo representa na arquitetura. Em tal modelo podemos observar a 

continuação do trabalho dos conceitos de espaço que se herdou de Newton, de forma 

a refletir as novas relações de espaço, tempo e a tecnologia. 

 

Concurso Parc de La Villette – Paris, França. 

O objetivo desta competição internacional, em 1982-83, era revitalizar o terreno 

abandonado que fazia parte mercado nacional de carne e matadouros.  

Bernard Tschumi foi o vencedor escolhido de 470 propostas, incluindo OMA/ Rem 

Koolhaas, Zaha Hadid e Jean Nouvel. Ao contrário de outras propostas, Tschumi não 

projetou o parque na maneira tradicional, onde a paisagem e a natureza são as forças 

predominantes por detrás do projeto. Em vez disso, ele visualizou o Parc de la Villete 

como um lugar de cultura, onde o natural e o artificial estão juntos forçadamente num 

estado de constante reconfiguração e descoberta. No início dos anos 80, após Mitterand 

ter assumido o cargo de presidente, foi posta em marcha uma recuperação urbana de 

Paris, como parte do embelezamento da cidade, para torná-la mais atractiva para os 

turistas. Em 1982-83, o concurso Parc de la Villette, foi lançado para a recuperação do 

mercado de carne abandonado, que datava de 1860. O programa pedia a imaginação 

e o conceito de um parque urbano para o século XXI, numa área de 135 hectares que 

estava dividida pelo canal de l’Ourcq. Para Tschumi, o Parc de la Villette não era 

destinado a ser um parque pitoresco com reminiscências de séculos passados, mas sim 

uma vastidão aberta que deveria ser explorada e descoberta pelos visitantes do parque. 
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Ilustração 48 - Plano Ortogonal para o esquema do Parc de La Villete, Bernard Tschumi, 1982 -1989: tschumi.com, Bernard Tschumi 

Architects. 

O arquiteto pretendia que o parque fosse um espaço de actividade e interação e que 

evocasse o sentimento de liberdade dentro da organização superimposta, ao mesmo 

tempo que proporcionava aos visitantes pontos de referência. Como parte do objetivo 

de Tschumi de induzir exploração e movimento, foram espalhados 10 jardins temáticos 

em toda a área do parque, para que se as pessoas se deparassem com eles. Cada 

jardim temático oferecia a oportunidade de relaxar, de meditar e de jogar. 

  

O Parc de la Villete é desenhado com três princípios de organização que Tschumi 

classifica como pontos, linhas e superfícies. A área de implantação de 135 hectares é 

organizada espacialmente através de uma grelha de 35 pontos, que Tschumi chama de 

folies. A série de folies dá uma qualidade organizacional e dimensional ao parque ao 

Ilustração 49 – “Folie” de Tschumi e vista do Parc de la Villette: 

tschumi.com, 1982 -1989: tschumi.com, Bernard Tschumi 

Architects. 

Ilustração 50 – “Folie” de Tschumi e vista do Parc de la Villette: 

tschumi.com, 1982 -1989: tschumi.com, Bernard Tschumi 

Architects. 
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servirem de pontos de referência. A natureza repetitiva de cada folie, mesmo sendo 

únicas e diferentes, proporciona um sentido de lugar aos visitantes.  

As linhas de Tschumi são essencialmente o percurso no parque. Ao contrário das folies, 

os caminhos não seguem qualquer estrutura organizada; em vez disso intersectam e 

encaminham os visitantes para os vários pontos de interesse no parque e na área 

urbana envolvente. 

Dos 135 hectares, 85 são dedicados a espaço verde, categorizados por superfícies. Os 

amplos espaços verdes dão aos parisienses espaço para interagir, brincar, relaxar e 

para se encontrar. O espaço aberto é normalmente usado para grandes ajuntamentos 

e no verão torna-se num cinema ao ar livre. O parque é projectado como um grande 

espaço definido pelos visitantes e aberto à sua interpretação. 

Cada uma das folies desconstrutivistas são centros de um programa informal. Apesar 

de cada uma ser única e formalmente diferente, não existe um programa predefinido, 

apenas um espaço que recebe actividade. Apenas recentemente é que algumas folies 

foram convertidas em restaurantes, escritórios e centros de informação para o parque. 

O Parc de la Villette é habitualmente criticado por ser demasiado grande, sem 

consideração para com a escala humana nem ligação com a história do lugar ou com a 

envolvente. Contudo, é uma área tão grande que a escala nunca estaria em contacto 

com a escala humana; torna-se uma abordagem analítica e conceptual à maneira como 

Ilustração 51 – Diagrama de funcionamento da proposta de Tschumi, pontos, linhas e superfícies. tschumi.com, 1982 -1989: tschumi.com, 

Bernard Tschumi Architects.  
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o ser humano se sente num panorama urbano maior. O parque é quase um retrato 

perverso da vida urbana, onde o ser humano é apanhado num ambiente que remove a 

sensibilidade para acomodar um maior número de pessoas. É apenas quando um 

visitante se depara com uma follie, ou um jardim, que a escala é reduzida e o mesmo é 

capaz de se re-orientar dentro do contexto maior do parque. 

Como Tschumi refere em Manhattan Transcripts (1976-1981), o Parc de la Villette 

aparenta ser uma manifestação critíca da vida urbana e da actividade onde o espaço, 

os eventos e o movimento convergem para um sistema maior.  

“La Villette, then, aims at an architecture that means nothing, an architecture of the 
signifier rather than the signified- one that is pure trace or play of language”- Bernard 
Tschumi, The Manhattan Transcripts 1994, p.203.  

 
Tschumi descreve o parque como um encontro de três sistemas autónomos — o sistema 

de objectos, o de movimentos e o de espaço — que estão presentes na estrutura 

organizacional do parque: pontos, linhas e superfícies, todos se dispõem através de 

uma grelha ortogonal. Esta grelha está orientada para com o Canal d’Ourq, bem como 

com o Grande Halle52 e o CSI53. Estes elementos são referidos por Tschumi como os 

sistemas programáticos. 

O primeiro sistema programático é o de pontos, que corresponde ao sistema de 

objectos. Este demarca a grelha organizacional através da rede das folies, com 

intervalos de 120 metros, desenvolvidas a partir de de um cubo desconstruído de 

10x10m. As folies agiriam como pontos de intensidade, para permitir o máximo 

movimento possível no lugar. 

“Each Folie is thus a rigorous marker and an enclave, a rallying point and haven of 
experimentation within the programme and within the site.” - Bernard Tschumi, apud, 
Joey Donovan, s.d. Deconstructing Villette .p.17. 

 

                                            
52Grande Halle – Edifício histórico, era inicialmente um matadouro, foi transformado num centro cultural e 
funciona agora em conformidade com o Parc de La Villette, La Grande Halle de la Villette, lavillette.com, 
disponível em: https://lavillette.com/professionnels/locations-despaces/grande-halle-villette/ 
53 CSI - Cité des Sciences et de l’Industrié, é o maior museu de ciência da europa, aberto ao público a 13 
de Março de 1986, Cité des Sciences et de l’Industrié, cite-sciences, disponível em : www.cite-
sciences.fr/fr/accueil/ 
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As folies agem também como símbolo para o lugar, ecoando como esculturas cinéticas 

e composições da vanguarda russa do início do século XX. Tom Turner54 descreve-as 

como alegres estruturas vermelhas, semelhantes a gruas. Adicionalmente ao 

monumentalismo do CSI, elas são sem dúvida os elementos mais memoráveis do 

parque. Cada uma foi manipulada, explodida e montada para alcançar uma forma única. 

O programa desconstruído de Tschumi foi então espalhado na grelha, em que estas 

formas indiferenciadas e industriais não são ditadas pela função ou vice-versa; a função 

excede a forma. 

Tschumi assinalou funções específicas para as “folies”, como se pode ver pelo diagrama 

abaixo. 

                                            
54 Tom Turner – arquiteto paisagista, histórico, autor de obras “Garden History Reference Encyclopedia CD” 
e “Gardens Guide”,1946, Garden Design and Landscape Architecture, disponível em : 
www.gardenvisit.com/blog/author/tom/ 

Ilustração 52 – Desconstrução do programa de Bernard Tschumi, 1982 -1989: tschumi.com, Bernard Tschumi Architects. 

Ilustração 53 - Transformação e criação das “folies” 1982 -1989: tschumi.com, Bernard Tschumi Architects. 
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Na proposta inicial de Tschumi, existe um parágrafo interessante que quase contradiz a 

intenção de desenho e execução de La Villette:  

“We have refused to allow the introduction of any single new building, even a linear one, 
on a site that is heavily weighed down by the two existing masses” - Bernard Tschumi, 
apud, Joey Donovan, s.d. Deconstructing Villette .p.19. 

O lugar é totalmente definido pela sua arquitetura, introduzida pelas estruturas de 

Tschumi. No mesmo parágrafo afirma que recusa introduzir quaisquer efeitos 

pictorescos, comuns nos parques clássicos, o que sugere a sua posição anti-paisagem 

ou anti-parque. 

O segundo sistema programático é o das linhas e corresponde ao sistema de 

movimentos, representado principalmente por dois caminhos cobertos de 5 metros de 

largura: um segue o eixo perpendicular ao canal, que liga as duas estações de metro; o 

outro percorre o comprimento do canal e incorpora uma passagem aérea da autoria do 

engenheiro Peter Rice55. Ambos os caminhos possuem uma cobertura ondulada. 

 

 
Parte do sistema de linhas percorre os jardins temáticos. Não correspondendo à grelha 

ortogonal e ao que parece ser uma rota curvilínea aleatória, é na verdade um circuito 

cuidadosamente planeado que faz a ligação com várias partes do parque. Um dos 

elementos principais de la Villette é a intersecção entre os eixos, as folies e o jardim 

sequencial. Para Tschumi, esta experiência é equivalente à vista de uma montagem 

cinematográfica e o caminho é semelhante a uma faixa abandonada de celuloide, com 

cenas justapostas e sobrepostas que contrastam entre si. 

                                            
55 Peter Rice – Engenheiro estrutural irlandês, o seu primeiro trabalho foi o telhado da ópera de Sidney, 
reconhecido pela sua invenção e sentido de poética na engenharia,1935-1992, Arup Documentary: Traces 
of Peter Rice, archdaily, disponível em : www.archdaily.com/352692/arup-documentary-traces-of-peter-rice 

Ilustração 54 – Imagem de um dos eixos que correspondem aos caminhos, 1982 -1989: tschumi.com, Bernard Tschumi Architects.  
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 Outras linhas são desenhadas no lugar, mais propriamente na avenida Norte-Sul, com 

planos de árvores que ligam a cidade da música à franja oriental e aos jardins temáticos. 

A interecção dinâmica dos caminhos com as formas ecoa o conceito arquitetónico por 

todo o parque. Para além desta relação sobreposta com os sistemas de pontos, linhas 

e superfícies, o movimento e o espaço também dividem a super estrutura do projeto em 

programa, forma e movimento. 

O ùltimo sistema programático é o das superficies, que corresponde ao Sistema de 

espaço. 

Efectivamente, Tschumi revela aqui a sua falta de bases em paisagismo. É notável o 

seu desconforto com superfícies horizontais no conceito que criou para o parque. Um 

exemplo disso é retratado por Tom Turner em City as Landscape (1997), ao descrever 

o relvado circular intersectado pelo canal. A superfície principal que Tschumi criou tem 

um aspecto desinspirador e por isso é que foi o local ideal para o Geode. 

Os arquitetos são normalmente criticados pelos paisagistas, por usarem a paisagem 

apenas como base dos monumentos, mas neste caso Tschumi usou a sua paisagem 

como base para a arquitetura de outro. 

O que Tschumi compreende ser Desconstrução aplica-a no Parc de la Villette: 

  

Ilustração 55 – Jardins temáticos e circuito curvilíneo do Parc de la Villete, 1982 -1989: tschumi.com, Bernard Tschumi Architects.  
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“...work at the limit: the analysis of concepts in the most rigorous and internalised manner, 
but also their analysis from without” - Tschumi, 1994. apud, Joey Donovan, s.d. 
Deconstructing Villette .p.24. 

 
Nas palavras de Derrida:  

“De-construction... analyses and compares conceptual pairs which are currently accepted 
as self-evident and natural, as if they had been institutionalised at some precise moment, 
as if they had no history. Because of being taken for granted they restrict thinking” - 
Jacques Derrida em Benjamin, 1987 apud, Joey Donovan, s.d. Deconstructing Villette 
.p.24. 

Bernard Tschumi foi um estudante parisiense em 1968, um tempo e lugar de explosões 

ideológicas, incluindo as de Derrida, em que uma juventude radicalizada emergente 

estava à procura de novas maneiras de compreender e ver o mundo, como refere 

Hobsbawm56 em 1998. Os escritos tardios de Tschumi são um testemunho do 

radicalismo neste período e é compreensível a sua aproximação de Tschumi à 

Desconstrução como rejeição da ideia modernista em que a estrutura dita a função. Os 

pontos, linhas e superfícies no projeto em análise são construções arbitrárias que não 

têm sentido para além do que o utilizador lhes dá, não têm uma verdade absoluta, o que 

pode contradizer a dinâmica do lugar, que é essencialmente definido por momentos 

espaciais a colidir com estas estruturas. Contudo, Derrida foi consultado nas várias 

                                            
56Eric Hobsbawm – Historiador marxista britânico, reconhecido como um nome importante da 
intelectualidade do século XX,1917-2002, Eric John Ernest Hobsbawm, Encyclopaedia Britannica, 
disponível em : www.britannica.com/biography/Eric-John-Ernest-Hobsbawm 

Ilustração 56 – Geode sobre o relvado, 1982 -1989: tschumi.com, Bernard Tschumi Architects.  
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etapas da conceptualização desta proposta e, na sua percepção, o conceito era uma 

manifestação do verdadeiro espírito de desconstrução na arquitetura. 

 “The folies put into operation a general dislocation; they draw into it everything that, until 
maintenant, seems to have given architecture meaning. More precisely, everything that 
seems to have given architecture over to meaning. They deconstruct first of all- but not 
only- the semantics of architecture” - Jacques Derrida em Jencks, 1988, apud, Joey 
Donovan, s.d. Deconstructing Villette .p.24. 

Para Tschumi, constantemente à procura de expor os limites da arquitetura, não existem 

limites em La Villette. 

Exposição “Architecture of Deconstruction” pelo MoMA.  

  
Em 1988 o MoMA lançou a exposição Deconstructivist Architecture, que procurava 

definir as tendências arquiteturais emergentes através de uma série de projetos de sete 

arquitetos europeus e americanos: Frank Gehry, Daniel Libeskind, Rem Koolhaas, Peter 

Eisenman, Zaha Hadid, Bernard Tschumi e Coop Himmelblau. Tinham em comum uma 

linguagem dinâmica de formas abstratas, inspirado no Suprematismo e no 

Construtivismo Russo dos anos 20, reflectindo a preocupação intelectual com a 

desconstrução aplicada na arquitetura e desafiando as formas “puras” da arquitetura 

modernista no início do século XX.   

No catálogo da exposição, Philip Johnson e Mark Wigley referem que os projetos 

escolhidos representam diferentes sensibilidades, em que o sonho das formas puras 

fora perturbado. A arquitetura torna-se desconstruvista se alterar a capacidade de 

pensar a forma.  

"The creation of strange buildings uses the hidden potential of modernism. This is the 
whole philosophy of deconstructionism: "disorder of dreams, of purity, of form "and" 
disorder of thinking about the form." - Philip Johnson, 1988, Deconstructivist Architecture. 

Ilustração 57 – Detalhes da exposição da MoMA, 1988, 

moma.org, The Museum od Modern Art Archives, Nova Iorque 
Ilustração 58 – Detalhes da exposição da MoMA, 1988, moma.org, 

The Museum od Modern Art Archives, Nova Iorque 
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A exposição era relativamente pequena, ocupando três salas do Museu. As duas 

primeiras contavam com pinturas e esculturas das vanguardas russas do começo do 

século, pertencentes ao acervo do MoMA; Na terceira e última sala foram expostos 

desenhos e maquetes de obras dos sete arquitetos selecionados. 

No final do primeiro mês da exposição foi realizado um simpósio com a participação dos 

críticos Kurt Forster, Kenneth Michael Hays, Jeffrey Kipnis, Rosalind Krauss e Anthony 

Vidler, além dos principais curadores, Philip Johnson e Mark Wigley. 

A exposição teve ampla divulgação e impacto nos debates arquitetónicos, apesar de ter 

sido bastante controversa. Desde antes da sua abertura, foi questionada a relação 

ambígua entre as obras dos jovens arquitetos e a vanguarda russa do começo do século 

XX, assim como a escolha do título, que fazia menção à teoria da desconstrução. Nos 

textos introdutórios incluídos no catálogo, Philip Johnson e Mark Wigley apresentaram 

as principais questões que orientaram a seleção das obras e sua importância para o 

cenário arquitetónico da época. No entanto, isto não diminuiu a desconfiança da crítica 

especializada em relação ao evento e à sua conceção. 

No apêndice 3 é apresentado o memorando da exposição, onde se referem os 

arquitetos e projetos selecionados.  

Esta exposição foi de enorme importância, pois assumiu o Desconstrutivismo como 

movimento arquitetónico, validando não só todos os trabalhos feitos até então, mas 

também os que se seguiram.  

3.2. ARQUITETOS DESCONSTRUTIVISTAS 

Rem Koolhaas 

Nascido a 17 de Novembro de 1944, o arquiteto, teórico, urbanista e professor holandês 

estudou na Architectural Associaton School of Architecture57 de Londres e na 

Universidade de Cornell de Nova Iorque. Foi o sócio fundador da OMA e da AMO58, 

                                            
57 Architetural Association School of Architecture – Universidade de Arquiteture de Londres, mais conhecida 
por AA e é a escola independente mais antiga de arquitetura no Reino Unido e uma das mais prestigiadas 
e competitivas do mundo, The AA history, aaschool.ac.uk disponível em : 
www.aaschool.ac.uk/AASCHOOL/LIBRARY/aahistory.php 
58 AMO – Companhia criada por Rem Koolhaas dedicada exclusivamente à investigação e performance 
arquitetónica, disponível em : http://oma.eu/search?q=AMO 
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ambas sedeadas em Roterdão. Em 2005, em conjunto com Mark Wigley59 e Ole 

Bouman60 fundou a Volume Magazine61. 

Rem Koolhaas é considerado um dos arquitetos e urbanistas mais importantes da sua 

geração. Em 2000 foi galardoado com o Pritzker; em 2008, a revista Time colocou-o no 

top das 100 pessoas mais influentes do mundo. Começou a sua carreira como jornalista 

para o Haagse Post, uma revista holandesa de notícias gerais, mas em 1972 optou por 

estudar arquitetura, ingressando na Architectural Association School of Architecture e 

completando a sua formação com Oswald Mathias Unger62 na Universidade de Cornell 

e no Instituto para a Arquitetura e Estudos Urbanos.Descrito por muitos como um 

arquiteto que escreve e um escritor que constrói, decide mudar de rumo após ter 

entrevistado o artista Constant63 para o Haagse Post. Constant tornou-se membro do 

grupo holandês Os Situacionistas64, que acreditavam que através da crítica urbana era 

possível a crítica da vida em geral. O seu meio de ação era a grelha da cidade como 

expressão natural da criatividade coletiva, com o objetivo de reintroduzir a aventura nos 

centros urbanos, maximizando os espaços públicos através da arquitetura, 

maximizando os espaços públicos através da arquitetura.  

                                            
59 - Mark Wigley – arquiteto e autor neozelandês, foi diretor da Universidade de Arquitetura de Colombia e 
curador da exposição Deconstructivist Architecture da MoMA, Mark Wigley, Columbia GSAPP, disponível 
em : www.arch.columbia.edu/faculty/33-mark-wigley 
60 - Ole Bouman – Crítico de arte, arquiteto holandês, públicou vários artigos que analisam a arquitetura 
contemporânea, Ole Bouman, volumeproject, disponível em : http://volumeproject.org/office-for-unsolicited-
architecture-oua 
61 - Volume Magazine – Revista criada por Archis, OMA e C-Lab com o intuido de dar criar uma plataforma 
de divulgação mundial da arquitetura, About Volume, volumeproject, disponível em: 
http://volumeproject.org/about/  
62 - Oswald Mathias Unger – Arquiteto e teórico alemão, reconhecido pelos seus projetos racionalistas e 
uso de formas cúbicas, Prof. O[swald] M[athias] Ungers, archINFORM, disponível em : 
https://www.archinform.net/arch/404.htm 
63 - Constant Anton Nieuwenhuys (1920-2005), pintor, escritor, artista gráfico, escultor e músico holandês, 
Constant Anton Nieuwenhuys, artdirectory, disponível em : www.constant-anton-nieuwenhuys.com/ 
64 - Os Situacionistas - Movimento internacional de cunho político e artístico. O movimento IS foi ativo no 
final da década de 1960 e aspirava por grandes transformações políticas e sociais, Situationist Manifesto, 
situationist international online, disponível em : www.cddc.vt.edu/sionline/si/manifesto.html 

Ilustração 59 Rem Koolhaas, oma.eu, OMA. 
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Constant desenvolveu o conceito de cidade coberta, preferindo a condensação total ao 

isolamento das unidades de habitação e ao uso mínimo do espaço social.  

  
Ao contrário de dividir ruas e edíficios, optou por uma construção espacial contínua, que 

contém grupos de espaços públicos. A sua noção de cidade consistia numa diversidade 

de passagens labirínticas, uma arquitetura utópica conhecida por New Babylon. Foi 

nessa altura que Koolhaas decidiu testar as possibilidades idealizadas por Constant nas 

cidades existentes, através de modelos tridimensionais e planos para cidades futuras, 

maximizando espaços públicos e modelando a realidade. 

  

Koolhaas aparece ao público com a OMA, que fundou em 1975 em conjunto com Elia 

Zenghelis65, Zoe Zenghelis66 e a sua esposa Madelon Vriesendorp67 em Londres. Mais 

                                            
65 - Elia Zenghelis- Arquiteto e professor grego que introduziu o pensamento radical de vanguarda no 
currículo escolar da AA, Elia Zenghelis, The Berlage, disponível em: 
www.theberlage.nl/persons/elia_zenghelis  
66 - Zoe Zenghelis – Pintora e membro fundador da OMA, as suas pinturas são vistas em vários projetos da 
OMA, Zoe Zenghelis, Biography, disponível em : www.zoezenghelis.com/  
67 - Madelon Vriesendorp- Artista holandesa e esposa de Rem Koolhaas, foi co-fundadora da OMA no inicío 
dos anos 70 em conjunto com Rem Koolhaas, Elia Zenghelis e Zoe Zenghelis, Madelon Vriesendorp, 
biography, disponível em : http://madelonvriesendorp.com/profile/ 

Ilustração 61 New Babylon de Constant,1958, 

Anthony Vidler, 2016 New Babylons – Constant 

and the Tight to City museureinasofia.es, 

Ilustração 62 - Planos urbanos de Rem Koolhaas oma.eu, OMA. 

Ilustração 60 – New Babylon, Constant: urbania4.org, Paulo Miyada, 2011 
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tarde Zaha Hadid juntou-se à equipa por um curto período de tempo até criar o seu 

próprio atelier. 

O primeiro trabalho de Koolhaas que marcou a diferença do Pós-Modernismo foi a 

contribuição na Biennale de Veneza de 1980, intitulada Presence of the Past. Além 

desta, as únicas propostas que não empregavam qualquer referência ao Pós-

Modernismo eram a de Frank Gehry e a de Constatino Dardi. 

Outros projetos iniciais de Koolhaas que receberam destaque e foram alvos de críticas 

foram a residência do primeiro-ministro da Irlanda em 1979 e a proposta para o Parc de 

la Villette em 1982. Nestes projetos Koolhaas tentou pôr em prática muitas das ideias 

publicadas em 1978 no seu livro Delirious New York. 

 
 

O aspeto chave da sua arquitetura é o conceito de programa que, com a ascensão do 

modernismo, se tinha tornado o elemento central da temática da concepção da 

arquitetura. A noção de programa foi abordada pela primeira vez no livro Delirious New 

York, na análise da cultura de arranha-céus em Manhattan. Derivou num método de 

Ilustração 63 - “Presence of the Past” de OMA: artribune.com, Léa- Catherine Szacka, 2015. 

Ilustração 64 - Proposta para o Parc de La Villette,1982, oma.eu, 

Rem Koolhaas. 
Ilustração 65 - Residência para o primeiro-ministro da Irlanda, 

1979, oma.eu, Rem Koolhas 
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conceção arquitetónica chamado cross-programming, que introduzia funções 

inesperadas no programa dos espaços, como por exemplo, implementar pistas de 

corridas em arranha-céus, ideia já explorada por Leonidov no Construtivismo Russo. 

Em 2003, Koolhaas tentou, sem sucesso, implementar unidades hospitalares para os 

sem-abrigo no seu projeto para a Biblioteca Pública de Seattle. 

No que diz respeito a pôr em prática todo o seu trabalho teórico sobre o urbanismo, Rem 

Koolhaas mobiliza o que ele considera forças omnipotentes do urbanismo em formas 

únicas de concepção e ligações orientadas com a sociedade actual. O arquiteto 

incorpora as suas observações da cidade contemporânea nos projetos, chamando a 

esta condição cultura de congestão.  

Um exemplo disto é a construção massiva de “caixas” em territórios virgens para 

grandes centros industriais. Koolhaas defende que a intervenção arquitetónica é 

necessária para contrariar este padrão e dá como exemplo formas abstratas testadas 

pelos arquitetos nos anos 60 que conseguiram estabelecer uma relação sublime entre 

o objeto e o ambiente. 

McCormick Tribune Campus. 

Este projeto procurou revigorar o urbanismo envolvente, ignorado desde o plano urbano 

de Mies van Der Rohe para o Instituto de Tecnologia de Illinois em 1940. O grande 

volume central do campus proporciona um ponto focal para as outras áreas, o seu tubo 

de aço absorve o ruído e contém uma plataforma de metro de superfície que percorre 

diretamente o edifício. No interior contém um programa denso com uma livraria, área de 

alimentação, café, auditório, centro informático e zonas de reuniões. 

  
Ilustração 66 - McCormick Tribune Campus, vista aérea, oma.eu, 

1997-2003, Rem Koolhaas. 
Ilustração 67 - Plano do McCormick Tribune Campus: 

oma.eu, 1997-2003, Rem Koolhaas. 
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O campus abriu ao público em 2003, sendo o primeiro edifício de Rem Koolhaas 

construido nos Estados Unidos. É um volume de um piso com 10 000 m2. 

  

 

O edifício é fruto do concurso internacional que o arquiteto venceu em 1997, cujo grupo 

de finalistas incluía o americano Peter Eisenman, a iraquiana Zaha Hadid, o teuto-

americano Helmut Jahn e a japonesa Kazuyo Sejima. O lugar era previamente usado 

pelos alunos como um enorme parque de estacionamento. Koolhaas seguiu os 

movimentos dos estudantes na zona envolvente, o que o levou à concepção das 

passagens diagonais no edifício.  

O edifício é o nucleo da vida dos estudantes no campus. O programa, que previamente 

estava espalhado, foi transferido para estas passagens, como a livraria, correios e uma 

nova cafetaria no edifício de Mies van der Rohe. Isto trouxe alguma polémica entre os 

crentes da pureza de design da área Commons de Mies. 

  

Ilustração 68 - Planta de McCormick Tribune Campus, oma.eu, 

1997-2003, Rem Koolhaas. 
Ilustração 69 - Cortes do McCormick Tribune Campus, oma.eu, 

1997-2003, Rem Koolhaas. 

Ilustração 70 – Centro informático do McCormick Tribune Campus, 

oma.eu, 1997-2003, Rem Koolhaas. 
Ilustração 71 – Área de refeições do McCormick Tribune 

Campus, oma.eu, 1997-2003, Rem Koolhaas. 
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Um dos grandes desafios do projeto era o ruído do comboio: a solução foi cobrir os 160 

metros das linhas do comboio com um tubo de aço inoxidável que passava sobre o 

edifício. Para minimizar a vibração, a estrutura de suporte do tubo é completamente 

independente do edifício. 

Casa da Música. 

A Casa da Música é a nova casa para a Orquestra Nacional do Porto. Implantada na 

rotunda da Boavista, é um edifício solitário sobre um palco de travertino68 pavimentado 

à frente do parque da rotunda. Esta localização soluciona as questões do simbolismo, 

da visibilidade e dos acessos.  

Este projeto apresenta um auditório de formato alternativo à tradicional “caixa de 

sapatos”, redefinindo a relação do interior nobre com o público exterior.  

O edifício tem uma forma distinta, feita de betão branco. No interior, o grande auditório 

de 1300 lugares está elevado, com fachadas de vidro em ambas as pontas que abrem 

o átrio para a cidade, oferecendo um pano de fundo dramático para atuações e 

mostrando a cidade de uma nova perspetiva.  

                                            
68 Travertino - rocha calcária, composta de calcita, aragonite e limonita, onde predominam os tons que 
passam pelo branco, verde ou rosa, apresentando, frequentemente, marcas de ramos e folhas. Também é 
conhecida pelo nome de tufo calcário, Travertino, infopedia, disponível em : 
www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/travertino 

Ilustração 72 - Vista aérea da Casa da Música, oma.eu,1999-2005, Rem Koolhaas e Ellen van Loon.  
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O uso de cores e materiais inovadores foi imperativo: a área VIP tem paredes tipo cortina 

de vidro e, no chão, azulejos tipícos portugueses; o chão do terraço tem um padrão 

xadrez de mosaicos pretos e brancos. 

  
O foyer central é deliberadamente o espaço maior, onde uma rota contínua liga os 

espaços à volta do Grande Auditório, através de escadas, plataformas e elevadores. O 

edifício transforma-se numa aventura arquitetónica. 

Sede da CCTV. 

A sede da CCTV procura uma nova tipologia de arranha-céus. Em vez de competir na 

corrida para o mais alto no estilo tradicional, procura uma experiência tridimensional, 

culminando com uma estrutura em consola de 75 metros. O edifício é visivel em várias 

perspetivas por toda a cidade de Pequim.  

Ilustração 73 – Modelos conceptuais tridimensionais, oma.eu,1999-

2005, Rem Koolhaas e Ellen van Loon.  
Ilustração 74 - Vista da fachada da Casa da Música, 

oma.eu,1999-2005, Rem Koolhaas e Ellen van Loon. 

Ilustração 75 - Vista do terraço da Casa da Música, oma.eu,1999-

2005, Rem Koolhaas e Ellen van Loon. 
Ilustração 76 – Grande Auditório da Casa da Música, 

oma.eu,1999-2005, Rem Koolhaas e Ellen van Loon. 
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A sua forma facilita todo o processo de loop television ao conectar as várias atividades. 

Duas torres dão origem a uma plataforma que é o estúdio de produção comum, o Plinto. 

Cada torre tem a sua função: a Torre 1 serve de área de edição e escritórios; a Torre 2, 

mais baixa, é dedicada à emissão de notícias. Ambas são ligadas pela estrutura em 

consola para a administração, a Overhang. 

A estrutura inovadora do edifício resulta da longa colaboração entre os engenheiros 

europeus e chineses. As forças que actuam na estrutura são visíveis na fachada: treliças 

de aço dispostas em padrão diagonal que se tornam mais densas em zonas de maior 

esforço e menos densas nas áreas que necessitam de menos suporte. Esta estrutura é 

visível na fachada do edifício. 

  

Este é também um edifício auto-sustentável: contém painéis de vidro de alta 

performance, bem como uma película de cerâmica que filtra 70% da luz solar, criando 

Ilustração 77 – Diagrama funcional do CCTV: 

oma.eu, 2002-2012, Rem Koolhaas. 
Ilustração 78 - Corte do CCTV: oma.eu, 

2002-2012, Rem Koolhaas. 

Ilustração 79 – Vista inferior do CCTV, oma.eu, 2002-2012, 

Rem Koolhaas. 
Ilustração 80 – Vista do observatório do CCTV, oma.eu, 2002-2012, 

Rem Koolhaas. 
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um cinzento suave que dá ao edifício uma presença subtil no skyline de Pequim.A sede 

da CCTV facilita o acesso do público à produção chinesa de media: um loop público 

conduz os visitantes por um percurso dentro do edifício, revelando o trabalho diário do 

estúdio, bem como a história da empresa, e que culmina numa plataforma suspensa 

com vista sobre a cidade proibida e o resto de Pequim.  

PETER EISENMAN 

Peter Eisenman é um arquiteto e professor americano, reconhecido internacionalmente 

e galardoado pelos seus projetos de habitação, planos urbanos e infraestruturas 

inovadoras para instituições de educação.  

Nasceu em 1932, em Newark. Trabalhou como arquiteto independente, professor e 

teorista. Em 1967 fundou e dirigiu até 1982 o Institute for Architecture and Urban Studies 

(IAUS), um think tank para a arquitetura em Nova Iorque. 

Eisenman começou por ficar conhecido por ser um dos membros dos “New York Five”, 

juntamente com Charles Gwathmey, John Hedjuk, Richard Meier e Michael Graves. O 

trabalho deste grupo foi várias vezes considerado uma reinvenção das ideias de Le 

Corbusier. Contudo, os cinco arquitetos desenvolveram estilos e ideologias diferentes. 

Foi aqui que Eisenman se aproximou de Derrida e do Desconstrutivismo. 

É um membro da Academia das Artes e Ciências e da Academia das Artes e Letras. Em 

2001 recebeu a medalha de honra do New York Chapter of American Institute of 

Architects e o National Design Award pelo Smithsonian Institution’s. Em 2004 recebe o 

Leão de Ouro como prémio carreira na Biennale de Arquitetura em Veneza. A revista 

Science nomeia-o um dos Top 5 inovadores de 2006, pelo seu estádio dos Arizona 

Ilustração 81 – Panorâmica da sede da CCTV sobre a cidade, oma.eu, 2002-2012, Rem 

Koolhaas. 
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Cardinals, em Phoenix. Em Maio de 2010 foi galardoado com o prémio de artes da Wolf 

Foundation em Jerusalém. 

Actualmente leciona na escola de arquitetura de Yale, mas também lecionou em 

Cambridge, Princeton, Harvard e Ohio State. 

Publicou livros como Written Into the Void: Selected Writtings, 1990-2004 (Yale 

University Press, 2007); Ten Canonical Buildings, 1950 – 2000 (Rizzoli, 2008). 

A sua formação conta com um bacharelato em arquitetura da Universidade de Cornell, 

um mestrado de Ciência em Arquitetura da Universidade de Columbia, um mestrado e 

doutoramento da Universidade de Cambridge e doutoramentos honorários de Artes da 

Universidade de Illinois, do Instituto de Pratt da Universidade de Syracuse e da 

Università La Sapienza de Roma. 

Considerado formalista, desconstrutivista, vanguardista, a fragmentação das formas nos 

seus projetos foi atribuída como caraterística do grupo de arquitetos que constituiu os 

desconstrutivistas. A sua dedicação em libertar a forma arquitetónica foi notória pelo 

ponto de vista académico e teórico, mas resultou em estruturas confusas e hostis para 

os seus utilizadores.  

A abordagem do seu estúdio nos projetos considera camadas de arqueologias físicas e 

culturais em cada lugar, indo para além dos contextos e dos programas óbvios para o 

edifício. Em vez de procurar um estilo de edifício, o estúdio especializa-se num tipo de 

problema em particular: projetos de difícil implantação programática ou orçamental, e 

de importância estratégica para o ambiente em que vão ser inseridos. A firma já produziu 

vários projetos vencedores de prémios por todo o mundo, nas áreas da habitação, 

planeamento urbano, educação e infraestruturas comerciais.  

Ilustração 82 – Retrato de Peter Eisenman, archdaily.com, 2017, AD Editorial Team 
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“ Para Peter Eisenman a arquitetura parece ser suspeita por definição, pois simboliza 
autoridade. Assim, enquanto os arquitetos trabalham para obter uma arquitetura, têm ao 
mesmo tempo de ter vontade de se opor à arquitetura. Ele representa uma arquitetura 
que se autocritica.” – Fritz Neumeyer, Deconstructivist Architects, 1990, documentário, 
Michael Blackwood. 

 
Mais recentemente, o estúdio trabalhou no projeto da Cidade da Cultura em Santiago 

de Compostela, e em vários projetos em Itália: uma estação de comboios nos arredores 

de Pompeia, um complexo habitacional em Milão e um plano urbano para Pozzuoli. 

Outros projetos a referir incluem o estádio para os Arizona Cardinal’s, o Wexner Center 

for the Arts and Fine Arts para a Universidade de Ohio, a sede de Koizumi Sangyo e o 

memorial do Holocausto em Berlim e o Aronoff Center para o Design e as Artes.  

Koizumi Sangyo. 

  
O primeiro edifício de Peter Eisenman em Tóquio para uma empresa de eletricidade, 

Koizumi Sangyo, em conjunto com dois arquitetos japoneses, os irmãos Kitiyama e 

Tadao Ando. 

Após algum tempo, os três concluiram que não iria ser possível trabalhar em conjunto e 

decidiram que Kitiyama iria desenhar o edifício, na condição de facultar um terço do 

projeto para a equipa de Eisenman inserir um objeto no edifício.   

O estúdio inseriu um cubo no canto superior esquerdo e outro no canto inferior direito, 

criando uma interseção interessante de duas construções no mesmo edifício ou uma 

armação prendendo outro edifício. Desta forma, ao entrar, o utilizador apercebe-se de 

uma peça estranha que faz parte do edifício. Como resultado deste projeto, o estúdio 

Ilustração 83 – Estudos geométricos para a 

Koizumo Sangyo, eisenmanarchitects.com, 1988-

1990, Peter Eisenman 

Ilustração 84 – Corte de Koizumo 

Sangyo, eisenmanarchitects.com, 

1988-1990, Peter Eisenman 
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de Eisenman teve outra encomenda fora de Tóquio, para uma empresa de publicidade. 

O cliente deu total liberdade a Eisenman, impondo apenas que o projeto tivesse uma 

imagem forte e figurasse na comunicação social. 

 
Ilustração 85 – Perspetiva de Koizume Sangyo, 

eisenmanarchitects.com, 1988-1990, Peter Eisenman 

 

 
Ilustração 86 – Vista de fachada de Koizume Sangyo, 

eisenmanarchitects.com, 1988-1990, Peter Eisenman 

Centro Aranoff para as Artes e Design.  

 
Ilustração 87 – Maquete do Centro Aranoff, eisenmanarchitects.com, 1988-1996, Peter Eisenman. 

O programa era o de reorganizar 13 400 metros quadrados do espaço existente e 

adicionar um novo espaço de 12 000 metros quadrados, incluindo uma biblioteca, um 

teatro, um espaço para exposições, um estúdio e escritório. Com o intuito de unir as 

escolas de Design, Arte, Arquitetura e Planeamento Urbano de Cincinnati. O projeto de 
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Eisenman fazia parte de um plano urbano muito ambicioso feito por Frank Gehry, 

Michael Graves, Pei Cobb Freed e Venturi Scott Brown.  

 
Ilustração 88 – Sobreposições de Layers que compôem as plantas do Centro Aranoff, eisenmanarchitects.com, 1988-1996, Peter 

Eisenman.  

Neste projeto, a prática de deslocamento de planos é particularmente aguda, podendo 

causar uma sensação de desorientação ao percorrer os planos inclinados. A este 

propósito, o arquiteto argumentou:  

 “That is what I have always been trying to do, to displace the subject, to oblige the subject 
to reconceptualize architecture. We have actually to change the relationship of the body 
to architecture. The body has to send messages to the brain saying ‘wait a minute, 
something that I need to adjust to, something that I need to understand is happening to 
me.” – Peter Eisenman, apud Christy Rogers, 1998, galinsky.com 

 
Ilustração 89 - Alçado do Centro Aranoff, eisenmanarchitects.com, 1988-1996, Peter Eisenman. 

O edifício apresenta uma linguagem curvilínea, organizando e dinamizando o espaço 

antigo e o novo: "This vocabulary derives from the curves of the land forms and the 

chevron forms of the existing building“– Peter Eisenman, (1998, Stanford Presidential 

Lectures and Symposia in the Humanities and Arts, prelectur.stanford.edu) 
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Centro para as Artes de Wexner. 

Antes mesmo de ser concluído, o crítico do New York Times, Paul Goldberger, chamou 

ao Centro de Artes Wexner "o Museu que a teoria construiu". 

Foi com enorme expetativa que este edifício, a primeira obra pública importante da 

carreira de Eisenman, foi inaugurado em 1989. O projeto gerou muita controvérsia: por 

um lado, validava toda a teoria do Desconstrutivismo na arquitetura; por outro, tornava 

evidentes alguns problemas, apontados por aqueles que viam teoria e prática como 

atividades complementares, mas divergentes. A receção popular do edifício 

foi igualmente mista, mas sua influência e intriga na comunidade académica foi tão 

pronunciada e inconfundível como o próprio projeto. 

Localizado na margem leste do campus da Universidade do Estado de Ohio, o Centro 

Wexner foi construído para acomodar um espaço multidisciplinar para a exploração e 

exposição de arte contemporânea. A comissão de 43 milhões de dólares foi objeto de 

um concurso em 1983 que, para surpresa de muitos, foi ganho por Eisenman. Apesar 

da sua relativa inexperiência com edifícios de grande escala, a sua escolha resultou em 

publicidade para o museu. 

 
Ilustração 90 – Desenho conceptual do Centro para as Artes de Wexner, eisenmanarchitects.com, 1983-1989, Peter Eisenman. 

O nome de Eisenman, amplamente respeitado, apoiou, por si só, a abertura do museu, 

que nem sequer apresentou obras de arte com o intuito de não distrair a arquitetura. O 

Centro Wexner é uma ilustração exemplar da abordagem única de Eisenman à 

arquitetura. Embora não totalmente desligado do seu contexto, o edifício é na sua maior 
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parte uma obra de auto-realização e autónoma, criando o seu próprio processo 

metodológico único e auto-suficiente e o seu vocabulário arquitetónico.  

O museu não pretende desculpar as suas heterodoxias: as citações históricas 

referenciam as tradições arquitetónicas apenas para rejeitá-las nas suas convenções 

espaciais. Ao percorrer o edifício, uma série de momentos deliberadamente estranhos e 

discordantes complicam a intersecção de espaço construído com a ocupação humana, 

manifestando o discurso de emancipação desconstrutivista de forma atualizada. 

Como em grande parte da obra de Eisenman, os fortes sistemas de grids dominam a 

linguagem formal do edifício. Os grids urbanos da cidade de Columbus e da 

universidade, ligeiramente decentralizados entre si, sobrepõem-se no âmbito do projeto. 

Os 12,5 graus de variação entre os dois resultam de uma rotação axial dentro do museu, 

com elementos tectónicos correspondentes criando momentos dissonantes de 

intersecção, enquanto os dois sistemas competem pela supremacia. As colagens de 

Eisenman ilustram a tensão dos grids concorrentes; como uma campanha de marketing, 

tudo isso equivale a uma interação inteligente do campus com a comunidade, mas 

também a uma estratégia de arquitetura, criando uma alegoria formal, a partir da qual 

vários sistemas do edifício são capazes de emergir. 

 
Ilustração 91 – Perspectivas e alçados do Centro para as Artes de Wexner, eisenmanarchitects.com, 1983-1989, Peter Eisenman. 

No núcleo do edifício está a característica mais reconhecível do Centro Wexner: uma 

estrutura de andaimes de 165 metros de comprimento que extrude o sistema planar 

numa matriz tridimensional. Expostos e parcialmente descobertos, deliberadamente 

aparentam estar incompletos, jogando com os conceitos de sólido e de vazio e com as 

propriedades fixas da arquitetura. Enquanto isso, estabelece as funções do edifício 

como um eixo de circulação que desempenha um papel espacial mais importante ao 

delinear e projetar a organização em todo o lote. As interrelações resultantes encontram 

expressão nos contornos das estruturas adjacentes e no paisagismo. 
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Outro destaque do museu é um conjunto de torres de tijolos vermelhos que chocam com 

a linguagem dos andaimes. São alusões a um depósito de armas de estilo medieval que 

foi demolido para dar lugar ao museu, um tributo ao lado destrutivo da construção. Mais 

significativamente para a arquitetura, são elementos fragmentados da história, divididos 

e esculpidos para além de uma forma que renuncia a importância do precedente; são 

uma parte do conjunto complexo de elementos e citações que dão ao edifício cada 

parte do sentimento de colagem. Após a conclusão do museu, o edifício foi 

assolado com uma série de questões construtivas e de projeto que mancharam sua 

imagem pública. Infelizmente, para desconstrutivistas em toda parte, essas falhas 

pareceram ser o resultado de um projeto ambicioso com um desrespeito intencional às 

considerações práticas de arquitetos tradicionais. Em 2003, o edifício passou por uma 

reforma invasiva por três anos, apenas 14 anos após sua inauguração. Após mais de 

25 anos, parece que a maioria desses problemas foram superados. A história, no 

entanto, deve continuar a lembrar-nos do contexto deste grande museu como um 

testemunho para o preço da tradução entre teoria e realização. 

 
Ilustração 92 – Pormenores de interior 

Centro Wexner, eisenmanarchitects.com, 

1983-1989, Peter Eisenman. 

 
Ilustração 93 – Pormenor exterior da torre 

de tijolo do Centro Wexner, 

eisenmanarchitects.com, 1983-1989, 

Peter Eisenman. 

 
Ilustração 94 – Pormenor da “grid” do 

Centro Wexner, eisenmanarchitects.com, 

1983-1989, Peter Eisenman. 

Memorial do Holocausto em Berlim 

O projeto é composto por 2 711 placas massivas de pedra num pedaço de terreno 

declivado. O memorial é implantado entre o lado este e oeste de Berlim, com vista para 

o Reischtag Dome de Norman Foster. Eisenman gerou alguma controvérsia ao revelar 

o projeto para o Memorial: os critícos protestam que é demasiado abstrato e não 

apresenta qualquer informação histórica sobre a campanha nazi contra os judeus; 

outros afirmam que se assemelha a um vasto campo de sepulturas sem nome, 

capturando o horror dos campos de morte nazis.  
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Ilustração 95 – Estudos digitais conceptuais do Memorial do holocausto em Berlim, eisenmanarchitects.com,1998-2005, Peter Eisenman. 

O uso de estelas é uma ferramenta arquitetónica antiga para honrar os mortos.  

O Memorial é constituído por blocos de pedra organizados em 19 000 metros 

quadrados. Cada bloco é dimensionado e arranjado para que o campo de estelas pareça 

uma “terra ondulada”. Foi projetado sem quaisquer placas, inscrições ou símbolos 

religiosos, sublinhando o anonimato massivo como parte do conceito. Cada bloco tem 

um tamanho e forma única, representando a singularidade das pessoas assassinadas.  

As pedras rectangulares foram comparadas a sepulturas e caixões, num percurso 

labiríntico que os visitantes podem atravessar. Com isto, Eisenman pretendia recriar nos 

visitantes as sensações de perda e de desorientação que os judeus sentiram durante o 

Holocausto.  

 
Ilustração 96 - – Planta e cortes do Memorial de Berlim, eisenmanarchitects.com,1998-2005, Peter Eisenman. 

Após terem sido implantados os blocos é que o pavimento em calçada foi adicionado. 

Os blocos foram revestidos com uma solução espacial para prevenir o graffiti e 

vandalismo.  

"I was against the graffiti coating from the start, if a swastika is painted on it, it is a 
reflection of how people feel...What can I say? It's not a sacred place." – Peter Eisenman, 
2005, entrevista de Charles Hawley e Natalie Tenberg em Spiegel online. 



Desconstrutivismo: Da Origem à Acção 

Miguel Ângelo Pintado de Brito   82 

 
Ilustração 97 – Desenhos técnicos do Centro de Informação do Memorial, eisenmanarchitects.com,1998-2005, Peter Eisenman. 

Alguns critícos defendem que as pedras do Memorial são demasiado abstratas e 

filosóficas, faltando-lhes uma conexão imediata com as pessoas comuns. Para estes, a 

intenção intelectual pode ter-se perdido. 

 
Ilustração 98 – Vista exterior do Memorial 

de Berlim, eisenmanarchitects.com,1998-

2005, Peter Eisenman. 

 
Ilustração 99 – Vista exterior do 

Memorial de 

Berlim,eisenmanarchitects.com,1

998-2005, Peter Eisenman. 

 
Ilustração 100 – Vista interior do – Vista do Centro 

de informação do Memorial de Berlim, 

eisenmanarchitects.com,1998-2005, Peter 

Eisenman. 

Contudo, os que defendem o projeto afirmam que as pedras se irão tornar parte da 

identidade de Berlim. Muitos sentiram a falta de inscrições, artefactos e informação 

histórica. Para satisfazer os requisitos do público,o arquiteto acabou por ceder e 

construiu um centro de informação por baixo das “pedras memoriais”.  

"The world is too full of information and here is a place without information. That is what 
I wanted, but as an architect you win some and you lose some." – Peter Eisenman, 2005, 
entrevista de Charles Hawley e Natalie Tenberg em Spiegel online.  
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Cidade da Cultura. 

A Cidade da Cultura é o novo centro cultural da província da Galiza, no Noroeste de 

Espanha. O seu conceito evoluiu da sobreposição de três estágios de informação: o 

primeiro, o plano urbano medieval do centro de Santiago de Compostela, é sobreposto 

no mapa topográfico da encosta com vista para a cidade; o segundo é uma grelha 

cartesiana que se sobrepõe às rotas medievais; o terceiro é a distorção de duas 

geometrias planas gerada pelo software de modelação, construindo uma superfície 

topológica que faz a ligação entre o velho e o novo simultaneamente numa matriz nunca 

vista antes.  

 
Ilustração 101 - Esquiços conceptuais digitais do plano para a cidade da cultura, eisenmanarchitects.com, 1999, Peter Eisenman. 

O centro original para Santiago adapta-se a um urbanismo figurativo em que os edificios 

são figuras ou sólidos e as ruas são residuais ou espaços vazios. Através deste 

mapeamento, o projeto emerge como uma superfície curvilínea que não é nem figura 

nem chão, mas um chão figurado que supera a noção urbanística da cidade velha.  

  

Ilustração 102 – Modelo tridimensional digital da Cidade da 

Cultura, eisenmanarchitects.com, Peter Eisenman. 
Ilustração 103 – Modelo tridimensional físico da Cidade da 

Cultura, eisenmanarchitects.com, Peter Eisenman. 
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O passado medieval de Santiago não é representado de forma nostálgica, mas como 

uma nova forma com uma presença familiar. 

Os seis edifícios do projetos são concebidos em três pares: O Museu da Galiza e o 

Centro de Arte Internacional; O Centro para a Música e Artes Performativas e o edifício 

dos Serviços Centrais; a Biblioteca da Galiza e os Arquivos Galegos. As experiências 

de todos os edifícios irão ser afetadas pela sua relação com os visitantes. Os caminhos 

pedestres entre os edifícios vão dar a uma praça pública que é delineada pelos seis 

edifícios e elementos da paisagem. 

O maior espaço programático é o Teatro das Artes Perfomativas, de 42,5 metros de 

altura. As alturas dos edifícios aumentam em curvas suaves que aparentam reconstruir 

a colina com as suas linhas de telhado revestidas em pedra e marcadas com grelhas 

que mostram o desenho do projeto.  

  
 

A Biblioteca da Galiza e os Arquivos Galegos inauguraram em Janeiro de 2011. A 

biblioteca de 17 372 metros quadrados vai acomodar um milhão de livros, arquivos de 

livros raros e armazéns de vários pisos. O arquivo de 14 149 metros quadrados é 

revestido em quartzito e contém paredes em cortina únicas. O Museu e os edifícios 

administrativos abriram no final de 2011. 

  

Ilustração 104 – Pormenor da cobertura da Cidade da Cultura, 

eisenmanarchitects.com, Peter Eisenman. 
Ilustração 105 – Vista da Cidade da Cultura em construção, 

eisenmanarchitects.com, Peter Eisenman. 
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Ilustração 106 - Vista dos Interiores da Cidade da Cultura, eisenmanarchitects.com, Peter Eisenman. 

Com uma área superior a 90 000 metros quadrados e um orçamento de 400 milhões de 

euros, o projeto de Eisenman foi selecionado na competição internacional, entre as 

outras propostas de Rem Koolhas, Daniel Libeskind, Jean Nouvel e Dominique Perrault.  

A Cidade da Cultura na Galiza de Peter Eisenman é um projeto controverso desde a 

sua concepção devido às derrapagens no orçamento, à grande escala e à falta de 

programa entre as outras propostas.  

DANIEL LIBESKIND 

Uma figura internacional na arquitetura e desenho urbano, Daniel Libeskind é 

reconhecido pela sua capacidade de evocar a memória cultural nos edifícios. A sua 

profunda ligação à música, à filosofia, à literatura e à poesia inspira o arquiteto a criar 

uma arquitetura ressonante, única e sustentável. Nascido em Lód’z, Polónia, em 1946, 

Libeskind emigrou na sua adolescência para os Estados Unidos, Bronx.  

Recebeu uma bolsa da America-Israel Cultural Foundation pelo seu talento musical, 

mas eventualmente abandonou a música para estudar arquitetura. Licenciando-se em 

Ilustração 107 – Retrato de Daniel Libeskind, cleverpodcast.com, 2017, Jaime Derringer e Amy Devers. 
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1970 pela Cooper Union for the Advancement of Science and Art e concluindo com uma 

pós-graduação em História e Teoria da Arquitetura pela School of Comparative Studies 

da Universidade de Essex, Inglaterra em 1972. 

Em 1989, venceu a competição internacional para construir o museu judaico em Berlim 

e dedicou mais de uma década da sua vida na construção deste projeto emblemático. 

Em seguida, foram-lhe adjudicados uma série de museus influentes: a Felix Nussbaum 

Haus, Osnabruck, Imperal War Museum, Denver Art Museum, Contemporary Jewish 

Museum, Danish Jewish Museum, Royal Ontario Museum e o Dresden Military History 

Museum.  

Em 2003, o estúdio Libeskind ganha outra competição histórica: a reconstrução do 

master plan para o World Trade Center na baixa de Manhattan. Em adição ao arranha-

céus de 541 metros, a proposta de Libeskind inclui um complexo programa que abrangia 

um memorial, um museu subterrâneo, a integração de uma parede de contenção e um 

terminal de trânsito entre as quatro torres de escritório. O plano está ser realizado 

atualmente. 

Com a sua vinda para Nova Iorque, o estúdio rapidamente se envolveu com a realização 

de vários centros de comércio, tais como o Weside em Berna, o Crystals no centro de 

Las Vegas e o Ko-Bogen em Dusseldorf, bem como torres residenciais em Busan, 

Singapura, Varsóvia, Toronto, Manila e São Paulo. 

Em 2012, Daniel Libeskind expandiu a sua presença na Europa ao abrir um estúdio em 

Milão. Para além de novos projetos arquitetónicos, o estúdio desenvolveu 

departamentos de design industrial, de produtos e de interior. 

Como arquiteto fundador do estúdio, Libeskind fala abertamente da arquitetura em 

universidades e conferências profissionais. A sua arquitetura e ideias já foram 

submetidas a muitos artigos e exposições, influenciando o campo da arquitetura e o do 

desenvolvimento de cidades e cultura. 

 
Museu Judaico de Berlim. 

O museu abriu ao público em 2001 e mostra a história social, política e cultural dos 

judeus na Alemanha até ao presente, apresentando explicitamente pela primeira vez na 

Alemanha pós segunda guerra mundial, as repercussões do Holocausto. O novo edifício 

está localizado ao lado do Tribunal de Justiça Prussa, que foi acabado em 1735 e que 

agora serve de entrada ao novo edifício.  
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O projeto de Daniel Libeskind, criado um ano antes da queda do muro de Berlim, tem 

como base três ideias: (1) é impossível compreender a história de Berlim sem perceber 

a enorme contribuição dada pelos cidadãos judaicos; (2) o significado do Holocausto 

deveria ser integrado na consciência e memória da cidade de Berlim; (3) para o futuro 

de Berlim e da Alemanha é necessário reconhecer na sua história a eliminação da vida 

judaica.  

 
 

Os visitantes entram pelo barroco Kollegienhaus e depois descem uma escadaria para 

o dramático Entry Void. O edifício existente está ligado ao novo através do subsolo, 

preservando contraditoriamente, à superfície, a autonomia de ambas as estruturas, a 

velha e a nova. A descida leva a 3 rotas axiais que contam histórias diferentes: a primeira 

rota leva a um beco sem saída, a Torre do Holocausto; a segunda encaminha o visitante 

Ilustração 108 – Vista aérea do Museu Judáico de Berlim, libeskind.com,1989-2001, Daniel Libeskind.  

Ilustração 109 – Vista aérea do jardim do “Exílio”, 

libeskind.com,1989-2001, Daniel Libeskind. 
Ilustração 110 – Pormenor do jardim 

do “Exílio”, libeskind.com,1989-2001, 

Daniel Libeskind. 



Desconstrutivismo: Da Origem à Acção 

Miguel Ângelo Pintado de Brito   88 

para fora do edifício e para o Jardim de Exilío e Emigração, lembrando aqueles que 

foram forçados a sair de Berlim; a terceira rota, que é a mais comprida, conduz à Escada 

da Continuidade e a espaços de exposição do museu, enfatizando o contínuo da 

história. 

 

Ilustração 111 – Planta do Museu Judáico de Berlim libeskind.com,1989-2001, Daniel Libeskind. 

Um vazio interceta a forma de ziguezague do edifício para criar um espaço que invoca 

ausência. É uma linha reta que se torna o foco à volta dos espaços de exposição do 

museu. 

Extensão do Museu de Arte de Denver. 

Este projeto foi o primeiro a ser completado nos Estados Unidos pelo estúdio de Daniel 

Libeskind.  

Ilustração 112 – Vista exterior da extensão do Museu de Arte de Denver,libeskind.com, 2006, Daniel Libeskind.  
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A série de volumes geométricos inspirados nos picos e vales das montanhas Rocky cria 

uma relação majestosa entre edifício e paisagem. A extensão de Frederic C. Hamilton 

de 44 000 m2. A fachada é composta por nove mil painéis de titânio que cobrem o 

edifício e ao mesmo tempo reflectem a paisagem do Colorado. 

 

O arquiteto criou este projeto como parte de uma composição de espaços públicos, 

monumentos e entradas nesta parte da cidade. O museu serve de motor de revitalização 

dos quarteirões envolventes com novos museus e habitações que juntam a paisagem e 

o complexo. 

“The shardlike titanium-clad forms of the Denver Art Museum’s Frederic C. Hamilton 
Building burst on the city’s downtown with the energy of a lightning bolt… the jagged 
building is a surprisingly successful tour de force on urbanistic grounds alone.” – Suzanne 
Stephens, Architectural Record , 2007. 

Museu de História Militar de Dresden, Alemanha. 

O estúdio Libeskind foi escolhido para a construção de uma extensão deste museu em 

2001. 

Ilustração 114 – Vista aérea do Museu de História Militar de 

Dresden libeskind.com, 2011, Daniel Libeskind. 
Ilustração 115 - Vista aérea do Museu de História Militar de 

Dresden libeskind.com, 2011, Daniel Libeskind  

 

Ilustração 113 - Vistas do interior e entrada da extensão do Museu de arte de Denver,libeskind.com, 2006, Daniel Libeskind. 
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A sua proposta interrompe a simetria clássica do edifício original; a extensão é uma 

cunha de betão, vidro e aço de 5 pisos, que atravessa o antigo arsenal do museu. 

Contém uma plataforma a 25 metros de altura que funciona como um miradouro para a 

cidade de Dresden e que aponta para a área onde os bombardeamentos começaram, 

criando assim um espaço de reflexão. A abertura e transparência da nova fachada 

contrastam com a opacidade e rigidez do edifício existente. Este jogo entre as duas 

perspetivas de passado e presente forma o carácter do novo Museu de História Militar. 

No interior, a história militar da Alemanha é apresentada numa ordem horizontal e 

cronológica. A cunha corta esta ordem cronológica entre 1914-1945, criando uma clara 

distinção arquitetónica. As novas áreas de exposição focam as forças e os impulsos 

humanos que deram origem à guerra e à violência. 

 

“This is architecture that is appropriate for its function, combining geometric rigor with 
clear commentary. While the museum is a streetcar’s ride from the center, it shows a 
different Dresden apart from the revived, touristic old town. When Libeskind conceived 
the expansion a decade ago, he was at a creative peak. It shows. In this context, with this 
weight of history, this military museum is a force for good.” – Hugh Pearman, Architectural 
Record, (2012). 

 

     
Ilustração 116 – Pormenores de interior do Museu de História Militar de Dresden libeskind.com, 2011, Daniel Libeskind. 

Plano Urbano para o World Trade Center. 

Em 2002, a Lower Manhattan Development Corporation anunciou o concurso para um 

plano urbano na baixa de Manhattan, que estava destruida no seguimento dos ataques 

terroristas do 11 de Setembro. A proposta “Memory Foundations” de Daniel Libeskind 

ganhou o concurso. 
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Ilustração 117 – Esquiços conceptuais do Plano Urbano para o World Trade Center, libeskind.com,início em 2003, Daniel Libeskind. 

O projeto foi concebido de forma a garantir o equilibrio da memória do lugar com a 

criação de uma vizinhança vibrante e trabalhadora. Metade dos 16 hectares são 

dedicados a espaço público, delimitado pelo Memorial e pelo Museu, e as torres de 

escritórios foram dispostas de uma forma sustentável, inovando as vistas de rua, com 

lojas no piso térreo, reformulando o trânsito para o subsolo e criando uma icónica 

estação de transportes do arquiteto e engenheiro Calatrava e um centro para as artes. 

 
Ilustração 118 – Imagem renderizada do 

plano para World Trade Center 

libeskind.com,início em 2003, Daniel 

Libeskind. 

 
Ilustração 119 - Pormenor da parede de contenções do antigo 

edifício, libeskind.com,início em 2003, Daniel Libeskind. 

O Memorial Museum abriu na primavera de 2014, dotado de galerias subterrâneas que 

revelam uma parede de contenção que sobreviveu ao ataque e que irá permanecer para 

sempre como um simbolo de força das fundações americanas. A “One World Trade” 

abriu no início de 2015 com a altura simbólica de 1776 pés, lembrando a independência 

dos Estados Unidos no ano de 1776. 
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Ilustração 120 – Vista da praça do novo World Trade Center, libeskind.com,início em 2003, Daniel Libeskind.  

FRANK GEHRY 

Frank Owen Gehry nasceu a 28 de Fevereiro de 1929 no Canadá, numa família judaica. 

Desde cedo foi uma criança criativa, encorajado pela sua avó a construir pequenas 

casas e cidades futuristas com blocos de madeira. Passava também serões a desenhar 

com o seu pai e a visitar museus com a sua mãe. 

 
Ilustração 121 – Retrato de Frank Gehry, ateliercoubert.com, 2014, Melaine Coubert. 

Em 1947, a família emigrou para a California, nos Estados Unidos. Gehry arranjou um 

trabalho a conduzir uma carrinha de entregas, enquanto estudava na Los Angeles City 

College, e acabou por completar o curso na University of Southern California’s School 

of Architecture. Nessa altura tornou-se membro da fraternidade Alpha Epsilon Pi. Foi 

locutor de rádio, sem grande vocação, e também experimentou engenharia química, 

para a qual não tinha jeito nem gostava. Foi neste momento, ao reflectir sobre o que 

gostava, que se recordou dos tempos de infância. Concluiu o bacharelato em arquitetura 

em 1954.  
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Após concluir o curso, afastou-se do campo da arquitetura para seguir outras carreiras, 

incluindo o serviço militar. No outono de 1956 mudou-se com a sua família para 

Cambridge, onde estudou planeamento urbano na Harvard Graduate School of Design. 

Contudo, as suas ideias de esquerda sobre a responsabilidade social da arquitetura 

eram menosprezadas, fazendo-o desistir dos estudos e voltar para Los Angeles, onde 

começou a trabalhar no atelier Victor Gruen Associates69. 

Em 1958 teve a oportunidade de construir a sua primeira residência privada. 

Estabelece a sua própria firma em Los Angeles, em 1962, que viria a ser Frank Gehry 

and Associates e posteriormente Gehry Partners. Os primeiros trabalhos do atelier 

foram todos no sul da Califórnia, onde projetou múltiplas estruturas comerciais 

inovadoras, tais como Santa Monica Place, e edifícios comerciais excêntricos como a 

Norton House em Venice, Califórnia. Destes trabalhos, o mais notável foi a renovação 

da própria casa de Gehry em Santa Monica.  

Em 1989 recebe o Pritzker: 

"Always open to experimentation, he has as well as sureness and maturity that resists, in 
the same way that Picasso did, being bound either by critical acceptance or his 
successes. His buildings are juxtaposed collages of spaces and materials that make 
users appreciative of both the theatre and the back-stage, simultaneously revealed." – 
Bill Lacy, Júri do Pritzker em 1989. 

Após o prémio, Gehry começa a receber propostas para projetos na Europa, tais como 

a Vitra International Furniture Manufacturing Facility and Design Museum, na Alemanha, 

o Frederick Weisman Museum of Art em Minneapolis, a Cinémathèque Française em 

Paris e a Dancing House em Praga. 

Em 1997, quando o Guggenheim de Bilbao abre ao público, o New Yorker Magazine 

classifica o edifício de Gehry como a obra-prima do século XX.  

"The greatest building of our time" – Philip Johnson, 1997 apud Coosje Van Bruggen  

O museu tornou-se famoso pela sua estética, ao mesmo tempo poderosa e agradável, 

tendo impacto económico e social na própria cidade de Bilbao. 

Desde este momento, Gehry ganhou grandes comissões e estabeleceu-se como um 

dos arquitetos mais notáveis. Os seus melhores trabalhos incluem o Walt Disney 

                                            
69 - Victor Gruen Associates – escritório de arquitetura fundado em 1951 que se tornou num dos maiores 
escritórios da altura, Victor Gruen Associates, LA Conservancy, disponível em . 
www.laconservancy.org/architects/victor-gruen-associates 
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Concert Hall, o Jay Pritzker Pavilion adjacente ao Millennium Park e o Dr. Chau Chak 

Wing Building.   

Muito do trabalho de Gehry reflecte um espirito de experimentação combinado com um 

respeito pela prática profissional. As suas primeiras influências vêm do modernismo, 

embora tenha procurado escapar a algumas das suas regras estilísticas. Frank Gehry é 

muitas vezes associado à “escola” de Los Angeles, que produziu o grupo de arquitetos 

pós-modernistas com maior influência, como Eric Owen Moss70 e Thom Mayne71.  

No seu estúdio, são rejeitados todos os projetos que fazem lembrar algo já criado, quer 

pelo estúdio ou por outrem. 

Na opinião de Gehry, a maioria dos edifícios não são apelativos para as pessoas e não 

têm qualquer sentimento, movimento nem vida. 

Gehry House – Santa Monica, California. 

Foi a primeira tela em que Gehry pode expressar as suas ideias: comprou uma velha 

casa colonial holandesa, que desconstruiu parcialmente, expandiu e transformou 

radicalmente, sem deixar que os elementos originais da casa se perdessem. 

 
Ilustração 122 – Vista exterior da Casa de Gehry,1978, Gehry 

Partners, archdaily.com 

 

 
Ilustração 123 – Vista interior da Casa de Gehry,1978, Gehry 

Partners, archdaily.com 

A construção começou em 1978. O projeto consistia em envolver o bungalow existente 

com volumes angulares de chapa e contraplacados, o que resultou na sua forma 

                                            
70 - Eric Owen Moss – Arquiteto norte-americano que fundou a sua firma em 1973 e revitalizou a área 
industrial de Culver City na Califórnia, Eric Owen Moss, LA Conservancy, disponível em: 
www.laconservancy.org/architects/eric-owen-moss 
71 - Thom Mayne - Arquiteto norte-americano, conhecido mundialmente pelas formas esculturais e 
desconstrutivistas dos seus projetos. Co-fundador do atelier Morphosis, Thom Mayne, Encyclopaedia 
Britannica, disponível em : www.britannica.com/biography/Thom-Mayne  
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escultural, recebendo méritos e critícas. Em 2012 recebeu o prémio Twenty-Five Year 

Award, do American Institute of Architects. 

 
Ilustração 124 – Vista exterior da Casa de Gehry,1978, Gehry Partners, 

archdaily.com 

 
Ilustração 125 – Desenho de perspetiva da Casa de 

Gehry,1978, Gehry Partners, archdaily.com 

Museu Vitra Design. 

Desde o início dos anos 80, o fabricante Vitra encorajou arquitetos para criarem edifícios 

para o seu campus em Weil am Rhein, Alemanha. Entre eles foi escolhido o Museu Vitra 

Design, de Frank Gehry, que abriu em 1989. Ocupando uma área de 743 m2, o arquiteto 

empilhou formas geométricas num volume cúbico, ligando-os na superfície com reboco 

branco e telhado de zinco. 

 
Ilustração 126 - Vista exterior do Museu Vitra Design, 1989, 

Gehry Partners, archdaily.com 

 
Ilustração 127 - Vista exterior do Museu Vitra Design, 1989, 

Gehry Partners, archdaily.com 

Dancing House  

Este projeto para os escritórios da companhia de seguros Nationale-Nederlanden, em 

Praga, foi criado em colaboração com o arquiteto croata Vlado Miluníc. É composto por 

2 torres entrelaçadas que se assemelham a um casal a dançar, representando Ginger 

Rogers e Fred Astaire, um casal lendário na indústria cinematográfica.  
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Ilustração 128 – Esquiço da Dancing House, Frank Gehry, Eduardo Pintos 2012, amywu.us 

O edifício é constituído por uma malha de metal e vidro que envolve um cilindro de 

betão. A ideia era criar um edifício icónico em Praga. Com um orçamento quase 

ilimitado, os arquitetos tiveram toda a liberdade criativa de que precisaram.  

Localizado na rua Resslova, o projeto tem dois corpos centrais: uma torre de vidro, 

fechada em metade da sua altura e suportada por pilares curvos, e um segundo corpo, 

caracterizado pela ondulação na fachada, paralelo ao rio.  

 
Ilustração 129 – Vista de fachada da Dancing House, Frank 

Gehry,1992-1996, archidialog.com, Eliinbar 

 

 
Ilustração 130 – Vista de fachada da Dancing House, Frank 

Gehry,1992-1996, Kanza.ua, Irina Patlun 

Em termos programáticos, o piso térreo contém cafés que dão para a praça e para o rio. 

Entre o segundo e sétimo piso estão escritórios, e os últimos pisos dão lugar a um 

restaurante com vista panorâmica para a cidade e castelo. Com uma área total de 5 400 

m2, este edifício é construído com aço, vidro e e blocos de betão pré-moldado. A cúpula 

no topo do projeto é coberta por uma malha de aço inox. 
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Beekman Tower  

Também conhecido como New York by Gehry, é um arranha-céus de 76 andares 

localizado na 8th Spruce Street. É o edifício de habitação mais alto no hemisfério 

ocidental. Nos primeiros cinco andares do edifício, o projeto aloja uma escola básica de 

9290 m2 revestida de tijolo; no quarto piso tem um deck de 460 m2 para um recreio 

exterior. A escola tem capacidade para 600 alunos. O resto do programa é constituído 

por habitação de luxo, com cerca de 903 unidades dispostas na torre revestida de aço 

inoxidável. A área de cada apartamento varia entre 46 m2 e 150 m2, com tipologias que 

vão desde estúdios a T3. 

 
Ilustração 131 – Estudos estruturais da torre Beekman, Frank 

Gehry, 2011, archinect.com, Judith Mussel 

 
Ilustração 132 – Planta da torre Beekman, Frank Gehry, 2011, 

archinect.com, Judith Mussel 

O edifício aloja também o New York Downtown Hospital, numa área de 2300 m2, com 

um parque de estacionamento no subsolo. As praças públicas estão dispostas o lado 

este e oeste, uma com 1000 m2 e outra com 232 m2 por com lojas ao nível da rua. 

As críticas a este projeto foram maioritariamente favoráveis, destacando a do crítico 

Nicolai Ouroussoff do New York Times:  

 

"The finest skyscraper to rise in New York since Eero Saarinen’s CBS building went up 
46 years ago." – Nicolai Ouroussoff, 2011, nytimes.com. 
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Ilustração 133 – Vista de rua da torre Beekman, Frank Gehry, 

2011, archinect.com, Judith Mussel. 

 
Ilustração 134 – Fachada da torre Beekman, Frank Gehry, 2011, 

archinect.com, Judith Mussel. 

Com este projecto, Gehry usou as janelas salientes como gerador da fachada e do 

espaço na torre. O arquiteto assume que a sua intenção era fazer com que a janela 

envolvesse o utilizador. A linguagem do edifício tem um enorme impacto na skyline de 

Nova Iorque, com os seus painéis ondulantes de aço inoxidável que revestem a 

estrutura, criando um exterior dinâmico que se transforma com a luz ao longo do dia. As 

ondas percorrem todo o edifício, criando pregas que servem de janelas para os 

residentes e dão a sensação de movimento constante, tanto no exterior como no interior. 

Walt Disney Concert Hall.  

Localizado no centro de Los Angeles, California, foi desenhado por Frank Gehry e abriu 

a 24 de Outubro de 2003. Alberga a orquestra filarmónica de Los Angeles e os Los 

Angeles Master Chorale. 

 
Ilustração 135 – Vista exterior do Walt Disney Concert Hall, Frank Gehry, 2003, archdaily.com, Philipp Rümmele. 

Está configurado com uma arena e plateia de 2265 lugares. A estrutura exterior de 

placas de aço inoxidável estende-se para a Grand Avenue, enquanto no interior os 

mesmos painéis definem a linha do auditório. 
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Hoje em dia, tanto o público como os críticos concordam que o Walt Disney Concert Hall 

se tornou um edifício icónico para a cidade. 

 

Ilustração 136 – Planta do Walt Disney Concert Hall, 

Frank Gehry, 2003, archdaily.com, Philipp Rümmele. 

 

Ilustração 137 – Perspetiva do Walt Disney Concert Hall, Frank Gehry, 

2003, archdaily.com, Philipp Rümmele. 

O projeto iniciou-se em 1987, quando a viúva de Walt Disney fez um donativo de 50 

milhões de dólares. Frank Gehry entregou o projeto final em 1991 e a construção 

começou no ano seguinte. O custo final foi de 274 milhões de dólares.  

A estrutura de aço da cobertura abrange todo o espaço, eliminando a necessidade de 

colunas interiores. O órgão está no centro do auditório com um conjunto de 6134 tubos 

curvos que vão até ao tecto que é o resultado da colaboração entre Gehry e Manual J. 

Rosales, um designer de órgãos. 

 

Ilustração 138 – Pormenor de 

fachada do Walt Disney Concert 

Hall, Frank Gehry, 2003, 

archdaily.com, Philipp Rümmele. 

 Ilustração 139 – Auditório do Walt Disney Concert Hall, 

Frank Gehry, 2003, archdaily.com, Philipp Rümmele. 
 

Ilustração 140 – Átrio do Walt Disney 

Concert Hall, Frank Gehry, 2003, 

archdaily.com, Philipp Rümmele. 
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Toda a componente acústica do edifício foi projetada por Minoru Nagata72, com o 

objetivo de aperfeiçoar o som através do espaço e da escolha de materiais.  

Para testar a acústica, foi feito um modelo à escala 1:10 do auditório, com um ocupante 

em cada lugar. Todas as partições curvas e o tecto agem como um sistema acústico e 

ao mesmo tempo projetam a sua linguagem escultórica para o exterior.  

O exterior é uma composição de formas ondulantes e angulares, simbolizando o 

movimento musical e da cidade. 

 
Museu Guggenheim de Bilbao. 

 
O Museu Guggenheim de Bilbao é um museu de arte contemporânea, inaugurado a 18 

de Outubro de 1997. Construído na frente ribeirinha de Nervion, este museu contém 

exposições permanentes e temporárias de artistas espanhóis e internacionais e é um 

dos maiores museus de Espanha. 

Ilustração 141 – Vista da margem do Museu Guggenheim de 

Bilbao, Frank Gehry, 1997, archdaily.com, 2016, Brian Pagnotta. 
Ilustração 142 – Vista aérea do Museu Guggenheim de Bilbao, 

Frank Gehry, 1997, archdaily.com, 2016, Brian Pagnotta. 

Este projeto de Frank Gehry é uma das obras mais admiradas da arquitetura 

contemporânea, tendo sido considerado como o signal moment in the architectural 

culture no World Architecture Survey de 2010. Foi o edifício mais nomeado para a obra 

mais importante desde 1980. 

A ideia surgiu em 1991, quando o governo basco sugeriu à Fundação Solomon R. 

Guggenheim financiar a construção de um museu Guggenheim na zona portuária de 

                                            
72 Minoru Nagata – Empresa internacional de acústica responsável pela acústica de anfiteatros por todo o 
mundo, Dr. Minoru Nagata, nagata, disponível em : www.nagata.co.jp/e_company/founder.html 
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Bilbao. O governo cobriu 100 milhões de doláres de custo e em troca a fundação 

concordou em gerir a instituição e todas as exposições. 

A fundação escolheu Frank Gehry como arquiteto, e o seu diretor, Thomas Krens, 

encorajou Gehry a criar algo inovador e desafiante. As curvas exteriores foram 

desenhadas para parecerem aleatórias.  

 "The randomness of the curves are designed to catch the light" – Frank Gehry, apud 
.Bostjan Bugaric, 2015, Architetuul. 

 
O interior foi projetado à volta de um grande átrio com muita luz natural e com vista para 

o estuário de Bilbao e para as colinas envolventes do estado basco. O átrio em forma 

de flor serve como organizador do museu. 

 
Ilustração 143 – Cortes transversais e longitudinais do Museu Guggenheim de Bilbao, Frank Gehry, 1997, archdaily.com, 2016, Brian 

Pagnotta. 

O museu está integrado com o contexto urbano da cidade, interligando as formas de 

pedra, vidro e titânio num projeto de 32 500 m2 em frente do rio Nervión, no antigo centro 

industrial da cidade. Com uma área útil de 24 000 m2, da qual 11 000 m2 são dedicadas 

às exposições. 

Essa área está distribuída em 19 galerias, das quais 10 seguem o clássico plano 

ortogonal e podem ser identificadas pelos seus acabamentos exteriores em pedra; as 

restantes 9 têm formas irregulares e são identificadas no seu exterior pelas formas 

orgânicas e revestimento em titânio. A maior galeria tem 30 metros de largura por 130 

metros de comprimento e em 2005 albergou a instalação monumental de Richard Serra, 

“The Matter of Time”.  
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Ilustração 144 – Exposição The Matter of Time, de Richard Serra na maior galeria do Museu Guggenheim de Bilbao, Frank Gehry, 1997, 

archdaily.com, 2016, Brian Pagnotta. 

O Bilbao Effect 

Anteriormente à construção do Museu Guggenheim, Bilbao era um lugar inóspito com 

uma indústria falhada e onde os habitantes eram constantemente ameaçados por atos 

terroristas. A aposta na construção deste museu mostrou ao mundo a mudança que a 

arte pode trazer a uma cidade. A afluência de visitantes foi inesperada e o impacto na 

economia foi imenso, mas o maior contributo foi a forma como mudou a cidade para um 

ponto de atração turístico. Este museu não foi apenas um impulso cultural, mas também 

um motor financeiro.  

O governo basco pretendia um museu que chamasse a atenção das pessoas, ou seja, 

esperava um edifício completamente diferente de todos os museus construídos até à 

altura. Gehry compreendeu e projetou o museu para esse efeito. 

Ilustração 145 - Vista exterior do Museu Guggenheim de Bilbao, 

Frank Gehry, 1997, archdaily.com, 2016, Brian Pagnotta. 

Ilustração 146 - Vista exterior do Museu Guggenheim de 

Bilbao, Frank Gehry, 1997, archdaily.com, 2016, Brian 

Pagnotta  
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O Guggenheim de Bilbao gera cerca de 400 milhões de euros anualmente. Para além 

dos benefícios fiscais, publicita o orgulho cívico. Sem perder o seu carácter, Bilbao 

mostrou que, nas circustâncias certas, uma galeria pode ser um bom investimento no 

futuro da cidade, não só cultural mas também económico. 

Dr. Chau Chak Wing Building, Sidney. 

 
Ilustração 147 – Vista aérea do edifício Dr.Chau Chak, 

Frank Gehry, 2014,Sebastian Jordana, archdaily.com 

 
Ilustração 148 – Vista aérea do edifício Dr.Chau Chak, Frank Gehry, 

2014, Sebasitan Jordana, archdaily.com 

O projeto para a Universidade de Tecnologia e Negócios de Sydney foi o primeiro projeto 

de Gehry na Australia. O edifício ondulante em tijolos inclui vários aspetos sustentáveis 

nos seus 11 pisos. A estrutura curvílinea da estrutura é criada usando 320.000 tijolos 

personalizados, a que os muitos critícos chamaram de um saco de papel amachucado. 

A esse propósito, o governante Peter Cosgrove afirmou na abertura: "The most beautiful 

squashed brown paper bag I've ever seen.", apud, Geraldine Chua, 2015, Architecture 

& Design. 

Ilustração 149 – Maquete do 

edifício Dr.Chau Chak, Frank 

Gehry, 2014,Sebastian Jordana, 

archdaily.com  

Ilustração 150 – Corte transversal 

do edifício Dr.Chau Chak, Frank 

Gehry, 2014,Sebastian Jordana, 

archdaily.com  

Ilustração 151 – Planta do edifício Dr.Chau Chak, Frank 

Gehry, 2014,Sebastian Jordana, archdaily.com  

A aplicação curvilínea do tijolo amarelo foi toda feita à mão, de acordo com a herança 

arquitetónica de Sidney. 
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Como contraste, a elevação a oeste, feita com estilhaços de vidro, é angular e reflete 

parcialmente os edifícios envolventes. 

 
Ilustração 152 – Vista do átrio do edifício 

Dr.Chau Chak, Frank Gehry, 

2014,Sebastian Jordana, archdaily.com 

 
Ilustração 153 – Pormenor da fachada do 

edifício Dr.Chau Chak, Frank Gehry, 

2014,Sebastian Jordana, archdaily.com 

 
Ilustração 154 –Vista interior das escadas 

do edifício Dr.Chau Chak, Frank Gehry, 

2014,Sebastian Jordana, archdaily.com 

De acordo com Gehry, o projeto foi inspirado numa casa na árvore. A expressão da 

forma exterior resultou de um esquema interior complexo:  

O objeto central do átrio é uma escadaria escultural, feita a partir de aço polido, enquanto 

no piso térreo está um café que abre para a rua.  

Existe uma escadaria quase forjada entre grandes pedaços de metal vitoriano que liga 

um átrio para estudantes ao piso superior. Outro ponto de interesse são as duas salas 

de aula ovais, delimitadas por 150 vigas de madeira. 

O edifício contém ainda um anfiteatro desenhado para multiusos, com recurso aos mais 

variados meios tecnológicos, bem como todo o tipo de salas de aula para estudantes;  

um total de 160 lugares de estacionamento para bicicletas, além de cacifos e vestiários 

que incentivam os alunos e o corpo docente ao uso da bicicleta.  

ZAHA HADID 

Nasceu em Bagdad em 1950, quando esta era ainda uma cidade cosmopolita. Era filha 

do líder do partido democrático, antes da ditadura, e foi educada num meio liberal, 

mostrando desde cedo ser criativa e dada à experimentação.  
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Ilustração 155 – Retrato de Zaha Hadid, designmena.com, 2016, Nick Ames. 

Nos anos 50 a cidade de Bagdad procurou arquitetos como Frank Lloyd Wright, Alvar 

Aalto, Le Corbusier e Walter Gropious, para construir uma nova identidade para a 

cidade. Isto serviu de inspiração para Zaha Hadid, que aos 8 anos já projetava várias 

salas para a família, sendo previsível que acabasse por seguir arquitetura. 

 
Ilustração 156 – Projeto utópico para a cidade de Bagdad nos anos 50 de Walter Gropius, rmitaity.wixsite, 2012, Alexandra Polier. 

Em 1972 muda-se para Londres. Nessa altura os edifícios construídos após a segunda 

guerra mundial apresentavam muitos problemas, contribuindo para a necessidade de 

uma reconstrução. Zaha Hadid ingressa na AA - Architectural Association, uma escola 

modelo para ideias progressistas, uma incubadora de inovação e criatividade. Numa 

altura que a economia sofria de uma grave crise económica e a procura de construção 

parou, esta escola de arquitetura era uma das mais radicais a nível mundial.  

Presidida por Alvin Boyarsky73, o objectivo principal era o de explorar diferenças ao 

limite, contrariando todos os cânones, e usar a experimentação em todas as áreas.  

                                            
73 Alvin Boyarsky – Diretor da escola AA entre 1971 e 1990 responsável pela sua fama mundial, pelo seu 
trabalho e iniciativas pedagógicas e revolucionárias, Alvin Boyarsky (1928-1980), The Architectural Review, 
disponível em: www.architectural-review.com/rethink/reputations-pen-portraits-/alvin-boyarsky-1928-
1990/8636161.article 
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Ilustração 157 – Apresentação de projetos da Unit 9 da AA, lecionado por Zaha Hadid, 1983, bdonline.co.uk 

Aqui a arquiteta encontra inspiração nos seus professores Rem Koolhaas e Elia 

Zenghelis, que lhe mostraram o trabalho pioneiro do Suprematismo russo de Malevich. 

As composições abstractas de Malevich serviram como base para a arquiteta, que as 

redirecionava para ideias de como o espaço poderia emergir do solo, planos a 

interceptar-se, paredes que cresciam do chão, etc… 

Zaha Hadid materializava as suas ideias inicialmente em pintura o que permitia fazer a 

transição para a tridimensionalidade, como fizera Malevich nos seus Arkhitektons74 de 

1923.  

 
Ilustração 158 – Arkhitekton de Malevich, 1928, thecharnelhouse.org, 2012, Ross Laurence Wolfe. 

                                            
74 Arkhitektons – Conjunto de blocos brancos em várias formas, desenvolvidos por Malevich, que 
possibilitam inúmeros modelos arquitetónicos como modo de estudo, Suprematism in architecture: Kazimir 
Malevich and the arkhitektons, thecharnelhouse, disponível em: 
https://thecharnelhouse.org/2014/03/12/suprematism-in-architecture-kazimir-malevich-and-the-
arkhitektons/ 
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Implementou o mesmo método para a realidade londrina dos anos 70, como se pode 

verificar no projecto Malevich’s Tektonik ,1976. Neste projecto académico é notória a 

utilização dos Arkhitektons de Malevich, como o Hotel sobre o rio Thames, apoiado na 

ponte de Hungerford. Com catorze pisos, este modelo iria estabelecer a ligação entre 

os edifícios do século XIX do lado Norte com o complexo Brutalista do lado Sul e 

utilizando o tektonik para criar novas possibilidades para espaço interior. 

 
Ilustração 159 – Plano para “Malevich’s 

Tektonik, 1976, Zaha Hadid, archdaily.com, 

2014, Karissa Rosenfield 

 
Ilustração 160 – Imagem retirada do filme “North by Northwest, Alfred Hitchcock, 

hookedonhouses.net, 2010, Julia Sweeten 

Após a sua graduação, permaneceu na AA como professora durante 10 anos, 

continuando o seu processo de pesquisa e experimentação. Fundou o seu atelier em 

1979, ao mesmo tempo que ensinava. Nesta altura pintava e desenhava durante a 

noite,inspirada particularmente pelo cenário do filme North by Northwest, de Alfred 

Hitchcock.Em 1983 ganhou o seu primeiro concurso internacional, “The Peak”, para a 

construção de uma club house localizada no topo de uma montanha de Hong Kong. 

Com um traço radical, mas possível de construir, seria um edifício marcante para a 

cidade. A invenção programática para que o edifício refletisse mas ao mesmo tempo se 

elevasse da cidade foi um elemento chave no conceito. A estrutura flutua, mas ao 

mesmo tempo está integrada com a terra e a água abaixo de si. 

A proposta para “The Peak” demonstra uma “Geologia Suprematista”, utilizando uma 

palete de materiais que fazia o projecto cortar a paisagem como uma faca, rejeitando 

os princípios tradicionais de organização. 

O projeto explora as áreas escavadas e polidas dentro da topografia natural, fazendo 

surgir diversos espaços de lazer numa montanha de granito; acima destes estaria o 

edifício, com a sua horizontalidade flutuante.  
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Ilustração 161 – Pintura de Zaha Hadid para o concurso “The Peak”, plano aéreo da “club house” sobre o vale, 1982-1983, Zaha Hadid 

Architects, zaha-hadid.com 

O clube teria um vazio de 13 metros, suspenso na segunda camada do edifício, entre 

os vários elementos – plataformas de exercício, entradas, espaços de circulação, snack-

bar e biblioteca. A piscina, por exemplo, estaria sobre uma plataforma flutuante ao ar 

livre e quatro penthouses também estariam sobre o vazio do clube. 

 
Ilustração 162 – Planta para o concurso “The Peak”, 1982-1983, Zaha Hadid Architects, zaha-hadid.com 

Visto de Hong Kong, o penhasco da montanha proporciona um pano de fundo para as 

actividades de lazer e recursos intelectuais do clube. No seu todo, o edifício constitui 

uma geologia moderna e única, simbolizando em vários aspetos o modo de vida inerente 

ao clube e à cidade. Infelizmente, o cliente de Zaha Hadid perdeu a área de intervenção 

devido a burocracias e o edifício nunca chegou a ser construído. Segundo vários 

arquitetos, incluindo o seu professor Elias Zenghelis, este projecto é um símbolo do 
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movimento desconstrutivista e, em consequência, atraiu muita atenção por parte da 

comunidade arquitetónica.  

Patrik Schumaker concorreu ao primeiro atelier de Zaha Hadid, o Studio 9, quanto a 

equipa era constituída apenas por quatro pessoas.  

 
Ilustração 163 – Retrato de Patrik Schumaker, dezeen.com, 2016, Amy Frearson 

Em 1990, completa o seu primeiro edifício, o “Vitra Fire Station”, na Alemanha, de 

carácter dramático e abstracto, em que é notório o traço de Zaha Hadid, como se 

escultura e a arquitetura tivessem sido sobrepostas para criar o edifício. 

Curiosamente, o propósito inicial era desenhar uma cadeira, mas após reunirem com o 

cliente, chegaram à conclusão que “cadeira” seria muito restritivo. Foi então que o 

cliente propôs ser feita uma estação de bombeiros, tornando-se um edifício de 

experimentação de formas laminares.  

 
Ilustração 164 – Vista de “Vitra Fire Station”, 1990-1993 Zaha Hadid Architects, zaha-hadid.com 

Concebido como nota de rodapé dos edifícios industriais envolventes, definindo o 

espaço em vez de o ocupar e emergindo como uma sucessão de camadas lineares de 

paredes, entre as quais estão inseridos os elementos programáticos, pode ser entendido 

como um movimento parado no tempo, uma estrutura de alerta, pronta para explodir a 

qualquer momento. 
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Ilustração 165 – Pintura de Zaha Hadid do Vitra Fire Station, 

1990-1993 Zaha Hadid Architects, zaha-hadid.com 

 
Ilustração 166 – Pormenor de entrada do Vitra Fire Station, 1990-

1993 Zaha Hadid Architects, zaha-hadid.com 

O trabalho de Zaha Hadid foi sempre distinto. Contudo, após a polémica do concurso 

da Casa da Ópera em Cardiff (em que, apesar de a proposta ter ganho duas vezes, o 

projeto foi recusado pela população escocesa) teve um impacto negativo na reputação 

do estúdio durante alguns anos, até ganharem o concurso para o Centro de Artes 

Modernas de Lois & Richard Rosenthal, em Cincinnatti, 1997. 

 
Ilustração 167 – Fachada do Centro de Artes Modernas de Lois 

& Richard Rosenthal, 1990-1993 Zaha Hadid Architects, zaha-

hadid.com 

 
Ilustração 168 – Pormenor do interior do Centro de Artes 

Modernas de Lois & Richard Rosenthal, 1990-1993 Zaha Hadid 

Architects, zaha-hadid.com 

Ocupando uma área de 8500 m2, o edifício proporciona espaços para exposições 

temporárias, instalações e performances. Criado como um espaço público dinâmico, 

uma Urban Carpet, direciona os peões para dentro do centro através de uma rampa 

subtil, que se transforma em passagem, parede e até em parque artificial.  

Mas foi ao ganhar o concurso para a construção do Museu de Arte Contemporânea de 

Roma que o estúdio foi catapultado para o sucesso.  
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Ilustração 169 – Pintura conceptual do MAXII de Zaha Hadid, 1998-2009, Zaha Hadid Architects, zaha-hadid.com 

Posteriormente designado como MAXXI, o projeto valeu a Zaha Hadid o Stirling Prize 

em 2010. Numa cidade barroca, esta intervenção prima pelo movimento criador e guia 

de espaços de carácter sinuoso, emerge dos edifícios envolventes e usa interseções e 

bifurcações de planos laminares de betão, dando desta forma fluidez de movimento que 

se assemelha a rios presos no tempo.  

 
Ilustração 170 – Vista aérea do MAXII de Zaha Hadid, 1998-2009, Zaha Hadid Architects, zaha-hadid.com 

Ocupando 30 000 m2, o MAXXI transcende a noção de museu como objeto, ao 

apresentar uma variedade de edifícios acessíveis por todos, sem um limite rígido entre 

o que é interior e exterior. Centradas nesta nova realidade estão linhas confluentes de 

interseção e divisão de paredes que criam espaços interiores e exteriores. 
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Ilustração 171 – Pormenor interior do MAXII de Zaha Hadid, 1998-

2009, Zaha Hadid Architects, zaha-hadid.com 

 
Ilustração 172 – Vista de fachada do MAXII de Zaha Hadid, 

1998-2009, Zaha Hadid Architects, zaha-hadid.com 

Em 2000, o estúdio projeta o Centro de Ciências Phaeno, em Wolfsburg, descrito como 

um parque de aventura arquitetónica ou uma caixa mágica. É comparável à Opera de 

Sidney, na medida em que a tecnologia teve de evoluir para acompanhar e fazer com 

que este projecto se tornasse realidade. Do ponto de vista dos engenheiros que 

participaram neste projeto, o edifício apresenta geometrias complexas que até àquele 

ponto ainda não tinham sido imaginadas ou desenhadas. O maior desafio foi conciliar 

as normas das superfícies horizontais e verticais e, por isso, a relação estrutural teria 

de agir como um só elemento. Foram necessários 18 meses para desenvolver 

computadores capazes de simular as forças gravitacionais.  

Este Centro de Ciências marcou uma mudança na prática da arquitetura, constituindo 

um salto conceptual na forma como se construía até então.Foi marcado também pela 

introdução do Parametrismo, em que Patrik Schumaker e Zaha Hadid foram pioneiros. 

 
Ilustração 173 – Vista de alçado do Centro de Ciências Phaeno, 2000-2005, Zaha Hadid Architects, zaha-hadid.com 
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Segundo o estúdio descreve, Phaeno realiza a contínua visão de criar espaços 

complexos, dinâmicos e fluídos, partindo da ondulação suave de montes e vales 

artificiais debaixo da estrutura principal. Esta, por sua vez, está elevada até ao piso do 

museu, assemelhando-se a uma tipologia de crateras, com iluminação natural 

proveniente de funis de luz que ao mesmo tempo funcionam como pilares de 

sustentação. Este projecto garantiu a Zaha Hadid o prémio Pritzker em 2004, juntamente 

com todo o seu volume de obras. 

 
Ilustração 174 – Vista de piso 0 do Centro de Ciências Phaeno (espaço sob a estrutura 

principal), 2000-2005, Zaha Hadid Architects, zaha-hadid.com 

 
Ilustração 175 – Render estrutural 

do Centro de Ciências Phaeno, 2000-

2005, Zaha Hadid Architects, zaha-

hadid.com 

O parametrismo permite que um computador crie formas com base em várias ideias e 

parâmetros introduzidos por mão humana, afastando-se da forma mecânica e rígida. Ao 

ter uma variedade de formas complexas, o arquiteto pode então perceber quais as 

variações a serem usadas para o projeto da mesma maneira que a natureza age.  O 

uso do parametrismo nas obras de Zaha Hadid a partir deste período é notório, mas é 

de referir, em particular, o Centro Heydar Aliyev, no Azerbeijão. Neste projeto, Zaha 

Hadid teve a oportunidade de realmente explorar a sua criatividade ao inserir o 

programa de três edifícios num só: uma biblioteca, um centro de convenções e um 

museu. A própria referiu que o edifício tem referências do Neoclássico Russo e da 

arquitetura soviética, com o propósito de provocar um sentimento submersivo numa 

atmosfera fluída, como se a própria paisagem formasse o edifício, tal e qual como uma 

montanha. Há uma quebra com a monumentalidade rígida da arquitetura soviética 

refletindo, ao mesmo tempo, o outro lado cultural do Azerbeijão, que pode ser 

encontrado numa história mais antiga do país ligada à cultura árabe, mais propriamente 

na caligrafia com formas fluídas que apresentam uma ligação familiar com este edifício. 

O exterior eleva-se para envolver um espaço interior igualmente público e definir uma 

sequência de espaços para eventos dedicados à celebração coletiva da cultura 
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contemporânea e tradicional Azeri75. Formações elaboradas, como ondulações, 

bifurcações, dobras e inflexões modificam esta superfície da praça numa paisagem 

arquitetónica que realiza uma infinidade de funções como acolher e direcionar os  

Ilustração 176 – Fachada do Centro Heydar Aliyev, 2007-2012, Zaha Hadid Architects, zaha-hadid.com 

visitantes através de diferentes níveis do interior. Com este gesto, o edifício dilui a 

distinção convencional entre o objeto arquitetónico, a paisagem urbana e uma praça 

urbana. Respondendo à grande queda topográfica que anteriormente dividia o local em 

dois, o projeto apresenta um terraço preciso que estabelece conexões e rotas 

alternativas entre praça pública, edifício e estacionamento subterrâneo. Esta solução 

evitou remoções de terra adicionais e converteu eficazmente um declíve inicial do 

terreno.  

 
Ilustração 177 – Vista exterior do Centro Heydar Aliyev, 2007-

2012, Zaha Hadid Architects, zaha-hadid.com 

 
Ilustração 178 – Vista exterior do Centro Heydar Aliyev, 2007-

2012, Zaha Hadid Architects, zaha-hadid.com 

 

                                            
75 Azeri - grupo étnico com cerca de trinta milhões de indivíduos no mundo, dos quais oito milhões vivem 
no Azerbeijão, Azeri, Priberam, disponível em: www.priberam.pt/dlpo/Azeri 
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Ilustração 179 – Pormenor de exterior do Centro Heydar Aliyev, 

2007-2012, Zaha Hadid Architects, zaha-hadid.com 

 
Ilustração 180 – Pormenor de exterior do Centro Heydar Aliyev, 

2007-2012, Zaha Hadid Architects, zaha-hadid.com 

O Centro Heydar Aliyev é composto por dois sistemas - uma estrutura de betão armado 

combinada com um sistema de treliças espaciais. De forma a alcançar grandes espaços 

livres de colunas que permitam ao visitante experimentar a fluidez interior, os elementos 

estruturais verticais são absorvidos pelo sistema de envelope e pela cortina de betão. A 

geometria da superfície particular promove soluções estruturais não convencionais, tais 

como a introdução de colunas curvas para alcançar a casca inversa da superfície do 

solo para o oeste do edifício. 

O centro foi desenhado para se tornar o edifício principal para os programas culturais 

da nação do Azerbeijão, afastando-se da influência soviética esperando inspirar as 

sensibilidades da cultura Azeris, o otimismo e o olhar para o futuro de uma nação. 

Ilustração 181 – Planta do Centro Heydar Aliyev, 2007-2012, 

Zaha Hadid Architects, zaha-hadid.com  

 
Ilustração 182 – Corte transversal de exterior do Centro Heydar 

Aliyev, 2007-2012, Zaha Hadid Architects, zaha-hadid.com 

O contributo de Zaha Hadid para a arquitetura foi admirável, tentando sempre ir para 

além dos limites convencionais do pensamento e ao mesmo tempo impulsionando o 

desenvolvimento tecnológico e digital de forma a acompanhar as suas ideias. Contudo, 

faleceu a 31 de Março de 2016 devido, a complicações após um ataque cardíaco em 

Miami. 



Desconstrutivismo: Da Origem à Acção 

Miguel Ângelo Pintado de Brito   116 

4. PARAMETRISMO 

O parametrismo surge como uma teoria de design avant-garde no início dos anos 90, 

pelas mãos de Greg Lynn76, Jesse Reiser77,Lars Spuybroek78, Kas Oosterhuis79, que 

criaram um programa capaz de gerar objetos paramétricos a partir do software de 

animação digital com outros processos computacionais que tinham sido introduzidos na 

arquitetura por pioneiros como John Frazer80 e Paul Coates81. 

Patrik Schumaker refere como percursor do parametrismo o arquiteto Frei Otto82, que 

usou processos físicos como simulações e geradores de desenho para encontrar a 

forma. 

 
Ilustração 183 – Estudos de Frei Otto para Casabella,1966, 

Frei Otto, rndrd.com 

 
Ilustração 184 – Modelo de Stuttgarter Bahnhof, 2000, Frei Otto, 

freiotto.com 

Este movimento evoluiu com a mudança global para uma era pós-fordista, de 

costumização em massa, contribuindo para o desenvolvimento de uma rede de 

comunicação complexa mas fluida. Apesar da persistência de estilos arquitetónicos, um 

núcleo contínuo de pesquisa, inovação e construção estabilizou-se ao redor de uma 

                                            
76 - Greg Lynn – Fundador do escritório Greg Lynn FORM. Professor na Universidade de arquitetura e artes 
de Viena. Galardoado com o Leão de Ouro na Bienal de Veneza de Arquitetura, Greg Lynn FORM, Bio, 
disponível em : http://glform.com/bio-2/ 
77 - Jesse Reiser- Arquiteto, professor na faculdade de arquitetura de Princeton. Co-fundador do estúdio 
Reiser-Umemoto, Jesse Reiser, Bio, disponível em: http://www.reiser-umemoto.com/bio.html 
78 - Lars Spuybroek – Arquiteto, artista holandês, especialista no ensino de design de tecnologias digitais, 
Intro, NOX, disponível em: www.nox-art-architecture.com/  
79 - Kas Oosterhuis – Professor na faculdade de arquitetura de tecnologia de Delft e diretor do laboratório 
Hyperbody and Protospace. Especialista nas áreas de arquitetura interativa, comportamento de edifícios e 
ambiente em tempo real, conceito de edifícios vivos, design colaborativo e design paramétrico, Kas 
Oosterhuis, Revolvy, disponível em: www.revolvy.com/main/index.php?s=Kas+Oosterhuis 
80 - John Frazer – Arquiteto inglês, reconhecido por trabalhar com tecnologias computacionais aplicado à 
arquitetura, urbanismo e design, A short biography, JohnFrazer, disponível em: 
www.johnfrazer.com/about.html 
81 - Paul Coates – Pioneiro nas técnicas digitais aplicadas à arquitetura, especificamente em sistemas de 
geração algorítmica, Paul Coates (1945-2013), eCAADe, disponível em : 
https://ecaade.org/organisation/paul-coates/ 
82 - Frei Otto - Arquiteto alemão considerado um dos principais responsáveis pela arquitetura biomorfa, Frei 
Otto, Encyclopaedia Britannica, disponível em: www.britannica.com/biography/Frei-Otto 
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nova heurística do parametrismo que continua a proliferar na prática e no ensino 

arquitetónico. 

Este movimento é um estilo dentro da arquitetura de avant-garde actual, promovido 

como o sucessor do pós-modernismo. O termo foi criado por Patrik Schumaker e tem 

origem no design baseado numa equação paramétrica. Por sua vez, é dependente de 

programas, algorítmos e computadores para manipular equações em função da 

conceção de formas. 

Foram usados aspetos deste movimento em planos urbanos, projetos arquitetónicos, 

interiores e de design de mobília. Os seus apoiantes defendem que uma das principais 

vantagens é o facto de todos os elementos do projeto se tornarem parametricamente 

variáveis e mutualmente adaptáveis. De acordo com Schumacher, o parametrismo é 

uma autopoiese83, um sistema auto-referencial, em que todos os elementos estão 

interligados: se a influência exterior afeta um elemento, irá afetar todos os elementos. 

O parametrismo rejeita a homogeneização. (repetição em série) e a diferença pura. 

(aglomeração de elementos diferentes), em prol da diferenciação e correlação como 

chave dos valores composicionais. O objetivo é construir complexidade espacial e 

manter ao mesmo tempo legibilidade, de forma a intensificar relações entre espaços e 

adaptar a contextos que estabeleçam ligações legíveis. Isto permite que a arquitetura 

represente a complexidade da vida actual.  

Ilustração 185 - Exemplos da utilização de softwares de 

parametrização das formas, 2012, Jean-Loïc Nédélec, 

jeanloicnedelec.blogspot 

Ilustração 186 – Parameterização do “Bird’s Nest”, 2011, 

Minter, minterrevit.blogspot  

                                            
83 - Autopoiese - (do grego auto "próprio", poiesis "criação") é um termo criado na década de 1970 pelos 
biólogos e filósofos chilenos Francisco Varela e Humberto Maturana para designar a capacidade dos seres 
vivos de produzirem a si próprios. Segundo esta teoria, um ser vivo é um sistema autopoiético, caracterizado 
como uma rede fechada de produções moleculares (processos) em que as moléculas produzidas geram 
com suas interações a mesma rede de moléculas que as produziu, autopoiese, Priberam, disponível em : 
www.priberam.pt/dlpo/autopoiese 
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ORDEM PARAMÉTRICA DE PATRIK SCHUMAKER 

A influência da era digital mudou o paradigma de como a arquitetura é pensada, 

concebida e construída, dando origem a uma nova realidade criativa, em conformidade 

com a nova realidade social do século XXI. Nesta era de informação, o objetivo da 

arquitetura é organizar e articular a complexa sociedade pós-fordista, agora uma 

sociedade em rede, obrigando a um novo conjunto de princípios arquitetónicos. 

A definição básica deste estilo é a de que todos os elementos arquitetónicos se tornam 

parametricamente variáveis, contribuindo para a intensificação das relações internas e 

externas e resultando numa mudança ontológica em que os “new primitives” como as 

splines, blobs, nurbs, particles e scripts substituem as formas simples e geométricas 

como instrumento de conceção dos projetos. 

Os principíos do parametrismo, rejeitam as formas rígidas e sua falta de complexidade, 

bem como a repetição das formas, que vemos na arquitetura clássica e no modernismo, 

por falta de variedade. 

 
Ilustração 187 – “Plan Voisin” de Corbusier, 1925, 

Benjamin Dodman, 2015, france24.com 

 
Ilustração 188 – Metrópole de Xangai, 2016, Arbitration Institute, 

sccinstitute.com 

Rejeitam também a diferença pura, ou seja, a colagem de elementos que não 

apresentam qualquer ligação entre eles ou espaço envolvente, por falta de ordem. Patrik 

chama garbage spil ao fenómeno global após o modernismo, em que, devido à ausência 

de planeamento urbano, cada edifício tem as suas características, formando 

amontoados na malha urbana e contribuindo para o caos visual e que associamos à 

imagem de todas as cidades contemporâneas.  

O parametrismo procura formas na natureza, pelo seu carácter orgânico e variedade, 

como formas suaves e a exploração de inúmeras variações e possibilidades. Essa 

exploração, com auxílio dos meios digitais, pode ser programada de forma inteligente, 

usando por exemplo estruturas com base no esqueleto de conchas. 
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Outro principio é a diferenciação dos elementos que constituem o projeto: elementos 

parametricamente variáveis como a contínua amplificação das diferenças consoante a 

exposição solar. A opção por este tipo de formas segundo Patrik, reflete melhor o modo 

como a sociedade actual opera, pela diferença e pela variedade de espaços. 

 “Em vez de sermos uma grande massa num único espaço, somos diferenciados em 
idades, estilos de vida ou padrões de interação“ – Patrick Schumaker, 2013, conferência 
“Parametricism”. 

Este conceito é aplicado também no urbanismo: ao construir parametricamente uma 

malha de blocos pequenos, médios e grandes vamos permitir que os habitantes 

escolham o bloco que vão ocupar. 

 
Ilustração 189 – Render de formação paramétrica, Patrik 

Schumacher, 2006, patrikschumacher.com 

 

 
Ilustração 190 – Aplicação urbanística do Parametrismo, Master 

Plan, Istanbul, Turquia, Patrik Schumacher, 2006, 

patrikschumacher.com 

Por último, este estilo segue a correlação, que por definição indica a força e a direção 

do relacionamento entre duas variáveis aleatórias. No parametrismo, remete para como 

os elementos parametricamente variáveis são afetados, num sistema de ação e reação. 

“Rengarde the avant-guarde” – Patrik Schumaker, 2013, conferência “Parametricism”. 

Semelhante aos princípios da Bauhaus, Patrik Schumaker estabelece três dimensões 

paramétricas da arquitetura que devem ser incluídas na concepção e prática de projeto: 

- O projeto organizacional, que se refere à distância física e separação dos 

processos sociais e a sua dependência no espaço.  

- O projeto fenomenológico, que articula uma ordem a ser compreendida por seres 

sencientes.  

- O projeto semiológico, que conjuga o ambiente edificado como o domínio onde 

a sociedade se reflete através de uma aprendizagem social dentro do edifício.  
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Ilustração 191 - Dialetic Fields, estudos de formas através do uso 

de Parametrismo”, exemplo 1, 2011-2012, Leon Krykhtin, 

leonkrykhtin,com 

 
Ilustração 192 - Dialetic Fields, estudos de formas através do uso 

de Parametrismo”, exemplo2. 2011-2012, Leon Krykhtin, 

leonkrykhtin,com 

O esquema abaixo, criado pelo próprio Patrik Schumaker, mostra o funcionamento 

destas três dimensões da realidade:  

Tarefa Assistência de 
Enquadramento 

Interação dos 
utilizadores Resultados 

Projeto 
Organizacional 

Enquadramento 
físico Como corpos físicos Movimento passivo 

Projecto 
Fenomenológico 

Enquadramento 
percetivo 

Como seres 
sensoriais 

Comportamento 
ativo 

Projeto Semiológico Enquadramento 
comunicativo Como atores sociais Ação comunicativa 

 

“The meaning of space it’s use.” – Patrik Schumaker, 2013, conferência “Parametricism”. 

 

Estas três dimensões estabelecem para o utilizador o sentido de navegação, orientação 

e imersão. Tal como a análise social feita pelos construtivistas russos nos conceitos  

Konstruktsiaa, Tektónika e Faktura, em altura de revolução industrial/social e o 

contributo do movimento Modernista no século XX, o parametrismo deverá ser o novo 

instrumento para acompanhar a realidade do século XXI.  
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Ilustração 193 - Estudos de formas através do uso de Parametrismo, s.d. Sushant Verma, arch2o.com 

4.1. PROJETOS DE ARQUITETURA PARAMÉTRICA 

King Abdullah Petroleum Studies and Research Center. 

Um bom exemplo é o projeto “King Abdullah Petroleum Studies and Research Center” 

(KAPSARC), na Arábia Saudita, onde o estúdio de Zaha Hadid imaginou um centro 

focado nas preocupações ambientais na criação de uma forma orgânica. 

 
Ilustração 194 - Exemplo de estrutura encontrada na 

natureza, 2012 Jesharelah Yololan, 

jesharelahyolola2012arch1390.blogspot  

 
Ilustração 195 – Aplicação da estrutura encontrada na natureza no 

projeto de KAPSARC, 2012 Jesharelah Yololan, 

jesharelahyolola2012arch1390.blogspot  

Formulando uma estrutura capaz de uma contínua expansão e transformação, 

inspiradas nas estruturas celulares encontradas nas formas cristalinas do deserto. 

Seguindo as regras do parametrismo como o carácter orgânico, a diferenciação e 

correlação, é criado uma forte carapaça exterior de proteção para uns pátios abrigados 

e suaves no interior. 
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Ilustração 196 – Vista aérea de KAPSARC, 2012 Jesharelah 

Yololan, jesharelahyolola2012arch1390.blogspot  

 
Ilustração 197 – Átrio central de KAPSARC, 2012 Jesharelah 

Yololan, jesharelahyolola2012arch1390.blogspot 

Este centro de investigação é considerado como um catalisador que ajuda a formar o 

futuro energético, dando à Arábia Saudita o papel de fornecedor de energia sustentável. 

O projeto de Zaha Hadid reflete o compromisso com a sustentabilidade ambiental e 

servirá de exemplo de adaptação ao ambiente envolvente: a forma e orientação das 

estruturas celulares hexagonais foi pensada para que estas protejam os espaços 

interiores do sol enquanto captam o vento fresco. A arquitetura é construída à volta do 

átrio central e estruturas de pátios que encorajam interação entre os utilizadores que 

trabalham no centro. O edifício está organizado num complexo integrado com um pátio 

central coberto que serve de ponto de ligação entre os seus elementos. 

Ilustração 198 – Planta de KAPSARC, 2012 Jesharelah Yololan, jesharelahyolola2012arch1390.blogspot 

O centro de investigação ocupa 23.400 m2, é o núcleo de atividade do KAPSARC e 

promove a interação e a partilha de conhecimento entre as equipas de investigação.  

A organização celular do edifício cria uma rede contínua de elos de ligação na circulação 

dentro do complexo, permitindo uma grande variedade de espaços e vistas e uma 

ligação ininterrupta entre pisos. 
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Os pátios estão protegidos da exposição solar intensa e proporcionam momentos de 

contemplação e de pausa do ritmo de trabalho. O centro de conferências irá albergar 

reuniões, conferências internacionais, com capacidade para trezentos lugares e um átrio 

multiusos servem de chave para os eventos públicos.  

 
Ilustração 199 – Vista interior dos pátios e escritórios de 

KAPSARC, 2012 Jesharelah Yololan, 

jesharelahyolola2012arch1390.blogspot 

 
Ilustração 200 – Vista interior da Musalla de KAPSARC, 2012 

Jesharelah Yololan, jesharelahyolola2012arch1390.blogspot 

 

À frente da mesquita, no pátio central, está a Musalla, que através de elementos 

verticais – os minaretes – orienta os visitantes para a capela. A Musalla acomoda até 

trezentas pessoas. O padrão das aberturas liga o chão ao tecto, através do movimento 

dos seus componentes, mimetizando a relação do Homem com a religião, terra e céu. 

A biblioteca, sendo a face pública do centro, é o lugar onde o conhecimento é recolhido 

e disseminado, a sua arquitetura proporciona conexões visuais com camadas de espaço 

e é complementada com uma biblioteca digital. O átrio programável pode albergar 

exposições temporárias ou permanentes para eventos educativos e situa-se no centro 

da biblioteca e tem uma capacidade para quatrocentas pessoas.  

O King Abdullah Petroleum Studies and Research Center reúne investigadores para 

estabelecer uma estratégia relativa ao petróleo e às energias alternativas no futuro, 

assim como este projeto de Zaha Hadid procura o futuro através de uma abordagem 

holística que unifica arquitetura e engenharia, paisagem e edifício, expressão artística e 

design sustentável.  
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Museu Broad.  

Projetado por Diller Scofidio e Renfro, o museu Broad, em Los Angeles, abriu em 2014. 

O espaço foi desenhado para albergar a vasta coleção de arte da Fundação Eli e Edythe 

Road. Através do design digital, do uso de luz natural e das formas construídas, o museu 

tem um espaço experimental único.  

 
Ilustração 201 – Fachada do Museu Broad, Diller Scofidio e Renfro, 2015, dsrny.com 

Ao analisar os modelos tridimensionais, é notório o conceito experimental no uso do 

parametrismo na fachada e nos espaços públicos do edifício. O museu é composto por 

duas estruturas separadas: a fachada, denominada de “véu”, e o interior, chamado de 

“cofre”.  

 
Ilustração 202 – Esquema do “véu” e do 

“cofre”, 2014, Jasonzxho, 

arc239parametricism.wordpress.com 

 
Ilustração 203 – Pormenor da 

parede, 2014, Jasonzxho, 

arc239parametricism.wordpress.c

om 

 
Ilustração 204 – Pormenor construtivo do 

revestimento exterior, 2014, Jasonzxho, 

arc239parametricism.wordpress.com 

À primeira vista, o “véu” exterior tem um padrão de favos de mel, que compõem a massa 

total. O átrio principal é um bloco massivo de betão que contém as obras de arte; faz O 
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“cofre” encontra-se fora do alcance do público e alberga todas as obras de arte, 

enquanto o “véu” cobre toda a massa estrutural. uma transição orgânica de um bloco 

geométrico atráves de curvas que se estendem para o chão. Os visitantes percorrem 

um longo túnel, que estabelece uma sensação de viagem do escuro para a luz, 

chegando ao topo iluminado por luz natural indireta e controlada pelo “véu”. 

Originalmente o edifício foi construído com a função principal de armazenar coleções de 

arte e tinha apenas uma pequena galeria para exposições. Em função disso, os 

arquitetos esforçaram-se para maximizar o espaço de armazenamento sem interferir 

com o espaço público. Através de cálculos estruturais e modelação, foi produzido um 

design paramétrico único para o “véu”, criando uma área expansiva completamente livre 

no topo do museu, com um pé direito de 7 metros.  

Os painéis têm em consideração os efeitos negativos da luz solar direta nas obras de 

arte. Com a ajuda da modelação computacional foi concebida uma solução que previne 

que a luz solar entre diretamente na galeria. O algoritmo usado na criação do “véu” tem 

a fluídez orgânica característica do parametrismo. 

 
Ilustração 205 – Corte transversal do Museu Broad, 2014, 

Jasonzxho, arc239parametricism.wordpress.com 

 
Ilustração 206 – Área de exposições do Museu Broad, 2014, 

Jasonzxho, arc239parametricism.wordpress.com 

Estádio Nacional de Pequim – “Bird’s Nest”. 

Projetado pelos arquitetos suíços Herzog and de Meuron e Li Xinggang, esta estrutura 

foi construída para as Olimpíadas de 2008. Inicialmente desenhado para 100 000 

espetadores durante os jogos olimpícos, contudo foi reduzido para 80 000. Após as 

Olimpíadas, o estádio tornou-se uma grande atração turística de Pequim. Foi usado 

parametrismo de forma a criar uma estrutura sustentável, multifuncional e esteticamente 

agradável. Apesar de a estrutura parecer aleatória, foi um desafio para os arquitetos, 

pela complexa geometria e pelos processos programáticos. Foram usadas técnicas 

computacionais para personalizar cada componente de aço. 
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Ilustração 207 – Imagem renderizada do “Bird’s Nest”, 2014, Tanjina Yeasmin, arc239parametricism.wordpress.com 

A estrutura de metal, em formato de teia, pesa cerca de 42.000 toneladas e mede 333 

metros de comprimento e 69 metros de altura. Foi manipulada através de algoritmos 

para assumir a forma de uma taça. Desta forma, o software reagiu e criou uma forma 

que funciona de acordo com o que os arquitetos pretendiam. As vigas metálicas 

destinavam-se a ser montadas em segmentos pré-fabricados de HSS84, que seriam 

ligados in situ através de juntas soldadas. Todo este sistema de metal também incorpora 

a escadaria principal do estádio; a sua massa curvilínea produz um resultado fluído e 

harmonioso. 

 
Ilustração 208 – Estudos estruturais paramétricos do estádio 

olímpico de Pequim, 2014, Tanjina Yeasmin, 

arc239parametricism.wordpress.com 

 
Ilustração 209 – Pormenor da estrutura do estádio olímpico 

de Pequim, 2014, Tanjina Yeasmin, 

arc239parametricism.wordpress.com 

O estádio de Pequim é extremamente flexível na sua estrutura física e programática. No 

que diz respeito à estrutura, o design paramétrico de alta qualidade permite que o 

edifício seja montado e desmontado a qualquer altura. Em relação ao conteúdo 

programático, o estádio é usado para eventos desportivos, um espaço multifuncional 

                                            
84 HSS (High-speed steel) - Aço de alta velocidade - é uma ferramenta de subconjunto para aços, usado 
geralmente como material cortante, HSS, thefreedictionary, disponível em: 
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/High+Speed+Steel 
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para eventos culturais e como um ginásio que promove o exercicío físico para a 

população da cidade.  

O nome “Bird’s Nest” deve-se à fachada repleta de painéis translúcidos ETFE85, 

semelhantes ao revestimento de um ninho de pássaros. Estes painéis foram escolhidos 

com o propósito de proteger os espetadores dos elementos naturais e permitir uma 

melhor acústica. São feitos de um material mais leve do que vidro e alumínio, o que 

reduz em muito o peso suportado pela cobertura. Este material é muito durável e limpa-

se automaticamente, reduzindo em muito o custo de manutenção. Para um projeto desta 

envergadura, a ventilação é essencial, daí as aberturas na fachada que permitem 

ventilação e iluminação natural. 

O uso do parametrismo permitiu articular a complexidade programática do estádio num 

movimento contínuo, multifuncional e sustentável.  

O Gherkin. 

Localizado no distrito financeiro de Londres, o Gherkin foi projetado por Norman Foster 

and Partners. Com uma altura de 180 metros, estabelece-se como o segundo arranha-

céus mais alto de Londres. É um edifício paramétrico através do processo de design 

visível na estrutura.  

 
Ilustração 210 – Vista de fachada do Gherkin, 2014, 

mnaparks, arc239parametricism.wordpress.com  

 
Ilustração 211 – Vista interior do espaço de escritórios do Gherkin, 

2014, mnaparks, arc239parametricism.wordpress.com  

Todos os aspetos do edifício funcionam em unidade. A sua forma de bala é 

acompanhada por um efeito em espiral que também se traduz em cada piso: nas plantas 

dos pisos, é visível um circulo que roda numa direção especifíca. 

                                            
85 ETFE (Ethylene tetrafluoroethylene) - um plástico à base de fluorine. Foi desenhado para ter alta 
resistência à corrosão e capacidade de aguentar altas temperaturas, What is ETFE?, Fluorocarbon, 
disponível em: www.fluorocarbon.co.uk/news-and-events/post/17/what-is-ethylene-tetrafluoroethylene 
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A fachada tem um padrão com triângulos em mosaico de vidro. O sistema de dupla face 

é um método sustentável que poupa energia: as duas faces foram manipuladas e 

posicionadas de forma a permitir a circulação do ar no espaço intermédio. Assim, cada 

piso é bem ventilado, mantendo uma temperatura constante no edifício ao filtrar o ar 

quente ou frio para o exterior. Outro aspeto deste sistema é o de regular a quantidade 

de luz que penetra nas janelas, tornando o local de trabalho eficiente sem recorrer ao 

uso de persianas: o próprio edifício faz um controlo automático de exposição de luz. 

 
Ilustração 212 – Diagram de pisos do Gherkin, 2014, 

mnaparks, arc239parametricism.wordpress.com 

 
Ilustração 213 – Esquema de funcionamento de piso do Gherkin, 

2014, mnaparks, arc239parametricism.wordpress.com 

O Gherkin explora a ideia de arquitetura sustentável através do uso do design 

paramétrico, tornando-se um símbolo na arquitetura contemporânea. Para criar um 

edifício como este, é necessário um software digital específico capaz de manipular e 

calcular matematicamente um desenho diferente, ajustado, sempre que algo é alterado 

no projeto. Estes calculos funcionam num sistema unificado que determina o impacto 

do projeto no interior e na envolvência do edifício. 

 
Ilustração 214 - Observatório do Gherkin, 2014, mnaparks, 

arc239parametricism.wordpress.com 

 
Ilustração 215 – Vista do interior do Gherkin, 2014, mnaparks, 

arc239parametricism.wordpress.com 
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5. CONCLUSÃO 

O que começou por um estudo do Desconstrutivismo, que é o alvo desta dissertação, 

revelou-se uma aprendizagem de vários movimentos e momentos da sociedade desde 

do século XX até à atualidade. 

Ao pesquisar a origem do Desconstrutivismo, conclui-se que teve influências teóricas 

da corrente filosófica da desconstrução, empregue por Jacques Derrida no campo 

literário. As influências formais e construtivas do Desconstrutivismo vieram das 

vanguardas de arte e arquitetura russas dos anos 20, tais como o abstracionismo e o 

Construtivismo russo.  

Após perceber a origem do Desconstrutivismo, prosseguiu-se para o estudo do seu 

percurso na história, desde o momento em que foi oficialmente estabelecido como 

movimento, na exposição de 1988 da MoMA, até ao presente. A análise de vários 

trabalhos e arquitetos responsáveis pelo desenvolvimento deste movimento mostra todo 

o seu progresso ao longo de décadas.  

A era digital trouxe o desenvolvimento tecnológico, o que influenciou em muito os 

arquitetos desconstrutivistas, pois permitiu que fossem usadas novas ferramentas no 

campo computacional e de representação digital para elevar as suas ideias e ao mesmo 

permitir que se tornassem realidade. 

A análise de passado e presente do Desconstrutivismo, como em qualquer estudo 

histórico, direciona a investigação para o futuro deste movimento. 

Actualmente a sociedade já não segue um estilo arquitetónico predominante; o que é 

visível nas cidades é o resultado de passado, presente e futuro em simultâneo. A 

consequência  de séculos de construção, muitas vezes aleatória, é uma desconexão 

caótica para o meio ambiente, para os habitantes e para as necessidades destes; Patrik 

Schumaker chama a este fenómeno garbage spill. Concluiu-se que uma possível 

solução para remodelar as cidades em conformidade com o meio ambiente e com as 

novas necessidades humanas será o uso do parametrismo na arquitetura e no 

planeamento urbano. 

É interessante observar o Construtivismo russo, o Desconstrutivismo russo e o 

parametrismo como um processo contínuo, apesar das longas décadas que os 

separam. Nesta ótica, não são movimentos distintos, mas sim um pensamento 

conceptual contínuo que amadureceu a par da evolução tecnológica e social.  



Desconstrutivismo: Da Origem à Acção 

Miguel Ângelo Pintado de Brito   130 

O Construtivismo russo surgiu para criar uma realidade que se enquadrasse com a 

revolução industrial, respondendo às necessidades funcionais e sociais  de uma Rússia 

industrial.  

O Desconstrutivismo apareceu 60 anos mais tarde, como forma de quebrar as 

convenções espaciais impostas pelo modernismo e pós-modernismo, desconstruindo 

todo o tipo de noção limitadora convencional dos espaços. À medida que este 

movimento progrediu, também as tecnologias de representação digital evoluiram e os 

arquitetos aliaram a tecnologia aos seus projetos. Exemplo disto foi quando Peter 

Eisenman utilizou perspetivas tridimensionais distorcidas, geradas por computador, 

como layers no processo conceptual dos seus projetos.  

O parametrismo aparenta traços do Desconstrutivismo, até porque o maior percursor e 

teórico da sua aplicação na arquitetura foi Patrik Schumaker, através de uma tese com 

cerca de 1000 páginas e de conferências e projetos. Patrik Schumaker descreve as 

metrópoles atuais como o resultado de um derrame de lixo, um amontoado de 

construções aleatórias que ignoram os princípios de salubridade urbana, sem qualquer 

ligação com a natureza envolvente nem com as necessidades da sociedade atual. 

Apesar da distância temporal entre ambos, o Construtivismo russo e o parametrismo 

têm o mesmo propósito: adaptar e construir uma realidade adequada para a sociedade. 

No caso do parametrismo, que encurte a distância entre o mundo edificado e o mundo 

natural, através do uso de algorítmos matemáticos empregues nos softwares de 

arquitetura, que constroem formas e espaços mais orgânicos e que seguem regras do 

que é formado pela natureza. 

A escolha de espaços que se assemelham a malhas orgânicas, em vez da tradicional 

“caixa”, é porque o ser humano vive agora numa sociedade de informação, em que tudo 

está ligado em rede, uma malha que nos liga a qualquer parte. Por essa razão, os 

espaços também deverão acompanhar os novos requisitos desta sociedade. 

Esta dissertação revelou-se uma aprendizagem do passado, presente e futuro da 

arquitetura e da sociedade. Ambas sempre estiveram e sempre estarão ligadas. O foco 

de um arquiteto, independemente do seu gosto, estilo ou movimento, é criar espaços 

que respondam às necessidades da sociedade e do ambiente em que está inserida, 

acompanhando o desenvolvimento tecnológico, social e ambiental.   
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Manifesto Realista  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

Manifesto Realista: 

We proclaim: For us, space and time are born today. Space and time: the only forms 
where life is built, the only forms, therefore, where art should be erected. 

States, political and economic systems, die under the push of the centuries: ideas 
crumble, but life is robust; it grows and cannot be ripped up, and time is continuous in 
life's true duration. Who will show us more efficient forms? Which great human will give 
us more solid foundations? Which genius will conceive for us a legend more elating than 
the prosaic story that is called life? 

The fulfillment of our perception of the world under the aspects of space and time: that is 
the only goal of our plastic creation. 

And we do not measure our work by the yardstick of beauty, we do not weigh it on the 
scales of tenderness and feeling. The plumb line in hand, the look accurate as a ruler, 
the mind rigid as a compass, we are building our works as the universe builds. This is 
why, when we represent objects, we are tearing up the labels their owners gave them, 
everything that is accidental and local, leaving them with just their essence and their 
permanence, to bring out the rhythm of the forces that hide in them. 

1. In painting, we repudiate color as a pictorial element. Color is the idealized and optical 
face of the objects. The exterior impression is superficial. Color is accidental and has 
nothing in common with the internal content of bodies. 

We proclaim that the tone of bodies, that is, their material substance absorbing the light, 
is their sole pictorial reality. 

2. We deny the line its graphic value. In the real life of the bodies, there is nothing graphic. 
The line is only an accidental trace that humans leave on objects. It has no connection to 
essential life and to the permanent structure of things. The line is a merely graphic, 
illustrative, decorative element. 

We acknowledge the line only as the direction of static forces that are hidden in the 
objects, and of their rhythms. 

3. We disown volume as a plastic form of space. One cannot measure a liquid in inches. 
Look at our real space: What is it if not a continuous depth? 

We proclaim depth as the unique plastic form of space. 

4. We disown, in sculpture, mass as a sculptural element. Every engineer knows that the 
static forces of solids, their material resistance, are not a function of their mass. Example: 
the rail, the buttress, the beam . . . But you sculptors of any trend and any nuance, you 
always cling to the old prejudice according to which it is impossible to free volume from 
mass. Like this: We take four planes and we make of them the same volume that we 
would make with a mass of one hundred pounds. 

We thus restore to sculpture the line as direction, which prejudice had stolen from it. This 
way, we affirm in sculpture depth, the unique form of space. 



 

 

5. We repudiate: the millennial error inherited from Egyptian art: static rhythms seem as 
the sole elements of plastic creation. 

We proclaim a new element in plastic arts: the kinetic rhythms, which are essential forms 
of our perception of real time . . . Art is called upon to accompany man everywhere where 
his tireless life takes place and acts: at the workbench, at the office, at work, at rest, and 
at leisure; work days and holidays, at home and on the road, so that the flame of life does 
not go out in man. 

 

Retirado de: http://www.terezakis.com/realist-manifesto.html 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      APÊNDICE 2 

Programa educacional de Chernikhov  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

PROGRAMA EDUCACIONAL DE CHERNIKHOV 
 
O ritmo das massas, o ritmo dos diferentes tratamentos do plano e superfícies, são compreendidos por nós 
e encontram a sua expressão no ponto em que treinamos os nossos olhos para sentir as relações destes 
elementos entre eles. 
Esta questão deve ser abordada metodicamente e constatadas no claro sistema formulado. 
Estudar os fundamentos da arquitetura em ordem sequencial aumenta a sua complexidade, deve-se organi- 
zar todo o material que o estudante de arquitetura poderá perceber a verdadeira harmonia de um edifício à 
medida que ele o desenvolve gradualmente através de tarefas planares e espaciais. 
Esta abordagem requer que haja determinadas tarefas que demonstrem a essência de cada detalhe. 
Antes de examinar os princípios de organização do espaço, são examinados os elementos que são necessári- 
os em estruturas não-objetivas. Cada uma é básica, elementos muito simples, que através do estudo das 
suas características, e ao querer uni-las é necessário o conhecimento dos métodos construtivos de design. 

 

OS ELEMENTOS DA FORMA 
ELEMENTOS LINEARES 

 
A  linha  ocupa  uma  posição  dominante 
em qualquer representação da forma. É o 
ponto de partida de qualquer trabalho de 
composição. 

 
Linhas podem ser classificadas como: 

 
De acordo com as características do seu 
movimento : 
- Direita 
- Quebrada 
- Curva 
- Mista 

 
De acordo com a sua direção: 
- Vertical 
- Horizontal 
- Diagonal 

 
De acordo com a sua posição: 
- Linhas num plano 
- Linhas no espaço 

 
De acordo com o grau de regularidade: 
- Regular 
- Não-regular 

 
De acordo com a relação com outras 
linhas: 
- Intersecção 
- Não-Intersecção 
- Entrelaçadas 

 
Podem     também     criar     figuras     de 
dois     tipos:     fechadas     e     abertas. 
Todas estas combinações possíveis de 
linhas estão disponíveis para se exprimir as 
nossas ideias numa série de construções. 

Diferentes instrumentos técnicos, podem 
mudar a espessura da linha, reforçando 
a certeza da construção. As composições 
construtivas linhas direitas são o pri- meiro 
passo e é possível encontrar esta- belecer  
a  seguinte  série  de  exercícios: 
1 - Estabelecer uma composição   har- 
moniosa de linhas rectas, com diferentes 
espessuras de forma a conseguir um orna- 
mento linear. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 28 -  Composição de linhas rectas 

2 - Compilar uma série de linhas rectas 
coloridas  com  uma  inclinação  dinâmica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustração 29 - Linhas rectas com inclinação dinâmica 

3 - Através de uma série de linhas rectas 
verticais, estabelecer uma imagem que dê 
a impressão de um edifício. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 30 -  Série de linhas rectas verticais 

4 - O mesmo que a alínea anterior, mas 
recorrendo apenas a linhas horizontais. 

 
Ilustração 31 -  Série de linhas horizontais 

5 - O mesmo, mas através da combinação 
de linhas verticais com horizontais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 32 -  Combinação de linhas verticais 
com horizontais 

Linhas quebradas são o próximo passo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 33 - Linhas Quebradas 

Compilar  de  linhas  quebradas  coloridas 
um ornamento bicolor. 
Compilar  de  linhas  quebradas  coloridas 
uma figura desenhada bicolor. 
O terceiro passo será composições con- 
strutivas de linhas curvas. 



 

 

 

 

  

O terceiro passo será composições con- 
strutivas de linhas curvas. 
Estas possuem um interesse particular, 
pois trás uma abundância de possibili- 
dades compósitas e uma diversidade in- 
finita de possíveis curvas. 
As linhas curvas podem ser classificadas 
nos seguintes tipos: 
- nodal 
- espiral 
- circular 
- mistas com suaves transições 
- curvas complexas 
Cada uma tem as suas características e o 
seu valor artístico especifico. Através de 
suaves combinações de linhas e curvas 
complexas é possível construir a mais in- 
trínseca composição que comunique o 
pensamento como uma intensa convicção 
visual. 
Os exercícios podem ser: 
1  -  Compor através de linhas curvas um 
ornamento dinâmico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 34 -  Linhas curvas com ornamento 
dinâmico 

2 - Compor através de linhas curvas um 
desenho estático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 35 -  Linhas curvas com desenho 
estático 

3 - Construir de linhas curvas uma com- 
posição espacial colorida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 36 -  Composição espacial de linhas 
curvas 

ELEMENTOS PLANARES 
A composição é planar quando todos os 
seus elementos estão distribuídos numa 
superfície plana. As composições 
planares oferecem material de estudo 
para diversas séries de exercícios. As 
mais simples empregam as “chamadas” 
figuras rectas, como o rectangulo, o 
quadrado, o triangulo ou o circulo. 
As figuras não-rectas são numerosas e 
potencialmente complexas na sua 
construção. As mesmas podem ser clas- 
sificadas pelas seguintes configurações 
externas : 
- figuras rectilineas contendo ângulos 
rectos 
- figuras rectilineas sem nenhum angulo 
recto 
- figuras curvilíneas 
- figuras de contorno misto 
 
Configuraçoes rectilineas apresentam o 
maior interesse, pois possuiem o maior 
alcance para aplicações práticas , porém 
aquelas com ângulos mais agudos ou ob- 
tusos tem menor potencial para conceber 
combinações construtivas. 
Configuraçoes curvilíneas às vezes 
resistem por completo a uma combi- 
nação construtiva. Não é possível ligar 2 
circulos, contudo planos curvilíneos são 
às vezes capazes de combinar um com o 
outro. 
Figuras de contorno misto podem permitir 
combinações construtivas ricas. 
Combinaçoes construtivas de um plano 
noutro plano são o começo de muitas 
tarefas práticas. A solução construtiva pre- 
liminar de um plano requer construções 
por esta ordem, figuras planares , ao 
serem diversas na sua combinação , tem 
papeis igualmente diversos no design. 
 
Os exercícios podem incluir : 
 
1.Uma combinação harmonicamente col- 
orida de planos horizontais com verticais. 
 
 

 
 

Ilustração 37 -  Combinação de planos horizon- 
tais com verticais. 

2.Composiçao de variadas figuras trans- 
parentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 38 -  Combinação de figuras transpar- 
entes. 

3.Tratamento do plano com uma figura ax- 
onométrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 39 - Plano com uma figura axo- 
nométrica. 

 

4.Uma composição colorida complexa de 
um angulo recto com elementos lineares 
e um circulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 40 -  Composição complexa de angulo 
recto com elementos lineares e um circulo. 

 

5.Uma composição bi-color a partir de uma 
serie de elementos. 
Figuras rectilineas com linhas quebradas 
e curvas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 41 -  Figuras rectilineas com linhas 
quebradas e curvas 

 

Figuras mistas 
 
6.Poligonos não-rectos complexos com 
diferentes colorações. 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 42 -  Poligonos não-rectos complexos. 

7.Composições simétricas de uma série 
de rectangulos produzindo a impressão de 
um edifício. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 43 -  Composições simétricas rectan- 
gulares. 

 

8.O mesmo, mas não-rectangular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 44 -  Composições simétricas não- 
rectangulares. 

 

9.Combinaçao de figuras não-rectas. 
 

 
 

Ilustração 45 -  Combinaçao de figuras não-rec- 
tas. 

 
 
ELEMENTOS NO ESPAÇO 

 
1.Planos 

 
A . Planos simples dobrados 
São o primeiro passo para a solução 
formal dos conceitos espaciais mais 
simples. A expressão artística dependerá 
da solução especifica do designer. 

 
 
 

 
 
 

Ilustração 46 -  Planos simples dobrados 

B . Combinaçao espacial de vários 
planos. 
 
Estão entre  os exercícios mais  valiosos 
para desenvolver o pensamento espacial e 
familiarizar com os princípios construtivos. 
Os principios básicos de construtivismo 
encontram-se aqui. A intersecção de um 
plano com o outro produz uma junta con- 
strutiva. 
Relações proporcionais e ângulos rela- 
tivos determinama qualidade geral das 
combinações do   espaço construído.   A 
configuração das componentes dos planos 
poderam ser as seguintes : 
 
1.Planos rectilineos rectos – são os mais 
utéis em termos de custo e aplicação para 
as possíveis combinações construtivas 
num edifício. Através as diversas manip- 
ulações com estas formas universais nas 
áreas do edifício e de máquinas. O en- 
caixe de um plano rectangular  com outro 
requer pouca força e a composição poderá 
demonstrar uma poderosa dinâmica hori- 
zontal, vertical, inclinidada ou de tipo misto 
 
 
 

 
 
 
 

Ilustração 47 -  Planos rectilineos. 

2.Planos rectilineos em polígonos – rara- 
mente oferecem combinações construtivas 
utéis. 
 
 
 

 
 
 
 

Ilustração 48 -  Planos rectilineos em polígonos. 

3.Ovais e círculos – são mais atractivos, 
mas pelas suas configurações externas 
especificas limitam as possibilidades con- 
strutivas. 
 
 
 
4.Formas indeterminadas – podem ser 
combinadas, mas não tem muito inter- 
esse, sendo muito raramente postas em 
práctica. 
 
 
 
2.Superficies 
Considerando apenas superfícies de ro- 
tação 
Estas podem ser classificadas de acordo 
como são geradas em : 
 
- Cilindricas 
- Cónicas 
- Esféricas 
- Complexas 
 
Estas superfícies podem adquirir formas 
complexas através dos efeitos de forças 
externas, para se tornarem : 
 
- Espirais 
- Enroscadas 
- Duplamente curvas 
- Complexamente Curvas 
 
Todas estas podem ser divididas em su- 
perfícies rectas de rotação formadas a 
partir de um único eixo. 
 
Superficies de rotação são importantes na 
composição construtiva e especialmente 
valiosas quando estas podem ajudar   a 
manifestar proprierdades dinâmicas. Par- 
tes componentes de qualquer superfície 
complexa de rotação podem ser : 
- de direcção idêntica horizontal ou verti- 
cal. 
- de uma condição de intersecção recta ou 
aguda 
- de uma combinação mista 
- de uma direcção paralela 
- de uma forma espiral 
 
Quando superfícies de rotação formam 
uma combinação com planos, soluções 
completamente distintas de valores alta- 
mente artísticos pode ocorrer. 
 
Tais intersecções podem ser : 
- ao angulo correcto, a um angulo obtuso, 
ou numa direcção  do movimento da su- 



 

 

 

 
 

perfície. 
 Construções deste tipo podem ser difíceis    
  para iniciados. 
 

Superficies de rotação podem ser abertas 
ou fechadas. Estamos  para a maioria dos 
casos a usar superfícies cilíndricas. 

 
Das mais simples composições de su- 
perfícies de rotação podem ser movidas 
através da fragamentação para uma mais 
complexa, onde a combinação de elemen- 
tos pode ser um extâse expressivo e har- 
monioso. 

tendido em que as suas relações propor- 
cionais devem ser maiores que 1:8:12 
Pratos podem ser combinados da seguinte 
forma: 
- numa direcção vertical 
- numa direcção horizontal 
- numa combinação vertical e horizontal 
- numa intersecção inclinada mutualmente 
intersectada 
- numa combinação mista 

4- Prisma de quatro lados 
 
O prisma, ao contrário do cubo , possui car- 
acterísticas excepcionais   que combinam 
com outros corpos prismáticos. O estudo 
dos fundamentos construtivos resolvem 
através da construção dos complexos dos 
prismas.Combinações prismáticas são en- 
contradas nas vastas multiplicidades de 
produtos da criatividade humana. A sua 
“compatibilidade” torna-os centrais para a 
educação construtiva.

 

 
 
 
 
 
 

2- Barras 
Ilustração 50 -  Pratos.  

 
Ilustração 53 -  Prisma de quatro lados.

 
 
 
 

Ilustração 49 -  Superficie curvilínea de rotação. 

3.Volumes 
Corpos simples e rectilineos 

 
São geradas as mais diferentes classes 
de corpos nesta categoria através da al- 
teração da relação tridimensional de um 
paralelipedo : 
A sua altura, comprimento e profundidade. 
Ao alterar estas relações, obtém se todas 
as variedades possíveis, começando sem- 
pre com um cubo. 

Barras podem ser classificadas de acordo 
com a sua secção em 2 tipos : 
Quadradas ou rectangulares. 
Composição de barras tendem a dar ori- 
gem a produtos de carácter entraçado ou 
fragmentado em que é notável a sua delin- 
eação acentuada. 

 

5- Corpos não rectilineos e pris- 
mas poligonais 
 
Estes não têm muito interesse para o es- 
tudo e design, pois raramente produzem 
formas construtivas interessantes.

 
Com combinações construtivas destes cor- 
pos, apróximamo-nos   das questõrd cen- 
trais  do campo que estamos a examinar. 

 
 
 
3- Cubos 

 
Ilustração 51 -  Barras. 

 
Ilustração 54 -  Prisma poligonal. 

O estudo de volumes deve começar com a 
combinação destes com formas mais sim- 
ples, de forma a que gradualmente desen-

Seja a inserção de um corpo noutro, o en- 
volver de um corpo noutro, temos sempre 
uma combinação directa, capaz de servir 
como um protótipo para uma solução real. 

 
Devem ser examinadas as características 
compósitas que se obtém ao compor as 
diferentes classes dos seguintes corpos : 

 
1- Composição de pratos 
2- Composição de barras 
3- Composição de cubos 
4- Composição de paralelipipedos 
5- Composição de vários corpos não rec- 
tos e prismas poligonais 

 
1-Pratos 
Deve ser definidos um paralelipipedo ex- 

O cubo é um dos corpos mais difíceis de 
formar combinações. Como uma das for- 
mas geométricas mais simples, na sua for- 
ma reside certos princípios simbólicos que 
operam na psicologia  humana, de acordo 
com a posição e escala do cubo. Contudo 
o cubo deve ser sempre executado com a 
mais absoluta precisão  para preservar o 
seu valor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 52 -  Cubo. 

volva no estudante um sentimento de 
massa e peso nos volumes. O estudante irá 
progredir com a combinação de 2 a 3 
corpos correctos e finalmente estabelecer 
tarefas volumétricas na composição con- 
strutiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 55 -  Combinação de volumes. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

Corpos rectilineos complexos 
 

Existem 2 tipos , rectos e não-rectos. At- 
ravés de uma combinação de escala apro- 
priada das partes selecionadas e o desen- 
volvimento do ritmo entre eles, obtendo-se 
assim o peso e a expressão desejada. 

 
 

 
 

Ilustração 56 -  Corpos rectilíneos complexos. 
 

Corpos de Rotação 
 

O mais comum destes corpos é o cilindro, 
menos comum o cone e a esfera. Tais for- 
mas podem ser complexas de conceber na 
realidade, e as suas combinações requer- 
em um conhecimento das suas próprias leis 
e regras. 
Todas são encontradas na construção de 
máquinas, mas também na arquitectura, 
onde os mais fantásticos dos conceitos po- 
dem encontrar a resposta na combinação 
construtiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 57 -  Corpos de rotação. 
 

Corpos curvilíneos complexos 
 

Estes também encontrar a maioria das 
suas aplicações nas máquinas. Estes cor- 
pos são altamente dinâmicos mas dificieis 
de classificar porque a maior parte deles 
têm múltiplas e diversas características de- 
pendendo do seu ponto de vista. 

 
Corpos curvilíneos complexos têm um lu- 
gar especial no sistema geral do design 
construtivo, pois eles permitem dispensar 
a penetração de um corpo noutro. Envol- 
vendo, prendendo ou unindo estes corpos 
curvos, produzindo interconexões alta- 
mente complexas, que unem os princípios 
dinâmicos e construtivos. 

TIPOS DE JUNTAS CONSTRUTI- 
VAS 
 
Os Fundamentos do Construtivismo con- 
siste na totalidade de possibilidades   e 
tipos de uniões em que os elementos po- 
dem ser combinados numa estrutura. 
Cada tipo de união é essencialmente sim- 
ples, mas especialmente quando suple- 
mentadas pela dinâmica, podem criar 
combinações complexas que nos espan- 
tam com a sua riqueza e refinamento das 
suas formas. 
 
A completa familiarização com estes 
princípios é essencial. Um deve estudar 
extensivamente a inserção de um elemen- 
to noutro com todas as variações individ- 
uais possíveis. Esta abordagem deve ser 
aplicadas a todos os outros fundamentos. 
Treino, abilidade são uma parte essencial 
do processo. 
 
 
 
Penetração 
 
Esta é a maneira mais simples de combi- 
nar os corpos, onde um é inserido noutro. 
 
 

Ilustração 58 -  Sólidos Rectos. 

Ilustração 59 -  Sólidos Não-rectos. 

Ilustração 60 -  Formas Curvilíneas. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ilustração 61 -  Formas Cilindrícas. 

Envolvimento 
 
Esta é uma forma mais complicada de 
combinação, pois existe um alcance 
enorme de tipos possíveis   de envolver 
uma forma noutra, desde envolver uma 
forma rectilinea até uma mais complexas 
como são as formas curvilíneas. 
 
 

 
 
 

Ilustração 62 -  Envolvimento. 

Fixação 
 
A fixação é quando um corpo é afixado 
noutro. É   uma característica típica da 
máquina e da engenharia mecânica, mas a 
sua natureza vem em várias formas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 63 -  Fixação. 

Assemblagem 
Isto é onde uma série de volumes jun- tam-
se num volume único que une o resto. Esta 
assemblagem pode ser desenhada para 
tomar lugar de cima, debaixo e até dos 
lados do grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 64 - Assemblagem. 



 

 

 

 
 
 
 
 

Integração 
 

Isto ocurre quando é dado uma forma a um 
só corpo integral em que o próprio demon- 
stra os princípios gráficos construtivos. Isto 
é um fenómeno raro, e em todas as instân- 
cias de uma forma integral é uma massa 
densa em que o peso é essencial para as 
suas propriedades construtivas. 

 

 
 

Ilustração 65-  Exemplos de Integração. 

Entrelaçamento 
 

Entrelaçamento é a síntese das proprie- 
dades dinâmicas e construtivas que possui 
um visual particularmente forte.É dividido 
em 2 categorias, a primeira compreende 
os corpos simples, onde ambas as pro- 
priedades  construtivas e dinâmicas  estão 
inerentes ao próprio movimento do corpo e 
da sua massa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 66-  Entrelaçamento de volumes 
simples. 

 

Entrelaçamento complexo 
 

A segunda categoria comprime os objectos 
que representam um sistema complexo de 
vários elementos. 

 
 

 
 
 
 

Ilustração 67-  Entrelaçamento de volumes com- 
plexos e materiais suaves. 

União 
 
A união difere das outras juntas ao permitir 
combinações livres sem qualquer restrição 
de partes, e cada corpo permanece como 
um elemento separado que participa na 
união construtiva, Um exemplo de união é 
a corrente. 
Outro tipo de união é quando 2 elementos 
são mais rigidamente constrangidos numa 
relação constante. Isto é normalmente en- 
contrado na construção de maquinaria. 
Um terceiro tipo de união ocorre quando os 
elementos criam um todo coeso com uma 
funcionalidade especifica, típico numa 
máquina. 
 
 
 

 
 
 
 

Ilustração 68 -  Vários exemplos de União. 

FORÇA NAS CONSTRUÇÕES 
 
Os dois conceitos de Força e Construção 
estão conectados. 
A construção é inconcebível sem a pre- 
sença de força. Eles complementam-se 
funcionalmente, mas em várias maneiras 
diferentes. 
 
1.Força utilizada no processo de juntas. 
Certas formas de juntas construtivas não 
podem  ocorrer  sem  um  especifico  nível 
de força aplicada. A penetração de um el- 
emento noutro requere um segundo nível 
de força a ser aplicada. No envolvimento e 
na fixação de uma parte com outra é verifi- 
cado um terceiro nível de força. 
 
2.Força como acção de peso 
A força é presente nas composições con- 
strutivas,  quando  é  observada  a  acção 
do peso numa parte especifica do objecto 
montado no seu todo. 
 
3.Força de Influência 
Esta força é medida pela a força da im- 
pressão que o produto construtivo provo- 
ca no ser humano. Quanto maior for a 
duração  da  impressão  que  permanece 
na consciência, mais forte é a força de in- 
fluência. 

4.Força da Dinâmica 
A dinâmica manifesta-se   como movi- 
mento numa composição construtiva, 
representando uma união subtil mas 
poderosa de um fenómeno complexo, 
operando numa maneira coordenada na 
nossa psique, trazendo a oportunidade de 
sentir uma forma de sensação emocional 
elevada. 
 
Classes de uma solução constru- 
tiva 
 
A saúde das formas no geral e a diversi- 
dade das diferentes combinações pos- 
síveis de elementos faz com que o alcance 
das soluções construtivas sejam infinitiva- 
mente grandes. Isto não facilita a tarefa 
de classificar as construções por tipos de 
acordo com as suas propriedades domi- 
nantes. Nesta base podemos distinguir os 
seguintes tipos : 
 
1.Amalgamento 
O amalgamento das formas pode ocorrer 
ao juntar todos os elementos idênticos ou 
diferentes variantes do mesmo elemento. 
Amalgamento  também  inclui  o  caso  de 
quando é recebido a impressão de uma 
solução construtiva  simplesmente ao po- 
las juntas sem sequer fazer uma conexão 
construtiva real. 

 
Ilustração 69 - Amalgamento. 

 

2.Combinações 
Uma combinação geralmente compreende 
elementos que podem ser unidos sem vi- 
olar o outro. Ao combinar um corpo com o 
outro é estudada as características partic- 
ulares de cada um,  e se existem factores 
que impedem esta combinação. A forma 
e configuração destes elementos podem 
apresentar  obstáculos. Ao  combinar  um 
elemento com outro é procurada a harmo- 
nia. A unidade da composição depende do 
facto que não existe qualquer elemento 
hóstil. 



 

 

 

 
 
 

Funcionalidade e Legitimidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 70-  Exemplos de Combinação. 

3.Assemblagem 
 

Assemblagem pode ser caracterizada pelo 
o olhar construtivo que apresenta uma 
relação com a máquina. Os elementos 
mantêm a sua identidade separada en- 
quanto são agrupadas num todo. O prin- 
cipio de assemblagem implica que apenas 
uma certa combinação de partes  é capaz 
de criar a solução necessária. Como resul- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 71-  Exemplos de Assemblagens. 

4.Conjugação 
 

Conjugação é o fenómeno que permite a 
transição de uma condição de forma para 
outra, ou de uma variante de forma para 
outra. A conjugação de elementos é uma 
das ferramentas mais poderosas  que um 
designer  possui. Permitindo-lhe  alcançar 
transformações complexas que a sua ca- 
pacidade  inventiva  dicta. Ao  conjugar  é 
possível mover livremente de uma configu- 
ração de um tipo para outro completamente 
novo, movendo facilmente, racionalmente 
e com sentido. A conjugação de elementos 
ocupa um grande espaço na vida de cada 
individuo em várias formas de criatividade. 
Uma composição bem sucedida irá derivar 
se a conjugação adquirir as propriedades 
dinâmicas da fluência das transições. 

As coisas que podem ser unificadas se- 
gundo a base dos princípios construtivos, 
materiais e não-materiais, são sempre 
sujeitas â atenção   que o nosso cérebro 
presta ao “Toque”, ao “ Ouvido” e ao “ Sen- 
tido”. 
Toda a construção nova é o resultado da 
investigação humana e da sua necessi- 
dade inventiva e criativa. 
Funcionalidade significa que todo o aspec- 
to das formas reais e das suas intercon- 
exões   derva das acções que resultaram 
dessa forma. 
Toda a solução construtiva deve ter um 
motivo, na base em que a construção foi 
feita. 
Toda a composição construtiva deve cum- 
prir a sua ideologia e reflectir a totatilidade 
da ideia por trás da construção. 
Toda a construção, só é uma construção 
quando o conjunto de todos os elementos é 
totalmente justificada. 
Quando maior for a racionalidade numa 
construção maior será o seu valor, ou seja 
o significado de construtivismo reside na 
sua reacionalidade. 
 
Legitimidade em todas as estruturas con- 
strutivas depende se é capaz de provar ao 
mesmo tempo a verdade e a correcção da 
solução escolhida através de meios analíti- 
cos. 
As formas devem ser legitimas para o con- 
teúdo que é justificado. 
Em todos os designs encontra-se a neces- 
sidade de dar fundamentos à construção 
adoptada. Deve ser provada que a con- 
strução proposta é a correcta para o caso. 
 
 
 
Harmonia : Novos Princípios 
Anti-Clássicos 
 
Lev Tolstoi considera a arte como a activ- 
idade através da qual uma pessoa trans- 
mite , através de certos signais eternos, 
os sentimentos que experienciou, e outras 
pessoas são infectadas por esses senti- 
mentos, que influenciam as suas vidas. 
Nesta definição  está já presente  a clara 
noção da missão social da arte. A arte so- 
cialisa os sentimentos humanos, unifica a 
vasta multitude de consumidores na  base 
de uma experiência de vida colectiva infec- 
tada pela beleza da arte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 73 -  Lev Tolstoi e Karl Marx. 

Igualmente importante é corrigir o enten- 
dimento  da natureza da arte e a essência 
do “belo” de acordo com o ponto de vista 
desenvolvido por Marx, como o primeiro a 
ver a arte como parte de uma super estru- 
tura da base económica e daqueles que 
apoiam a análise materialista da história 
de arte. 
 
A concepção de beleza no nosso tempo 
não é determinada pelo custo dos mate- 
riais, não pela sua riqueza e variedade, 
mas pela sua construção e composição 
apropriada, ou pela sua expressãp, nível de 
resolução e consistência formal com o qual 
o objecto se manifesta a sua função e 
propósito social. 
 
Até um edifício industrial deve tentar ser 
“belo” , assim como agradável, conveni- 
ente e leve. 
Qualquer trabalhador desempenha melhor 
o  seu trabalho através da melhor  com- 
binação das suas paredes e tectos en- 
volventes.  Ao chegar ou ao sair de uma 
fábrica, o trabalhador deve entender a in- 
teração das formas exteriores de forma a 
que melhorem o seu humor e o estimule 
para a vida, trabalho e a criatividade. 
Apreciar a beleza irá se tornar uma pro- 
priedade  indispensável  da  condição  de 
existência do individuo. 
 
Apesar de ser requerido que um arquitecto 
crie um objecto que responda às preocu- 
pações estéticas e aos requerimentos de 
conveniência ao mesmo nível e que dê 
resposta a ambos. 
 
A Estética clássica era baseada nos se- 
guintes princípios: 
 
1. Simetria da estrutura 
2. Ritmos de repetição simples 
3. Combinação de componentes diferentes 
considerados universalmente “belos”

            Ilustração 72-  Exemplos de Conjugações. 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 74-  Exemplos de edifício clássico. 
 
 
 

Os primeiros 2 principios são demasiado 
parciais para nos servir como base. 
É necessário procurar outras maneiras de 

harmonia formal. Muitas delas estavam es- 
condidas sobre o trabalho clássico, a sua 
descoberta provou ser das mais interes- 
santes para as tarefas presentes, em que 
as principais são : 

 
1. Assimetrias livres ao montar elementos 
de princípios funcionais. 

 
2. O mínimo uso de ritmos simples e 
repetitvos, substituindo-os pelo uso de rit- 
mos mais dinâmicos e diversificados. 

 
3. A interelação harmónica de elementos 
através de proporções subtis  das suas di- 
mensões verticais e horizontais. 

 
4. Ajustamento dos componentes na sua 
força tonal de acordo com as impressões 
vistas pelo observador. 

 
5. Uso máximo expressivo de efeitos de cor 
para manifestar a construção e outras 
características dos planos e superfícies que 
estão a ser tratados. 

 
Estas são as regras que se deve ter em 

A Harmonia das Cores 
 
A impressão cor produzida por um edifício pode ser influenciada por : 
1. O tratamento factural dos materiais naturais, dos quais a diversidade pode ser en- 
riquecida pelo tratamento especifico das superfícies. 
2. Cores aplicadas, como tintas, onde uma infinita combinação de paleta de cores po- 
dem fortificar o conceito do arquitecto. 
3. Combinação de uma seleção de tecnologias de materiais , como o betão, o vidro ou o 
aço. Estes consoante as ferramentas contemporâneas do designer para a composição 
formal e a sua expressão para acentuar a criação de novos tipos de ritmo e harmonia. 
 
A diferente combinação de cores produzem radicalmente efeitos diferentes. Exemplos 
mostram que o castanho escuro, vermelho escuro, cinzento escuro e preto irão produzir 
a impressão que o edifício é sujo e pesado. Estas cores dão “peso” e monumentalidade, 
enquanto o verde, amarelo, azul ciano, cinzento claro e branco irá dar ao edifício um ar 
alegre, leve e revigorante. Através da fragmentação de cores, aproxima-se a decoração 
policromática característica da arquitectura do Oriente, do Mundo Antigo e da Idade 
Média. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 76- Composição experimental de cor, retirada das séries de Chernikhov “Principios de Arquitec- 
tura” , fantasia do tema “ Cidade do Este”.

conta nas novas harmonias. 
Através do treino apropriado nestes funda- 
mentos composiocionais, devem ser nu- 
tridos os sentimentos mais precisos para 
combinar todos os elementos componen- 
tes da forma. 

 
 

 
 

Ilustração 75-  Desenho de Chernikhov. 

Quando a cor é necessária para exprimir 
uma ambiência, em que a imagem deve 
ligar-se com o observador, os seguintes 
exercícios são propostos : 
 
1. A escala de tons alegres 
2. A escala de cores claras 
3. A escala de cores escuras 
4. Uma variedade de cores alegres 
5. Uma variedade de cores “mortas” 
6. Uma variedade de cores pálidas 
7. Uma variedade de cores berrantes 
8. Uma variedade de cores quentes 
9. Uma variedade de cores frias 

Através deste processo é possível colorir 
as formas de maneiras diferentes: 
 
a. Com um cor geral 
b. Sombreada nos cantos 
c. Sombreada nas pontas 
d. Com uma aguada transparente 
e. De uma forma densa 
f. Leve 
g. Rica 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               APÊNDICE 3 

Memorando da Exposição de Desconstrutivismo no MoMA 
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