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Dos fundamentos da idade do Moderno à contemporaneidade  
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 No presente trabalho, desenvolvemos uma análise critica de um conjunto de 

intervenções, caracterizadas pelos seus valores experimentais e inovadores, 

pertencentes ao período de tempo compreendido entre o século XIX e a 

contemporaneidade. 

 O processo de seleção dos edifícios estudados, teve como objetivo principal, a 

identificação de intervenções caracterizadas como experimentais e inovadoras, não só 

no desenvolvimento das intenções de projeto, bem como, na justificação das opções 

tecnológicas e construtivas selecionadas, ou desenvolvidas na sua conceção, opções 

que se revelaram essenciais para a conquista de um maior grau de liberdade no modo 

de abordar o espaço e o tempo. Questões essenciais e sempre presentes no 

desenvolvimento da arquitetura contemporânea. 
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PRESENTATION 

 

Architecture laboratories: the Pavilion and the House. 

From the fundamentals of the age of Modern to contemporaneity 

 

Raúl Manuel Silva Prates de Carvalho 

 

 In this work we make a critical analysis of a group of interventions characterized by its 

innovation and experimental character, comprised to the period between the 19th 

century and present times. 

 The main goal in the selection process, was to identify a group of buildings that could 

be characterised as experimental and innovative, mainly in the way that the project’s 

intensions were developed, as well as, in the justification for choosing or creating a 

specific technology or construction technique that enabled its conception, and in this way 

expanding the knowledge essential to the development of a greater degree of freedom 

in the process of thinking space and time. Essential questions ever present in the 

progress of Modern Architecture. 
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Raúl Manuel Silva Prates de Carvalho  21 

INTRODUÇÃO 

 Como se define um Laboratório de Arquitetura? Uma arquitetura experimental? 

 O trabalho de investigação presente nesta dissertação, pretende identificar, quais os 

fatores que influenciam a classificação de um projeto como experimental e a analise 

desse projeto enquanto realidade construtiva para além da mera ilustração. 

 O procedimento definido para o desenvolvimento do processo de investigação, é 

composto por duas fases. Inicia-se com a identificação e seleção dos edifícios, que 

numa abordagem preliminar se identifique conterem as características pertinentes para 

as questões que pretendemos analisar, seguida de uma análise critica de cada projeto 

selecionado, onde se apresenta uma exposição dos pontos identificados, 

acompanhados de analise critica das principais características, que diferenciam os 

projetos estudados de práticas convencionais. 

 A presente dissertação está dividida em duas partes principais, que contêm agrupados 

os casos de estudos segundo critérios específicos a cada grupo: 

- Conceitos 

- Opções de projeto resultantes de condicionantes 

- Opções de projeto resultantes de necessidades programáticas 

- Sistemas construtivos e materialidade 

- Tipologias espaciais, construtivas e funcionais 

 Cada projeto será analisado, não só em relação às propriedades identificadas no grupo 

onde se insere, mas também, em relação às características, condicionantes e opções 

especificas de cada projeto. 

 A primeira parte, incide no estudo dos fundamentos do Movimento Moderno.  

 O conjunto de intervenções selecionadas e analisadas, são na sua maioria, edifícios 

efémeros de exposições, nos quais identificamos como propriedade comum, os 

sistemas construtivos de ferro e vidro. 
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 Os edifícios estudados na primeira parte estão agrupados do seguinte modo: 

- As Primeiras Exposições Universais e os seus pavilhões 

- O Palácio de Cristal na Exposição Universal de Londres, Inglaterra, 1851 

- A Galeria das Máquinas na Exposição Universal de Paris, França, 1889 

- O Pavilhão de vidro de Bruno Taut na exposição Werkbund, Colónia, Alemanha, 

1914 

- A “Maison de Verre” de Pierre Chareau, Paris, França, 1928 – 1932 

 A segunda parte centra-se na análise de edifícios projetados no período compreendido 

entre o início do seculo XX e a contemporaneidade. Cada capítulo, reúne um conjunto 

de exemplos que expõem interpretações especificas de características comuns ao 

grupo onde se inserem. 

 As intervenções estão agrupadas do seguinte modo: 

 A intervenção experimental num contexto residencial, tendo como base de estudo a 

tipologia da moradia unifamiliar independente. 

- A casa experimental, o habitar 

- A Casa de Campo de Tijolo de Mies van der Rohe, 1923 

- A Casa Schröder de Gerrit Rietveld, Utrecht, Holanda, 1924 

- A Casa Estúdio Luís Barragán de Luís Barragán, Cidade do México, México, 1947 

- A Casa Experimental de Alvar Aalto em Muuratsalo, Finlândia, 1952 – 1954 

 Estudo de superfícies e sistemas construtivos desenvolvidos para a materialização de 

“formas livres”. 

- Procura da plasticidade total: da parede maciça à superfície estrutural, á 

transparência ao vazio 

- O Pavilhão Breda de Luciano Baldessari na Feira Comercial de Milão, Itália, 1952 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Rietveld
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- O Pavilhão Philips de Le Corbusier e Iannis Xenakis na Expo 58, Exposição 

Universal de 1958 em Bruxelas, Bélgica 

- O Pavilhão da República Federal Alemã de Frei Otto e Rolf Gutbrod na Expo 67, 

Exposição Universal de 1967 em Montreal, Canada 

 Os sistemas estruturais que permitem o desenvolvimento de estruturas que aparentam, 

ou sugerem, não conter limites dimensionais. O espaço ilimitado. 

- Fuller: Superestrutura plástica - preparação da contemporaneidade 

- O Pavilhão dos Estados Unidos da América de Buckminster Fuller na Expo 67, 

Exposição Universal de 1967 em Montreal, Canada 

- A Superestrutura de Kenzo Tange na Expo 70, Exposição Universal de 1970 em 

Osaca, Japão 

 A influência de intervenções resultantes do uso de sistemas digitais no projeto e fabrico 

de componentes. 

- Desenho paramétrico e fabrico digital 

- O Pavilhão da Serpentine Gallery de Álvaro Siza e Eduardo Souto de Moura, 

Londres, Inglaterra, 2005 

- O Pavilhão da Serpentine Gallery de Bjarke Ingels Group (BIG), Londres, 

Inglaterra, 2016 

- O Pavilhão SHoP por SHoP Architects na exposição de Design de Miami, Miami, 

Estados Unidos, 2016 

 A exploração de conceitos abstratos recorrendo á expressão formal. Dar vida a uma 

ideia. 

- A poética da forma 

- O Pavilhão da Serpentine Gallery de Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa, Londres, 

Inglaterra, 2009 

- “Armadilho Vault” na Bienal de Veneza, Veneza, Itália, 2016 
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- O Museu de Arte Teshima de Ryue Nishizawa, Teshima, Japão, 2010 

- “Teatri del mondo” de Aldo Rossi na Bienal de Veneza, Veneza, Itália, 1980 

 Um exemplo contemporâneo de um laboratório de arquitetura num contexto residencial. 

- Villa dall’Ava: A casa experimental na contemporaneidade, Paris, França, 1991 

 O último edifício selecionado, exemplifica a influencia e possibilidades associadas 

às tecnologias contemporâneas, (écrans de LED), na alteração das propriedades 

da forma. 

- Fachada de LED na praça Coex K-pop, Seul, Coreia do Sul, 2018 

 O estudo dos edifícios selecionados possibilitará a identificação das características 

especificas que os diferenciam de intervenções comuns, classificando-os como 

Laboratórios de Arquitetura, tendo em conta a sua capacidade de promover práticas de 

projeto diversificadas, que fomentam o desenvolvimento dos percursos de investigação 

necessários para o desenvolvimento de soluções e processos que contêm o potencial 

de transformar o modo de pensar e projetar a Arquitetura contemporânea. 
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PARTE I 

 

1. AS PRIMEIRAS EXPOSIÇÕES UNIVERSAIS E OS SEUS PAVILHÕES 

 O desenvolvimento industrial e comercial nos séculos XVIII e fortemente XIX teve como 

consequência direta o aumento da variedade e da disponibilidade de produtos, 

resultando na necessidade de desenvolver sinergias entre produtores, comerciantes e 

consumidores. Em si, esses produtos expressavam diretamente a nova capacidade 

industrial. A seu modo, cada representava uma nova imagem da nova máquina que os 

produzia. 

 Surgem as exposições de produtos industriais com o objetivo de fomentar o 

desenvolvimento e proliferação de relações comerciais e da afirmação dos países na 

liderança internacional do desenvolvimento trazido pela Revolução Industrial. 

 As Exposições de produtos industriais dizem respeito à relação direta que se estabelece 

entre produtores, comerciantes e consumidores depois da abolição das corporações. A 

Première Exposition des Produits de l’Industrie Française é organizada em Paris sod o 

Diretório, seis anos após a proclamação da liberdade de trabalho. Durante a primeira 

metade do século XIX, as Exposições permanecem nacionais; isso deve-se ao fato de 

que quase todos os países, com exceção da Inglaterra, impõem fortes limitações ao 

comércio externo a fim de proteger as nascentes industriais locais. Somente depois de 

1850 é que a situação é modificada; primeiro a França, depois os outros países, atenuam 

as barreiras alfandegárias, e as novas possibilidades do comércio internacional refletem-

se nas Exposições, que se tornam universais, pondo em confronto produtos de todo o 

mundo. (Benevolo, 2001, p. 129) 

 Como afirma Benevolo, da primeira metade do século XIX à segunda metade deste 

século, as exposições passam de nacionais a internacional expressando o termo 

“Universal” as ambições do processo de internacionalização. Estas alterações 

promoveram novas oportunidades de comercio internacional, fomentando o 

desenvolvimento das exposições, que deixam de conter somente produtos nacionais, 

para exporem em confronto direto produtos de todo o mundo. 

 Nasce o processo de globalização da competitividade, que se estende à 

contemporaneidade e que se revela num novo tipo de Exposições; as Exposições 

Universais, onde o próprio edifício traduz esta competitividade cientifico-técnico-

tecnológico. 
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“Os progressos da engenharia na segunda metade do século XIX podem ser seguidos 

através das Exposições Universais, de 1851 em diante.” (Benevolo, 2001, p.129) 

 Por este facto, as primeiras Exposições Universais foram marcadas por 

desenvolvimentos técnicos, tecnológicos e construtivos, que deram origem a edifícios 

simbólicos de uma nova época, sendo o Palácio de Cristal da Exposição Universal de 

1851 em Londres e a Galeria das Máquinas da Exposição Universal de 1889 em Paris, 

exemplos marcantes do tipo de intervenções desenvolvidas como resposta às 

condicionantes e necessidades apresentadas pela escala e ambição presentes nestes 

eventos. 

 As Exposições Universais, que tiveram a primeira edição com a Exposição Universal de 

Londres, foram adotadas por outros países.  

Depois de 1878, as Exposições Universais multiplicam-se em todas as partes: em Sidney 

1879, em Melbourne em 1880, em Amesterdão em 1883, em Antuérpia e New Orleans 

em 1885, em Barcelona, Copenhague e Bruxelas em 1888. 

A Exposição de Paris de 1889, no centenário da tomada da Bastilha, é sob muitos 

aspetos, a mais importante de todas estas resenhas do século XIX; também ela é 

organizada no Campo de Marte e compreende um conjunto articulado de edifícios: um 

palácio com planta em U, a Galerie des Machines e a torre de 300 metros, construída 

por Eiffel no eixo da ponte que leva ao Trocadéro. (Benevolo, 2001, p. 139-140) 

 O sucesso das primeiras Exposições Universais e das suas edições subsequentes 

afirmou a importância destes eventos, as quais mantêm edições até à 

contemporaneidade. É neste contexto que se presta atenção ao edifício-objeto 

enquanto marco experimental, que transcende a exposição em si mesma, dado reverter 

para a exploração da arquitetura num sentido geral. 

1.1. O “PALÁCIO DE CRISTAL” NA EXPOSIÇÃO DE UNIVERSAL DE 

LONDRES, INGLATERRA, 1851 

 A Exposição Universal de Londres de 1851 foi um evento representativo da realidade 

e do sentimento geral vivido na sociedade inglesa do século XIX. A Revolução Industrial 

teve impacto em todos os sectores da civilização europeia promovendo a investigação 

e a inovação responsáveis pelo desenvolvimento de soluções atípicas, as quais viriam 

a promover saltos técnicos e tecnológicos essenciais para o progresso da sociedade. 
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Ilustração 1 – “Palácio de Cristal”, Hyde Park, 1851. Burton, 1851. (Frampton e Cava, 1995, p. 43) 

 
 Por iniciativa do Príncipe Alberto e de Henry Cole, em 1850 foi promovido um concurso 

internacional, com o objectivo de reunir propostas para o edifício a construir no Hyde 

Park em Londres, local seleccionado para realizar a Exposição. 

 Duzentos e quarenta e cinco competidores, entre os quais vinte cinco franceses, 

participaram, a proposta vencedora foi um armazém de ferro e vidro apresentado por 

Horeau. No entanto, não foi considerada exequível devido á estrutura de grandes 

dimensões não apresentar hipóteses de ser desmontada após a conclusão da 

exposição. Como alternativa o Comité de Construção define as necessárias alterações 

e convida empesas a apresentar propostas de empreitada. É neste contexto que surgem 

os desenhos de Joseph Paxton (1803-1865). Em associação com os empreiteiros Fox e 

Henderson e solicitando a protecção de Robert Sephenson, membro do Comité que 

publica a sua proposta no Illustrated de Londres. (Benevolo, 2001, p. 129) (Ilustração 2) 

 

 

Ilustração 2 – Proposta apresentada por Paxton. Paxton, 1850. (Smith, 2005, p. 90) 

 
 No seguimento do abandono da proposta de Horeau, vencedora do concurso 

internacional realizado, fica evidente, a existência de requisitos que necessitam de ser 

endereçados e que se afastam das normas de projecto e construção, associadas ao 

desenvolvimento deste tipo de estruturas. Nomeadamente, o cariz temporário da 
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intervenção. Não só seria necessário garantir as questões arquitetónicas, 

programáticas, técnico-construtivas e espaciais, como desenvolver soluções e métodos, 

que dessem resposta, à relação com o local de implantação, o Hyde Park e à 

necessidade de preservação do espaço, definindo o carater temporário da intervenção, 

que teria de ser desmontada após a conclusão da Exposição. 

 Visto não ser possível dar resposta às questões construtivas de um edifício com as 

características programáticas necessárias para a realização da Exposição recorrendo 

às soluções existentes, surge a necessidade de desenvolver um novo tipo de projeto, 

responsável por definir uma nova tipologia. O Pavilhão de Exposição temporário de 

grandes dimensões. 

 É neste contexto que surge a proposta de Paxton (Ilustração 2), considerada a 

vencedora, dando origem ao edifício mais tarde conhecido como “Palácio de Cristal” 

(Ilustração 1). A intervenção, responde às questões anteriormente identificadas, 

propondo uma estrutura temporária, de extenso volume, implantada numa área de 

grandes dimensões, no entanto, sem impor uma presença permanente e respeitando 

as pré-existências, devido ao facto da sua construção ser assente em métodos de pré-

fabrico e assemblagem. Sistema de construção, que permitiu que a estrutura de grandes 

dimensões e complexidade fosse construída para o evento, para, após a sua conclusão 

ser transferida para outro local, passando de estrutura efémera a permanente. 

 

 

Ilustração 3 – Grande Estufa de Chatsworth, Inglaterra, 1836-1841. (Gössel, 2007, p. 757) 

 
 A proposta de Paxton revela a forte influência que a sua experiência como construtor 

de estufas teve no desenvolvimento do projeto para a Exposição, como se constata 
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numa análise comparativa com o edifício da Grande Estufa de Chatsworth (Ilustração 

3), da sua responsabilidade, com o qual se identificam semelhanças com o Palácio de 

Cristal, revelando as opções de seleção de materiais, mas principalmente, a 

racionalização da estrutura, que viria a definir a estratégia necessária de sintetização do 

método construtivo, afirmando a sua flexibilidade de adaptação a projetos de estruturas 

de grandes volumes. 

 O projecto inicial, definia uma estrutura com uma área de implantação de 18 acres 

(7.2843 hectares / 72.843 m2), onde seria construído o edifício com 1851 pés (564 

metros) de comprimento (valor simbólico, visto corresponder ao ano de realização da 

Exposição) e 450 pés (137 metros) de largura (Ilustrações 4,5 e 6). O projecto final, 

correspondente ao edifício construído, foi alterado, de modo a contemplar a adição de 

um transepto. Esta alteração foi necessária para minimizar o impacto no local, 

respeitando e preservando as pré-existências, neste caso específico, umas grandes 

árvores que viriam a ser totalmente envolvidas pela estrutura (Ilustração 4). A 

necessidade de preservação do local é reforçada com a alteração do projecto inicial, 

promovendo e enaltecendo a característica temporária do pavilhão, bem como, a 

necessidade de reduzir ao mínimo o impacto permanente no Hyde Park. 

 

 

Ilustração 4 – Transepto e pré-existências. Turner, 1852. (Merin, 2013) 
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Ilustração 5 – Vista interior demostrativa do extenso comprimento do edifício. Turner, 1852. (Merin, 
2013) 

 

 

Ilustração 6 – Planta do “Palácio de Cristal”. (Merin, 2013) 

 
 The form of the building represented a fundamentally new conception, a realization of 

the open extension suggested in HardouinMansart's Grand Trianon. It was based on a 

recurrent iron skeleton of extreme lightness and delicacy. An arched transept was 

introduced during planning to allow for the preservation of some elm trees on the site. 

Walls and roofs were made entirely of glass, the number of panes amounting to 2936551 

The size of the Crystal Palace may be defined as indeterminate, rendering obsolete 

Alberti's dictum that nothing might be added or taken away. Instead of a static equilibrium 

of interrelated parts, coherence was created by means of a repetition of the same 

structural system throughout. ln this way the new technical possibilities set architecture 

free to frame new functions and forms of life. (Norberg-Schulz, 1975, p. 178) 

 Uma das questões principais identificadas, relaciona-se com os desafios presentes na 

construção de uma estrutura temporária de grandes dimensões, revelando a 

necessidade de encontrar estratégias construtivas que dessem resposta às 

necessidades e condicionantes do projeto. 
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 A abordagem de Paxton, que viria a revelar-se inovadora, definiu um método de 

racionalização de uma estrutura de ferro e vidro, sistema construtivo do seu 

conhecimento e utilizado na construção de estufas, que, recorrendo sintetização e 

repetição de elementos estruturais, revelaria a flexibilidade de adaptação do sistema 

construtivo a estruturas de diferentes volumes e como afirma Norberg-Schulz, sem que 

se perdesse o equilíbrio estático entre componentes por meio da repetição do sistema 

construtivo. As características técnicas do sistema, viriam a promover a conquista de 

maior liberdade no desenvolvimento da forma e do espaço no projecto de arquitetura. 

 

 

Ilustração 7 – Detalhes construtivos do projecto do “Palácio de Cristal” de Joseph Paxton com Fox e 
Henderson. (Frampton e Cava, 1995 p. 44) 

 
 Dois empresários de Londres, contando com a conscienciosidade e a boa-fé de certos 

mestres ferreiros e vidraceiros da província e de um carpinteiro de Londres, obrigaram- 

se mediante uma soma fixa e no prazo de quatro meses a cobrir dezoito acres de terreno 

com um edifício com mais de um terço de milha de comprimento (1851 pés, que 

correspondem ao ano da Exposição) e com cerca de 450 pés de largura. (Benevolo, 

2001, p. 129) 

 A definição de um sistema construtivo caracterizado pela síntese, não só da 

materialidade, mas principalmente da geometria dos elementos estruturais, bem como 

da repetição de componentes, viria a revelar-se ideal para que fosse possível atribuir o 

caracter temporário ao edifício, devido ao facto de possibilitar o uso do pré-fabrico e 

assemblagem do elevado número de componentes necessário para a construção da 

estrutura (Ilustração 7) num reduzido espaço de tempo e respeitando o orçamento 

existente. 

 De modo a possibilitar o pré-fabrico dos componentes necessários, foi essencial 

proceder a uma análise sistemática da estrutura de modo a possibilitar a compilação de 
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listas de componentes, as quais seriam a base dos acordos celebrados com os mestres 

ferreiros, vidraceiros e carpinteiros responsáveis pela sua produção: 

- 900.000 pés quadrados (83.6 m2) de vidro de dimensões inéditas para a época. 

49 polegadas (125 cm) de comprimento 

- 3.300 colunas de ferro com comprimento entre 14,5 pés (4,4 m) e 20 pés (6,1 m) 

- 24.000 tubos para ligação subterrânea de todas as colunas 

- 2.224 travessas e 1.128 pranchas para as galerias 

- 205.000 caixilhos de madeira 

- Tabuado necessário para todos os trabalhos de madeira existentes num edifício 

de 33.000.000 pés cúbicos (934.456 m3) 

 Independentemente da complexidade associada às questões económicas e logísticas 

presentes nos processos de pré-fabrico do elevado número de elementos constituintes 

da estrutura, associado ao reduzido intervalo de tempo disponível, foi possível que os 

objetivos propostos fossem alcançados, permitido a realização do projecto segundo os 

critérios definidos e respeitando os prazos impostos. O orçamento aceite, com um valor 

estimado de 1 penny e 1/12 por pé cúbico (0.028 m3), aproximadamente 150.000 libras, 

revelou-se económico e foi cumprido. 

 A experiência de Paxton como construtor de estufas revelou-se no modo como projetou 

as questões técnicas e funcionais, associadas á construção e utilização do edifício, 

permitindo antever e propor soluções para potenciais problemas presentes em grandes 

estruturas de ferro e vidro. Evidencia-se o modo como o tratamento de águas pluviais 

foi resolvido. Utilizando os montantes em tudo de gusa como calhas de escoamento de 

águas, em conjunto com as ligações horizontais na base que foram usadas como 

coletores para descarregar a água nos esgotos. De modo a evitar a condensação nos 

vidros, toda a cobertura foi dividida em superfícies inclinadas, de maneira a evitar 

goteiras e conduzindo a água até as calhas, recorrendo a uma canaleta na travessa 

inferior de todos os caixilhos de madeira. Para ventilar, bem como, conter e recolher pó, 

o piso foi elevado 4 pés (1.2 metros) (Benevolo, 2001, p. 129). 
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 O edifício recebeu o nome de “Palácio de Cristal” (Ilustração 1, 4 e 5) obtendo grande 

admiração por parte dos visitantes da Exposição Universal, bem como da sociedade em 

geral. 

 

 

Ilustração 8 – “Palácio de Cristal” em Sysdenham, 1854. Delamotte, 1854. (Merin, 2013) 

 
 Cumprindo um dos requisitos principais do projeto, o caracter temporário do edifício, 

após a conclusão da Exposição Universal o edifício é desmontado, para a ser transferido 

e reconstruído na sua localização final. A zona rural escolhida, Sydenham (Ilustração 

8), foi idealizada por Paxton, sendo a sua localização final até ao incendio de 1937 

responsável pela sua destruição (Benevolo, 2001 p. 129). 

 O Palácio de Cristal surge como resposta a um conjunto de requisitos exigentes, dando 

origem a um projecto demonstrativo da atitude inovadora presente no final do século 

XIX, vindo a revelar-se um edifício que simboliza uma alteração de paradigma em 

relação às tipologias existentes na época. 

 Devido às condicionantes impostas, nomeadamente, a impossibilidade de construir 

uma estrutura permanente, de modo a preservar o local de implantação, o Hyde Park e 

suas pré-existências, associado ao extenso volume requerido para conter o número de 

expositores e visitantes previstos, revelou-se a necessidade de desenvolver um projecto 

inovador, que respondesse às questões espaciais e construtivas dum modo que estaria 

fora do alcance dos métodos convencionais existentes na época, nomeadamente a 

construção em alvenaria. 
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  A adoção do sistema construtivo caracterizado pelo uso do ferro como elemento 

estrutural, representou uma aproximação às teorias de Viollet-le-Duc, onde se define a 

necessidade de síntese dos elementos constituintes de um edifício, principalmente, a 

nível da geometria dos elementos estruturais existentes. 

“[...] arise out of a complementary synthesis of traditional and innovative elements [...]” 

“For Viollet-le-Duc this dialogue between cultura and natura is to be articulated in terms 

of vault, strut, tie rod, and Joint.” (Frampton e Cava, 1995, p. 51) 

 Segundo Viollet-le-Duc, a necessidade de definição de elementos estruturais, tais como 

vigas, colunas, juntas, que claramente demonstrem a sua função estrutural, deveria 

representar o método de desenvolvimento do espaço, promovendo estruturas, onde a 

função e síntese de cada parte estivesse representada de modo evidente. 

 No entanto, é na teoria “Bekleidung” de Semper que se encontra maior relação com a 

estrutura do “Palácio de Cristal”, revelando a importância da identificação e síntese de 

elementos e promovendo a junta, como parte essencial para a transição da tectónica de 

um edifício para um esqueleto estrutural. 

“Semper's emphasis on the joint implies that a fundamental syntactical transition Is 

expressed as one passes from the stereotomic base of a building to its tectonic frame, 

and that such transitions are of the very essence of architecture.” (Frampton e Cava, 

1995, p. 86) 

 Como consequência desta abordagem, Semper promove a desmaterialização do 

volume, revelando-se uma possibilidade com a adoção da estrutura de ferro e vidro, que 

devido á identificação e exposição clara de funções, permite que a racionalização da 

estrutura, identifique as funções especificas de cada parte e promova a síntese e 

repetição de elementos, de modo a possibilitar a construção de estruturas com 

características inéditas, revelando transparência e leveza, propriedades dificilmente 

associadas a grandes estruturas. 

 Semper revealed himself a romantic in the Hegelian sense inasmuch as his Bekleidung 

theory became a mode for the progressive dematerialization of architecture, liberating the 

mind from the stereotomic obtuseness of matter and focusing it instead on a reticulation 

of surface and thus on a dematerialization that, as in the Crystal Palace, aspired to the 

dissolution of form into light. (Frampton e Cava, 1995, p. 88) 

 These hypotheses led to Semper's theory of Bekleidung, wherein clothing Is seen as 

extending itself across time into forms of large-scale enclosure. For Semper, screenlike 

walls ln permanent construction were reminiscent of tented nomadic textile form. 

(Frampton e Cava, 1995, p. 95) 
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 As propriedades tectónicas da estrutura de esqueleto de ferro e vidro, apresentaram a 

possibilidade de contruir um volume com dimensões sem precedentes, necessário para 

responder á necessidade de expor um elevado número de artigos, alguns de grandes 

dimensões. O edifício construído apresenta uma relação mais próxima com a escala de 

um quarteirão, contendo a interceção de duas vias perpendiculares, preenchidas em 

ambos os lados por zonas de exposições com dois andares. 

 Devido ao seu volume, o extenso comprimento, bem como, ao ritmo do espaçamento 

dos elementos estruturais, revela-se a extrema dificuldade de apreensão dos limites 

físicos da estrutura, afirmando a analogia que se pode fazer com uma rua de uma 

cidade. 

 Um dos pontos principais que diferencia este projecto dos restantes edifícios de 

grandes dimensões existentes, centra-se na necessidade de a estrutura ser efémera, 

facto que á partida se revela impossível de um edifício de alvenaria resolver, 

promovendo a oportunidade de desenvolver uma estrutura que tirasse partido de teorias 

e métodos construtivos existentes, mas não comprovados á escala e contexto de um 

projecto de arquitetura. 

 O desenvolvimento de estruturas de ferro, presente principalmente na construção de 

pontes, identifica a existência dos conhecimentos estruturais necessários, bem como, a 

capacidade de pré-fabricar elementos, revelando-se ideal para permitir que uma 

estrutura efémera fosse desenvolvida para o evento, devido à possibilidade de ser 

desmontada e transferida para outra localização. Esta característica revelou-se 

essencial para que o projecto de Paxton fosse aceite. 

 A flexibilidade do sistema estrutural comprovou a sua viabilidade, recorrendo á 

repetição dos elementos estruturais bem como da estereotomia da estrutura, 

possibilitando a construção do extenso volume. A racionalização de elementos 

estruturais e síntese de materiais, deu origem à edificação de uma estrutura que 

aparenta leveza, possibilitada pela separação de funções das partes constituintes, visto 

garantir a distribuição de esforços pelo esqueleto de ferro, o que permitiu a extensa 

utilização do vidro, com dimensões inéditas para a época, tendo como consequência a 

promoção da relação com o local de implantação, o Hyde Park. 

 O “Palácio de Cristal” representa uma alteração de paradigma, no modo de abordar o 

desenvolvimento de uma estrutura, principalmente na maneira como resolve as 
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condicionantes presentes no programa e os desafios específicos associados a métodos 

construtivos inovadores, que ao serem conjugados, permitiram o desenvolvimento dum 

edifício que revelaria um percurso a seguir em futuros projetos assentes na 

racionalização estrutural. 

1.2. A “GALERIA DAS MÁQUINAS” NA EXPOSIÇÃO UNIVERSAL DE PARIS, 
FRANÇA, 1889 

 As grandes estruturas de ferro e vidro marcaram a sua presença na Exposição 

Universal de Paris de 1889. Foi para esta exposição que Gustave Eiffel (1832-1923) 

projetou e construiu a grande torre, que inicialmente se destinava a ser temporária e 

mais tarde se viria a tornar uma construção icónica da cidade de Paris. (Benevolo, 2001, 

p. 140) 

A Exposição de Paris de 1889, no centenário da tomada da Bastilha, é sob muitos 

aspectos, a mais importante de todas estas resenhas do século XIX; também ela é 

organizada no Campo de Marte e compreende um conjunto articulado de edifícios: um 

palácio com planta em U, a Galerie des Machines e a torre de 300 metros, construída 

por Eiffel no eixo da ponte que leva ao Trocadéro. (Benevolo, 2001, p. 140) 

 Á semelhança do “Palácio de Cristal” (que precede em 38 anos a Exposição de Paris) 

(Benevolo, 2001, p. 140), existia a necessidade de expor um grande número de artigos, 

neste caso especifico, máquinas de grandes dimensões, facto que viria a dar origem a 

um edifício de grande volume, projetado por Ferdinand Dutert (1845-1906). A “Galerie 

des Machines”, (Ilustração 9). 

 

Ilustração 9 – “Galeria das Máquinas”. Exposição Universal de Paris. 1889. (Paturet, 2015) 
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 The hall developed mainly in Europe when iron and glass were adopted for the 

construction of large exhibition buildings, railway stations, department stores and 

factories. A splendid example was offered by the Galerie des Machines at the Paris 

exhibition of 1889 by Contamin and Dutert. The immense main space measured 420 by 

115 metres (1378 by 377 feet) and was accompanied by aisles and galleries. The main 

structure consisted of twenty-three hinged arches which rested on small joints, creating 

a revolutionary effect of dynamic lightness. With its continuous walls of glass, the Galerie 

des Machines realized Horeau's vision of a limitless, luminous space. (Norberg-Schulz, 

1975, p. 174) 

 A “Galeria das Máquinas”, revela no seu nome a função para a qual foi edificada, a 

exposição de máquinas num contexto de Exposição Universal, o que viria definir as 

condições especificas relacionadas com eventos temporários, nomeadamente a 

efemeridade das exposições, bem como dos edifícios projetados para o evento. As 

necessidades especificas identificadas, influenciaram e definiram as características 

formais e construtivas da estrutura, destinada a expor máquinas de grandes volumes. 

 Identificou-se à partida, a necessidade de desenvolver um espaço de grandes 

dimensões, não só devido ao volume ocupado pelas máquinas, mas também para dar 

resposta às necessidades de um edifício de exposições, nomeadamente, acessos e 

circulações que permitissem que os visitantes tivessem oportunidade de ver os artigos 

expostos, condição que se revela complexa se tomarmos em conta as diferenças de 

escala entre os visitantes e as máquinas expostas. 

 A estrutura desenvolvida tomou como partida um sistema construtivo anteriormente 

testado em algumas estações ferroviárias alemãs, comprovando a possibilidade de 

gerar volumes de grandes dimensões, neste caso específico, um edifício com 115 m de 

largura por 420 m de comprimento. Uma das características de maior importância, 

reveladora do caracter inovador desta intervenção, relaciona-se com a extensão de 108 

metros do vão, composto por 23 arcadas de ferro com três charneiras ligadas por juntas 

que definem a volumetria da galeria principal, afirmando as potencialidades do sistema 

construtivo escolhido (Ilustração 10 e 11). O extenso volume é encerrado de ambos os 

lados por fachadas de vidro colorido com o mesmo perfil das arcadas. 

 



Laboratórios da Arquitetura: O Pavilhão e a Casa; Dos fundamentos da idade do Moderno à contemporaneidade 

Raúl Manuel Silva Prates de Carvalho  38 

 

Ilustração 10 – Interior vazio da “Galeria das Máquinas”. 1889. (Gössel, 2007, p. 257) 

 

 

Ilustração 11 – Interior da “Galeria das Máquinas” no decorrer da exposição. 1889. (Paturet, 2015) 

 
 Las exigencias objectivas estimulan, sin embargo, a los ingenieros hacia experiencias 

difícilmente realizables con los medios estilísticos tradicionales, sobre todo por razones 

métricas, como, por ejemplo, las inmensas cubiertas de las estaciones e de los locales 

destinados a exposiciones -del Palacio de Cristal del ’51 a la Galerie des Machines del 

’89- o bien los rascacielos americanos. Aunque los diseñadores han respetado los 

tradicionales criterios de simetria y de proporción, el excesivo tamaño impide una 

comprensión unitaria del organismo, lá imagem pierde su carácter cerrado e se hace 

abierta, indefinida, cualificados dinámicamente por el trafico que ahi se desarrolla o por 

relaciones variables del paisaje [...] (Benevolo, 2007, p. 251) 

 O sistema construtivo desenvolvido como resposta aos requisitos programáticos do 

edifico, revelou desafios relacionados com questões funcionais, nomeadamente, o 

modo como os visitantes circulavam e interagiam diretamente com as máquinas 

expostas e indiretamente com o grande volume da estrutura, resultando num claro 
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afastamento da escala humana (Ilustração 10). As únicas estruturas que abordam as 

questões funcionais referentes á circulação de pessoas na exposição, centram-se em 

duas pontes moveis, instaladas longitudinalmente a alguns metros do piso, que 

permitiam e facilitavam a observação e interação entre as pessoas e as máquinas 

expostas, representando os únicos elementos presentes no edifício, que se 

aproximavam da escala humana (ilustração 11). 

 As características do espaço, principalmente a sua extensa volumetria, surge como 

resposta às necessidades programáticas identificadas, possibilitadas por sistemas 

construtivos de ferro e vidro, que estimulavam o desenvolvimento de projetos que 

tirassem partido das características plásticas e capacidade de distribuição de esforços 

presentes na geometria e propriedades materiais do ferro. Como afirma Benevolo, se 

bem que os tradicionais critérios de proporção e simetria fossem respeitados, o volume 

gerado continha dimensões que impossibilitavam uma apreensão unitária da estrutura 

(Ilustração 10), atribuindo-lhe características de um espaço aberto. 

 

 

Ilustração 12 – Ligação do arco ao solo. 1889. (Argan, 2013, p. 87) 

 A “Galeria das Máquinas” contem semelhanças com o “Palácio de Cristal” ao nível do 

modo de resolução das necessidades programáticas identificadas, nomeadamente, a 

necessidade de expor artigos de grandes dimensões, neste caso específico, máquinas, 

que de certo modo influenciaram a sua extensa volumetria. 

 No entanto, o que realmente diferencia estes edifícios dos seus contemporâneos, foi o 

salto técnico, tecnológico e científico, presente no uso do ferro e do vidro, ao permitir o 

desenvolvimento de estruturas com esqueleto de ferro, responsáveis por garantir as 
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necessidades de transmissão de esforços, de modo eficiente, o que permitiu a redução 

significativa do peso geral da estrutura, se comparadas diretamente com as estruturas 

de alvenaria que as precediam. Por outro lado, o ferro e o vidro, têm propriedades 

distintas, contudo conjugáveis, o que possibilita a conquista de extensas volumetrias 

sem precedentes e com controlo de luz inovador. 

 As características tectónicas da estrutura de ferro e vidro da Galeria das Máquinas, 

revela um extenso conhecimento do comportamento deste tipo de estruturas. O modelo 

clássico de transmissão de esforços ao solo presente numa coluna é completamente 

substituído por uma estrutura dinâmica. Um arco com três rotulas. Característica 

essencial para lidar com os esforços de dilatação, oscilação e compressão presentes 

numa estrutura de ferro. 

The ends of the girders, narrowing as they approach the floor, are no longer rigidly 

connected with the ground but left free to move. The grinders transmit their own weight 

plus the horizontal stress of 120,000 kilograms, directly through a hinged joint. With this 

system of support, even foundation movements could take place without setting up 

internal stresses. This was the only means whereby the play of forces at all points of the 

system could be controlled. (Giedion, 2008, p. 273) 

 O extenso conhecimento das propriedades físicas das estruturas de ferro e a sua 

capacidade de lidar com a distribuição de esforços, fica evidente no modo como todos 

os elementos funcionam em conjunto, permitindo o equilíbrio geral da estrutura, bem 

como, a conquista da possibilidade de gerar espaços com geometrias e volumetrias sem 

precedentes. 

“The last hint of the antique column has disappeared. It is impossible to separate load 

and support.” (Giedion, 2008, p. 273) 

 O controlo das propriedades e características do sistema construtivo, ficou bem 

exemplificado, não só no volume, nem nas extensas dimensões dos elementos 

constituintes da estrutura, mas sim no modo de ligação do arco á base (ilustração 12). 

Como afirma Giedion, qualquer semelhança com a coluna tradicional desaparece, 

dando origem a uma ligação que resolve a sua função, mas que aparentemente 

apresenta uma contradição, visto negar a necessidade de aumento de massa na ligação 

ao solo, utilizando uma rotula, que contem as propriedades necessárias para a função 

que lhe foi atribuída. Os conhecimentos técnicos e científicos de física e materiais das 

estruturas de ferro e vidro são exemplificados e comprovados afirmando o salto 

tecnológico responsável pelo desenvolvimento do edifício. 
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 No entanto, independentemente da evidente demostração das conquistas tecnológicas 

e da apreensão dos conhecimentos técnicos, tecnológicos e científicos que 

possibilitaram o desenvolvimento deste projecto, o que fica evidente são as 

características expressionistas da estrutura que definem a sua identidade, evidenciando 

a estereotomia e o equilíbrio dos elementos constituintes e promovendo uma sensação 

de leveza, que surge de modo contraditório tendo em conta as reais dimensões do 

edifício, especialmente se imaginarmos uma construção de alvenaria tradicional com as 

mesmas características. 

 A forma final da “Galeria das Máquinas” foi definida como resultado das características 

e condicionantes presentes no método construtivo desenvolvido e no modo como foram 

encontradas as respostas para as questões tectónicas e limites físicos dos materiais 

selecionados para a construção do projecto. 

 Originalmente pensada como estrutura temporária para a exposição, a “Galerie des 

Machines” foi demolida em 1910.  (Benevolo, 2001, p. 144) 
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2. O “PAVILHÃO DE VIDRO” DE BRUNO TAUT NA EXPOSIÇÃO WERKBUND, 
COLÓNIA, ALEMANHA, 1914 

 

 

Ilustração 13 – “Pavilhão de Vidro” na Exposição Werkbund. 1914. (Colquhoun, 2002, p. 92) 

 
 Edificado na edição de 1914 da Exposição Werkbund, o “Pavilhão de Vidro” (Ilustração 

13) projetado por Bruno Taut apresenta características conceptuais e construtivas 

complexas que não são facilmente evidenciadas com uma análise superficial. Taut 

revela com este projeto, “Glashaus”, as fortes influências que o trabalho do escritor Paul 

Scheerbart (1863-1915), ao qual o projecto foi dedicado, exerceram no modo como o 

conceito foi desenvolvido. 

 Conceiving the idea of movable, floating cities, Scheerbart wrote a novel, Glasarchitektur 

(1914), dedicated to Taut, in which he uses glass to symbolise the better human race that 

is to come.” 

 Taut’s Glashaus was the first building in which these ideas were expressed. Its 

construction was entrusted to glass manufacturers, and it bore an inscription consisting 

of mottos (Glashausprüche) by Scheerbart, to whom the building was dedicated. Taut’s 

accompanying pamphlet shows the Glashaus on the title-page, with the caption ‘The 

Gothic cathedral is the prelude to glass architecture’, [...] (Kruft, 2003, p. 372) 

 O uso do vidro assume o seu papel essencial como material de eleição, de modo a 

possibilitar a materialização das ideias descritas por Paul Scheerbart no seu trabalho 

(Glashausprüche de 1914), que serviram de inspiração no desenvolvimento de um 

pavilhão de vidro. Este projecto, bem como as ideias geradoras do seu conceito, 

revelam-se de extrema importância para a carreira de Taut, ao ponto de representarem, 

como afirma Frampton, o ponto de partida no desenvolvimento de um protótipo de um 
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edifício de culto, que mais tarde se poderia construir no centro das cidades jardim, ou 

em localizações remotas em sítios idílicos nos Alpes. (Frampton e Futagawa, 1987, p. 

188) 

 A transposição de um conceito, para um volume, representa um ponto de partida para 

um grande número de projetos dado aí já se sugerir uma materialização, onde a 

atividade de interpretação do arquiteto é revelada na sua forma final, nomeadamente, 

quanto à viabilidade da construção do objeto, o qual deixará de ser mera ilustração. 

 Numa primeira abordagem, identifica-se o caracter expressionista do pavilhão, revelado 

pela forma do edifício, caracterizada por uma cúpula complexa, de difícil execução, que 

revela o uso de um sistema construtivo alternativo relativamente aos métodos 

contemporâneos. 

 O uso de um sistema construtivo, não convencional, revela-se essencial para o 

desenvolvimento do conceito gerador do volume, visto que a parede maciça não 

permitiria obter o espaço desejado, devido a impossibilitar a exploração e manipulação 

das propriedades dos materiais eleitos, o vidro e o betão armado, que Taut leva ao limite 

de uma desmaterialização poética conjugado com o vidro. 

 Taut, de certo modo, já tinha testado o processo construtivo com o “Pavilhão das 

Indústrias do Aço” em Leipzig no ano anterior (Ilustração 14). A estrutura desenvolvida 

está assente nas propriedades anteriormente identificadas no “Palácio de Cristal”. 

Independentemente das diferenças obvias a nível de escala e forma, a ideia base da 

estrutura de esqueleto de ferro responsável pela transmissão de esforços encontra-se 

presente, libertando os vazios gerados no espaçamento dos elementos estruturais, para 

a utilização de painéis de vidro e revelando o seu potencial para a exploração de formas 

complexas. 
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Ilustração 14 – Pavilhão das Indústrias do Aço em Leipzig. 1913. (Gössel, 2007, p. 950) 

 
 No entanto, a grande diferença entre os pavilhões, reside na forma de extrema 

complexidade do “Pavilhão de Vidro” de 1914, bem como na eleição do betão armado 

para os elementos estruturais em alternativa ao ferro, material escolhido para o pavilhão 

de 1913. O “Pavilhão de Vidro” é composto por uma base de betão de quatorze lados 

que sustenta uma cúpula pontiaguda de complexa execução (Ilustrações 15 e 16), 

composta por uma malha romboidal irregular de finas nervuras de betão armado, 

responsável pela transmissão de esforços, gerando vazios, preenchidos por duas 

camadas de vidro, no exterior vidro espelhado e no interior prismas de vidro colorido. 

 

 

Ilustração 15 – Plantas, cortes e alçados. 1914. (Conway, 2010) 
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Ilustração 16 – Detalhes construtivos da cúpula de betão armado. 1914. (Conway, 2010) 

 
 O sistema estrutural utilizado garante as necessidades de transmissão de esforços, 

recorrendo a uma síntese de elementos que permitem a desmaterialização da estrutura, 

dando oportunidade à extensa utilização do vidro, representando uma inovação que se 

alinhava não só com o facto de ser patrocinado pela indústria do vidro, mas 

principalmente por permitir a realização do conceito que deu origem ao projecto. 

 A extensa utilização do vidro, não representa por si só uma inovação, visto já se ter 

verificado em grande escala no “Palácio de Cristal” e “Galeria das Maquinas”, mas sim 

no modo de manipular as suas propriedades físicas e tectónicas, nomeadamente a luz 

refratada, revelam-se essenciais para a transposição das intenções conceptuais para o 

espaço desenvolvido. 

 

 

Ilustração 17 – Escada de acesso ao piso superior do pavilhão. 1914. (Dempsey, 2002, p. 127) 
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Ilustração 18 – Piso superior do pavilhão. 1914. (Elcott, 2014, p. 110) 

 

 

Ilustração 19 – Cúpula de betão armado e vidro. 1914. (Gössel, 2007, p. 950) 

 

 

Ilustração 20 – Sala no piso inferior do pavilhão. 1914. (Elcott, 2014, p. 112) 
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 Os textos de Scheerbart exerceram uma extensa influência no desenvolvimento 

conceptual do projecto, bem como na sua organização espacial: 

[...] the obscured access stairs (hidden behind screen walls in glass block) which gave 

access to the sacrosanct space of the faceted cupola above and the twin stairway within 

these stairs, which initiated the decent into the elongated ”rite of passage”, hidden in the 

body of the building and lined on the inside from floor to ceiling in coloured glass mosaics. 

This passage led via narrow causeways on either side of a seven-tiered cascade to the 

penultimate experience of a small projection room, from which the visitor was rudely 

expelled into the real world. An early drawing of this pavilion describes it as having been 

designed in the spirit of the Gothic cathedral. (Frampton e Futagawa, 1987, p. 188) 

 Duas escadas de vidro (Ilustração 17) simétricas, dão acesso à sala sob a cúpula 

(Ilustrações 18 e 19). Este espaço encontra-se preenchido de luzes coloridas que 

envolviam os visitantes numa atmosfera similar a de uma catedral Gótica. Um vão no 

piso revela uma sala interior circular (Ilustração 20) totalmente revestida em coloridos 

materiais vítreos. 

“A água de uma fonte desce por um leito amarelo até um tanque violeta. Numa tela sobre 

uma pequena abside é projectado um jogo de luzes caleidoscópicas.” (Puente, 2000, p. 

27) 

 Um percurso é definido para a exploração das relações entre as várias características 

de cada espaço, revelando diferentes ambientes, onde a luz refratada é usada como 

matéria geradora de uma atmosfera simbólica associada aos conceitos desenvolvidos. 

 O “Pavilhão de Vidro”, é representativo de um modo de transpor uma ideia geradora de 

um conceito, neste caso específico, o texto utópico Glasarchiektur, 1914, de Paul 

Scheerbart, responsável pela definição das características principais do edifício, 

nomeadamente as opções estruturais e materiais, que permitiram a extensa utilização 

do vidro. É como consequência da ideia conceptual para os espaços pretendidos, que 

a escolha do vidro se torna essencial, devido ao modo transformador das propriedades 

do espaço possibilitadas pela relação entre a luz e o vidro. A organização espacial e a 

morfologia de cada espaço são definidas pelas propriedades especificas de cada tipo 

de vidro utilizado na definição dos seus limites, que deste modo propõe um percurso 

caracterizado por diferentes experiências sensoriais de descoberta de ambientes 

conducentes com os conceitos explorados, afirmando a utilização da luz refratada como 

matéria. 
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3. A “MAISON DE VERRE” DE PIERRE CHAREAU, PARIS, FRANÇA, 1928-
1932 

 Localizada em Paris, a “Maison de Verre” (1928-1932) (Ilustrações 21 e 22) projetada 

por Pierre Chareau com a colaboração de Bernard Bijvoët (Edwards e Gjertson, 2008) 

apresenta características singulares, evidenciando a intervenção das suas 

contemporâneas. O programa desenvolvido como resposta às questões especificas do 

cliente, do local de implantação e pré-existências, revelou a necessidade de projetar um 

edifício onde se identificam soluções atípicas, promovendo uma abordagem inovadora 

na sua conceção. 

 

 

Ilustração 21 – Alçado Principal. 1932. (Paturet, 2015) 

 

 

Ilustração 22 – Alçado Tardoz. 1932. (Paturet, 2015) 
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Ilustração 23 – Planta de Implantação. (Paturet, 
2015) 

Ilustração 24 – Axonometria. (Paturet, 2015) 

 
 O projecto a desenvolver tinha o objetivo de reformular o edifício pré-existente no 

interior do quarteirão onde se situa, tendo como primeiro desafio a impossibilidade de 

demolição, visto não dispor da totalidade do edificado, não sendo possível intervir no 

apartamento de topo. Ou seja, qualquer alteração efetuada não poderia comprometer a 

estabilidade estrutural do último piso do edifício pré-existente. Por si só, esta 

condicionante impossibilitaria a opção de utilizar o método construtivo de parede maciça 

de alvenaria presente no edifício, impondo a necessidade de optar por um sistema 

construtivo que permitisse a realização do projecto, tendo em conta as restrições 

impostas responsáveis pelo elevado grau de complexidade presente na intervenção. 

 O sistema estrutural selecionado deveria apresentar a flexibilidade necessária para 

responder às questões especificas de distribuição de esforços, principalmente o suporte 

do apartamento pré-existente, sem comprometer o livre desenvolvimento de um 

programa que respondesse às necessidades do cliente, neste caso específico, uma 

habitação e local de trabalho. 

 O programa desenvolvido (Ilustrações 23 e 24), encontra vários desafios na relação 

entre local de trabalho e habitação – espaço semipúblico e privado, ampliados pelo facto 
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da localização da intervenção, o interior de um quarteirão, representar um desafio, visto 

condicionar a quantidade de luz existente, impondo a necessidade de desenvolver uma 

nova solução para as fachadas de modo que a sua permeabilidade não condicionasse 

a organização dos espaços internos. 

 É na escolha do sistema construtivo, que numa primeira analise, este projecto se 

diferencia dos seus contemporâneos. A opção por uma estrutura de ferro e vidro.  

Independentemente da sua utilização não ser inovadora em contexto de exposição, 

como verificado no “Palácio de Cristal”, ou numa escala menor, no “Pavilhão de Vidro”, 

o sistema não tinha sido explorado num contexto de habitação, revelando-se inovadora 

a sua adaptação às necessidades especificas de um projecto residencial. 

 A opção de utilizar um sistema assente num de esqueleto de ferro revela-se ideal, visto 

conter as propriedades físicas de transmissão de esforços necessárias para responder 

às questões especificas do projecto. Devido á racionalização e síntese dos elementos 

estruturais, foi possível desenvolver uma solução que permitisse o suporte do piso pré-

existente, bem como a total demolição do restante edifício, recorrendo a um reduzido 

número de elementos estruturais, criando desse modo a possibilidade de desenvolver 

uma planta livre, composta por espaços com extensos vãos e duplo pé-direito 

(Ilustrações 25 e 26), reduzindo ao máximo as limitações no desenvolvimento do 

programa. 

 

 

Ilustração 25 – Vista interior da fachada de blocos de vidro. 1932. (Paturet, 2015) 
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Ilustração 26 – Vista da sala do piso dos quartos. 1932. (Paturet, 2015) 

 
“Como na Maison de Verre, a característica comum a todas essas obras - em virtude do 

carácter tectônico dos blocos de vidro - é o modo como tanto a estrutura como a 

membrana translúcida articulam a natureza do espaço interno.” (Frampton, 2008, p. 125) 

 A flexibilidade da planta livre na definição dos espaços interiores (Ilustrações 23 e 24), 

consequência direta da possibilidade de recorrer a um reduzido número de pilares, 

estende-se às fachadas (Ilustrações 21 e 22), definidas por uma malha reticulada de 

aço, preenchida por blocos de vidro translucido. 

 As características tectónicas dos blocos de vidro ao serem permeáveis á luz, 

transformam o espaço interior visto não restringirem as entradas de luz a vãos pré-

definidos, mas transformando a totalidade da área da fachada num emissor de 

luminosidade que desmaterializa até um certo ponto a estereotomia reticulada da 

estrutura de suporte dos blocos de vidro (Ilustração 25). 
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Ilustração 27 – Meios mecânicos de abertura das janelas. 1932 (Paturet, 2015) 

 
 O recurso à tecnologia está presente em todo o edifício, assumindo por vezes 

características direitamente associadas à máquina, como no caso dos mecanismos de 

abertura das janelas (Ilustração 27). No entanto, não existe uma rutura completa com 

métodos tradicionais de fabrico. Tendo como exemplo, os blocos de vidro, onde se 

identifica uma simbiose entre as práticas artesanais, que promovem irregularidades 

entre cada bloco, em justaposição com rigor técnico presente na estrutura metálica da 

caixilharia. 

 A estrutura de ferro e vidro utilizada, não só resolve os desafios construtivos, como 

promove como consequência das suas propriedades físicas e tectónicas uma expressão 

estética anteriormente não disponível num contexto de habitação de pequena escala, 

possibilitando a flexibilidade de uma planta livre na criação dos espaços interiores. 

 Uma das consequências diretas da utilização deste sistema está presente nas 

fachadas, que ao seres constituídas quase na totalidade por blocos de vidro, permitem 

negar a relação de cheio-vazio presente na maioria das fachadas revelando-se  

praticamente inexistente, devido ao facto da permeabilidade dos blocos e a 

estereotomia da grelha de suporte conterem uma leitura uniforme, possibilitando deste 

modo uma separação visual, mantendo a ligação ao exterior, promovida pela 

luminosidade presente no espaço interior. 

“Thus, his tectonic expression oscillated constantly between the instrumentality of 

function and the sensuality of ornament. so that, as ln Pierre Chareau's Maison de Verre 

of 1932, one could no longer tell where the one began and the other ended.” (Frampton 

e Cava, 1995, p. 321) 
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 O recurso à tecnologia está presente no edifício, não só no sistema construtivo, mas no 

extenso conjunto de mecanismos que, não só providenciam funcionalidades, mas 

também concedem propriedades estéticas que separam este edifício dos seus 

contemporâneos. O carácter experimental da “Maison de Verre” fica evidenciado no 

modo como as soluções desenvolvidas foram articuladas para responder às questões 

do programa, intensões técnicas, funcionais e estéticas, revelando o seu caracter 

inovador e promovendo a atitude experimental dos intervenientes na conceção e 

realização do projecto. 
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CONCLUSÃO DA PARTE I 

 Os edifícios analisados na Parte I evidenciam-se dos seus contemporâneos devido ao 

modo como encontram e aplicaram soluções inovadoras na resolução das questões 

identificas no desenvolvimento dos seus projetos. A complexidade presente nas 

exigências especificas de cada programa, estimulou o desenvolvimento de soluções 

inovadoras, permitindo o desenvolvimento de sistemas construtivos que contivessem as 

características necessárias para solucionar as questões identificadas. A procura de 

soluções inovadoras concedeu um caracter experimental a estes edifícios, dando 

origem a processos de desenvolvimento de projetos de arquitetura em intervenções 

posteriores. 

 O primeiro edifício analisado, O “Palácio de Cristal”, devido á complexidade 

apresentada na resolução dos seus principais requisitos, efemeridade e dimensões, 

representou uma oportunidade de desenvolver um sistema construtivo que não 

encontrava precedentes neste tipo de intervenções, concedendo-lhe um caracter 

experimental e inovador, dando origem a uma nova tipologia. O Pavilhão de Exposições 

de grandes dimensões. A impossibilidade de resolver as questões técnico-construtivas 

com os sistemas convencionais de alvenaria, exigiu que fosse desenvolvida uma 

solução alternativa, que neste caso específico, encontrou resposta nas estruturas de 

ferro e vidro. 

 A capacidade de Paxton reunir soluções aparentemente sem ligação, permitiu que a 

solução final fosse encontrada. Reunindo e adaptando técnicas e tecnologias 

associadas à construção de estufas, em conjunção com as potencialidades estruturais 

do ferro, comprovadas pelas grandes dimensões das pontes e coberturas de estações 

ferroviárias, possibilitou o desenvolvimento do sistema construtivo que deu origem ao 

edifício com as características e dimensões presentes no pavilhão. 

 Ficou evidente com o desenvolvimento deste projeto, o nível de conhecimentos 

técnicos e científicos existentes na época, que permitiram, em associação com a 

capacidade de produção, o desenvolvimento da estratégia dependente da 

racionalização dos elementos estruturais e pré-fabrico para assemblagem, necessária 

para que fosse possível dar resposta ás questões especificas do projeto, tais como, a 

efemeridade, extensa volumetria, relação com o local de implantação, bem como, os 

constrangimentos de tempo e orçamento. 
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 O “Palácio de Cristal” comprova que a utilização de estruturas de ferro e vidro não está 

restrita a pontes e coberturas de estações ferroviárias, tirando partido das 

potencialidades de transmissão de esforços presentes no sistema estrutural fica 

evidente o potencial de gerar espaços de grande volume, recorrendo a uma estrutura 

de esqueleto de ferro que garante as necessidades estruturais ao mesmo tempo 

libertando a maioria da superfície para o uso do vidro. A racionalização e repetição de 

elementos estruturais, concedem a flexibilidade e liberdade necessária no 

desenvolvimento do espaço, valorizando as suas características técnico-tecnológicas, 

expressionistas e estéticas ímpares que promovem as propriedades experimentais 

presentes na intervenção. 

 No caso da “Galerie des Machines”, o segundo edifício analisado, se bem que se 

identifique similaridades com o “Palácio de Cristal” no uso da estrutura de ferro e vidro 

e extensas dimensões, é no modo como a estrutura é definida que encontramos grandes 

diferenças. A afirmação do extenso conhecimento das propriedades físicas e do 

comportamento da estrutura fica patente, sendo apresentado como melhor exemplo a 

ligação da estrutura ao solo, efetuada por uma rotula, abandonando por completo a 

ligação convencional da ordem como metáfora do corpo humano, que era o elemento 

fundamental da arquitetura clássica.  

 Um melhor conhecimento das potencialidades da estrutura de ferro, permite resolver o 

programa, a exposição de máquinas, gerando um espaço com um vão e volumetria de 

extensas dimensões, promovendo ao mesmo tempo uma estratégia de 

desenvolvimento da estrutura que permitia a ampliação infinita do espaço, recorrendo à 

repetição do método construtivo e dando origem a um sentimento de eficácia infinita da 

máquina. 

 O terceiro edifício analisado, o “Pavilhão de Vidro”, define como ponto principal a 

necessidade de materializar o conceito responsável pela definição das estratégias de 

desenvolvimento do projeto, que promoveram a extensa utilização do vidro como modo 

de realização das ideias subjacentes à sua conceção. Este projecto, encontra relações 

com o método construtivo do “Palácio de Cristal” no modo como a estrutura separa os 

componentes estruturais dos vazios. No entanto, a complexidade e materialidade, bem 

como a escala, diferenciam os edifícios. A pluralidade do vidro massa-ar-transparência-

opacidade é conjugada de forma racional, sensorial e emotiva. 
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 A complexidade da cúpula, resolvida com o desenvolvimento de uma malha estrutural 

de betão armado, responsável pela resolução das questões construtivas, permitiu a 

utilização dos espaços entre elementos estruturais como caixilharia para diversos tipos 

de vidro, responsáveis por criar e diferenciar o ambiente interior de cada espaço, via a 

manipulação da luz refratada, que deste modo permitiram a criação de ambientes 

conducentes com as intenções estéticas, conceptuais e ideológicas, presentes no 

desenvolvimento deste edifício. 

 A “Maison de Verre”, o quarto e último edifício analisado na Parte I, representa o único 

exemplo de um edifício residencial estudado, no entanto, independentemente da 

tipologia, identificam-se características que o relacionam com o com o “Palácio de 

Cristal” e o “Pavilhão de Vidro”. O uso racional da estrutura de ferro e vidro, explorado 

na resolução das condicionantes estruturais, construtivas e programáticas, deu origem 

ao desenvolvimento da planta livre que permitiu libertar o máximo de constrangimentos 

presentes no processo de organização do programa, dando origem a espaços de duplo 

pé direito de grande volumetria. As propriedades estéticas e permeabilidade do vidro, 

demonstraram a sua influência na qualidade e características do espaço gerado, as 

fachadas foram desenvolvidas de modo a tirar partido da sua extensão e síntese de 

elementos estruturais de ferro, apresentando uma leitura unitária de uma membrana 

emissora de luz que promove a ligação ao exterior. Atribui-se ao edifício características 

experimentais, devido ao modo como integra a materialidade, a tecnologia e as técnicas 

industriais num contexto residencial. 

 Os quatro edifícios estudados apresentaram inovações a nível técnico e tecnológico, 

desenvolvidas para dar resposta a programas e problemáticas impossíveis de resolver 

com métodos tradicionais. A importância das suas ideias e dos seus métodos 

experimentais, influenciou a maneira como muitos projetos foram desenvolvidos 

posteriormente, promovendo a adoção do experimentalismo no uso dos conhecimentos 

técnicos e científicos como ferramentas de resolução das limitações construtivas e 

conceptuais presentes em cada projecto. 
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Laboratórios da Arquitetura: O Pavilhão e a Casa; Dos fundamentos da idade do Moderno à contemporaneidade 

Raúl Manuel Silva Prates de Carvalho  59 

PARTE II 

 

4. A CASA EXPERIMENTAL, O HABITAR 

 O projecto experimental num contexto residencial, apresenta um conjunto de desafios 

que se distinguem das questões identificadas nas intervenções efémeras. É na sua 

principal função, o habitar, que o maior número de questões se identifica, tendo que 

garantir, que o edifício apresenta no seu programa as respostas diferenciadas para os 

requisitos enumerados por cada cliente, bem como, todos os requisitos necessários 

para materializar uma intervenção permanente de habitação. 

 A gestão de risco, impõe-se como fator limitativo das possibilidades exploradas, 

identificando uma problemática que não estava presente no pavilhão de exposições. Se 

bem que a necessidade de explorar e comprovar ideias e conceitos continua presente, 

a própria função e caracter permanente das intervenções condicionam o ato 

experimental, exigindo á partida, a reunião de uma equipa de projeto, com um cliente 

que estejam dispostos a correr os riscos conceptuais, construtivos e financeiros, 

associados a um projecto experimental. Este facto, por si só, dificulta o desenvolvimento 

da casa experimental, ficando em muitos casos dependente dos próprios arquitetos, o 

desenvolvimento de projetos que procurem respostas e soluções inovadoras, nas suas 

próprias residências, onde uma atitude experimental na procura de resposta para as 

questões funcionais, estéticas e construtivas, poderá encontrar menos resistência. 

 As casas, que em seguida analisamos, são representativas de projetos experimentais 

num contexto residencial, onde se identifica, a procura de soluções não convencionais, 

no processo de desenvolvimento de projetos residenciais que apresentaram respostas 

inovadoras que se evidenciaram das suas contemporâneas, dando origem à exploração 

de ideias e conceitos responsáveis por inovar o modo de pensar e projetar a habitação. 

4.1. A CASA DE CAMPO DE TIJOLO DE MIES VAN DER ROHE, 1923 

 No início dos anos vinte do século XX, Mies van der Rohe, desenvolve uma atividade 

experimental, da qual resultam dois projetos de casas de campo. As casas, designadas 

por Casa de Campo de Betão (Ilustração 28) e Casa de Campo de Tijolo (Ilustração 29), 

não foram construídas, não existindo extensa informação sobre os projetos. 
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 As propriedades tectónicas do material presente no nome de cada casa, revelam a 

importância que Mies atribuía á materialidade no desenvolvimento de um conceito, 

como frisa Frampton ao enquadrar esta atividade experimental: 

“Mies's predilection for the determining power of tectonic form may explain why there are 

two versions of the country house that he projected between 1922 and 1924, the one in 

brick and the other in concrete.” (Frampton e Cava, 1995, p. 161) 

 Estes projetos, ao sugerirem que as propriedades tectónicas do material de eleição se 

imponham como característica dominante na sua conceção, não revelam a existência 

de um número de inovações sem precedentes, que viriam a revelar-se de grande 

importância em futuros projetos do arquiteto.  

 

 

Ilustração 28 – Perspetiva da maquete da Casa de Campo de Betão. 1923. (Frampton e Cava, 1995) 

 

 

Ilustração 29 – Casa de Campo de Tijolo. 1923. (Frampton e Cava, 1995) 
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 O biógrafo de Mies, Franz Schulze, explica a procura de Mies van der Rohe nos dois 

processos experimentais que compara: 

The plan of the Brick Country House is its most arresting feature. 

It resembles a de Stijl painting, and one of the reasons it has gained great fame since it 

was first exhibit in drawn form at the Great Berlin Art Exhibition of 1924 is that it is 

possessed of nearly as much pictorial potency as architectural meaning. Much has been 

alleged about its kinship with one work in particular, by van Doesburg, Rhythm of a 

Russian Dance, executed about 1918. In the painting lean, straight bars of color, all the 

same width, rectilinearly disposed and asymmetrically organized, activate movement not 

only among themselves but in the spaces that flow restlessly through and around them 

in labyrinthine fashion. It is easy to imagine that Mies, who was familiar with van 

Doesburg’s work, might associate this configuration with a floor plan, the more so since 

the edges of the pastel areas of color, where flush with the long and short edges of the 

dark bars, could bring to mind glass partitions. The painting might also recall a real 

architectural antecedent: Wright’s decellularized interior spaces, which Mies had studied 

as early as the 1911 Wasmuth exhibition in Berlin and to which, we presume, he was now 

ready creatively to respond. 

As early as 1889 the American master had begun his famous alteration of the plan of the 

traditional house by breaking down wall boundaries between rooms so that the space on 

one cubicle flowed unimpeded into that of another. 

[...] In the Brick Country House Mies radically advanced the Wrightian notion on an open 

plan. By erecting freestanding walls that neither enclosed rooms nor even suggested 

roomlike areas but only directed movement among spaces that melted into each other, 

he transformed the interior into a dynamic spatial unity. He himself identified the parts of 

his floor plan no more specifically than “living spaces” (Wohnräume) and “service spaces” 

(Wirtschaftsräume). His powerful drive towards universality had produced an 

unprecedentedly generalized open plan. (Schulze, 1985, p. 113-115) 

 

 

Ilustração 30 – Planta da Casa de Campo de Tijolo. 1923. (Frampton e Cava, 1995) 
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Ilustração 31 – Pintura de van Doesburg que poderá ter influenciado conceptualmente o projecto de 
Mies. 1918. (The Museum of Modern Art, 2021b) 

 
 A relação identificada entre os elementos estruturais e espaços gerados, encontra 

similaridades com a obra de Theo van Doesburg, “Rhythm of a Russian Dance” 

(Ilustração 31), podendo-se sugerir que exerceu influencia como referência conceptual 

no desenvolvimento deste projeto. O modo de organização perpendicular dos 

retângulos, encontra relação com a organização dos elementos estruturais em planta, 

responsáveis por estabelecer as fronteiras físicas geradoras dos vazios que definem o 

volume contido.  

 Mies desenvolve no projecto da Casa de Campo de Tijolo, ideias centralizadas na 

organização espacial e relação com o exterior, que se distanciam por completo da 

tradicional organização do programa, caracterizada por uma definição concreta das 

fronteiras e funções de cada espaço (Ilustração 30). Segundo a analise de Schulze, a 

ideia da interpenetração de espaços inicialmente desenvolvida por Wright é levada no 

projecto de Mies a um nível radical, ou seja, qualquer definição de fronteiras espaciais 

desaparece, não só no volume contido, mas também no modo como se relaciona com 

o exterior onde a relação cheio–vazio revela os pontos a ocultar, com as paredes 

maciças de alvenaria, alternadas por superfícies envidraçadas dimensionadas para 
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preencher a totalidade do pé direito. A relação com o exterior é enfatizada pela extensão 

de três paredes, sem alteração de materialidade, sendo o limite do espaço interior 

definido somente pela existência de uma superfície de vidro. O conceito de planta livre 

desenvolvido, representa a principal inovação do projecto visto não encontrar 

precedentes diretos no modo de desenvolver e organizar o espaço. 

 A relação entre a tecnologia e o rigor construtivo é revelada no modo como Mies tira 

partido das propriedades tectónicas dos materiais eleitos no desenvolvimento dos 

detalhes construtivos nos seus projetos. No caso específico da Casa de Tijolo identifica-

se uma relação que se pode considerar atípica entre ideias inovadoras e materiais 

tradicionais. Num contexto rural tradicional o uso do tijolo como método construtivo 

encontra-se sobejamente explorado, a tectónica e propriedades físicas do material são 

conhecidas e a experiência de construção é extensa. O uso deste material iria de certa 

forma servir como elemento de ligação a uma tradição, bem como, ao local de eleição 

para a sua edificação. 

A tecnologia busca as suas raízes no Passado.  

Domina o presente olhando o futuro.  

É um verdadeiro movimento histórico – um dos grandes movimentos que conforma e 

representa a sua época. 

Ludwig Mies van der Rohe, Comunicação ao Illinois Institute of Technology, 1950 

(Jacobs, 1978, p. 38) 

 Outra questão é o facto das dimensões e geometria de cada tijolo influenciarem as 

dimensões e geometria do próprio edifício, visto que a atenção ao detalhe, presente nas 

obras de Mies, representar um dos fatores de maior importância para o arquiteto, 

revelado na sua famosa frase “Deus está no detalhe”, impossibilitariam a transformação 

da geometria do tijolo para adaptar o método construtivo ás dimensões do projecto, 

deste modo influenciando a estereotomia definida para a edificação de cada elemento 

estrutural baseado neste sistema construtivo. 

 O conceito de planta livre e interpenetração de espaços desenvolvido, sintetiza um 

conjunto de ideias revolucionárias, não só na organização espacial e funcional num 

contexto residencial, mas também no modo como a própria estrutura e suas 

propriedades tectónicas influenciam e definem as relações entre espaços interiores, 

promovendo a continuidade espacial que não se restringe aos limites da edificação, 
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enfatizando a relação com o espaço exterior, revelando uma continuidade espacial que 

não encontra limites físicos. 

 Os dois projetos analisados representam casos de estudo onde se exploram ideias que 

influenciariam a carreira de Mies. A planta livre, a interpenetração espacial e o 

desenvolvimento da relação entre a tectónica dos materiais e a tecnologia dos sistemas 

construtivos, vir-se-ia a revelar de extensa importância, influenciando o modo como Mies 

abordou o desenvolvimento de projetos futuros na sua carreira. 

4.2. A CASA SCHRÖDER DE GERRIT RIETVELD, UTRECHT, HOLANDA, 1924 

 A Casa Schröder (Ilustrações 32 e 33), projetada por Gerrit Rietveld, foi construída em 

1924 em Utrecht, Holanda. É na sua atividade como marceneiro que Gerrit Rietveld 

produz a famosa cadeira (Ilustração 35), concebida segundo as ideologias e conceitos 

estéticos correspondentes ao movimento De Stijl, que mais tarde viriam a ser 

transpostos para o projeto da casa. 

 In fact, the three-dimensional abstract implications of the De Stijl aesthetic were first 

realized by the cabinetmaker Gerrit Rietveld, in his celebrated Red/Blue chair of 1917, 

which reinterpreted a traditional chair as a skeleton frame with an articulated seat and 

back, finished in the canonical De Stijl colors of red, yellow, blue, and black. (Frampton, 

2007, p. 23-24) 

 

 

Ilustração 32 – Casa Schröder. Husky, 2010. (Sveiven, 2010) 
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Ilustração 33 – Alçado Principal. (Sveiven, 2010) 

 
 Os conceitos definidos no movimento De Stijl, caracterizados pela síntese dos materiais 

presentes em formas geradas por linhas e ângulos retos, bem como, o uso das cores 

primarias, viriam a ser expressas de modo marcante no projecto da casa Schröder, 

como afirma Kruft:  

 This exclusion of sensuous reality and the achievement of complete abstraction was the 

aim of the De Stijl artists, who confined themselves to the use of a handful of basic 

elements - straight lines, right angles and the primary colours, red, yellow and blue.” 

 Doesburg set out to incorporate concepts such as economy and functionalism into his 

conception of architecture but his insistence on right angles and straight lines left him little 

room for maneuver. [...] 

[...] The most striking practical expression of these ideas is Gerrit Rietveld's Schröder 

House in Utrecht (1924). (Kruft, 2003, p. 379-380) 

 As ideias do movimento De Stijl, que Rietveld desenvolve na manufatura da sua famosa 

cadeira de 1917 (Ilustração 35), caracterizadas pela simplicidade de construção, 

estrutura de esqueleto que suporta os dois planos articulados definidos por linhas e 

ângulos retos, recorrendo a materiais económicos e ás cores primarias (vermelho, 

amarelo e azul), encontram-se transpostas para o conceito responsável pelo projeto da 

casa, onde se identifica uma estratégia similar na síntese e uso funcional dos planos 

geradores da forma, bem como dos materiais selecionados. Tendo como base o cubo, 

os espaços desenvolvem-se do centro para o exterior culminado em varandas e 

coberturas adicionadas á estrutura inicial de modo a provocar uma quebra na forma 

original (Ilustração 34).  
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 A forma principal do volume, um paralelepípedo, é gerada recorrendo ao uso de 

diferentes planos ortogonais sobrepostos, com diferentes afastamentos, diferenciados 

pelas cores utilizadas em cada caso específico (Ilustrações 32 e 33). As fachadas são 

caracterizadas por vários volumes, definidos por planos paralelos ou perpendiculares 

(no caso das coberturas) identificadores de diferentes funções, varandas-coberturas, 

bem como das relações cheio-vazio. 

 

 

Ilustração 34 – Planta Livre. (Sveiven, 2010) 

 

 

Ilustração 35 – Interior do Primeiro piso. (Sveiven, 2010) 
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Ilustração 36 – Interior do Primeiro piso. (Sveiven, 2010) 

 
 Sob muitos aspectos, essa casa, construída na extremidade de um terraço do século 

XIX, era uma realização dos Naar een beeldende architectuur [Dezesseis pontos de uma 

arquitectura plástica] de Van Doesburg, publicado na época da conclusão da casa. A 

casa estava de acordo com os ditames do arquiteto, pois era elementar, econômica e 

funcional; não-monumental e dinâmica; anticúbica em sua forma e antidecorativa em sua 

cor. Seu principal nível habitacional no andar superior, com sua “planta transformável” 

aberta, exemplificava, apesar de sua construção tradicional em alvenaria e madeira, seu 

postulado de uma arquitetura dinâmica libertada do empecilho de paredes estruturais e 

das restrições impostas por aberturas. O décimo ponto de Doesburg é como uma 

descrição idealizada da casa: 

 A nova arquitetura é anticúbica, ou seja, não tenta congelar as diferentes células 

espaciais funcionais em um cubo fechado. Pelo contrário, lança-as (e faz o mesmo com 

planos salientes, volumes de sacadas, etc.) centrifugamente, a partir do núcleo do cubo. 

E, por esses meios, altura, largura, profundidade e tempo (isto é, uma dimensão 

quadridimensional imaginária), aproxima-se de uma expressão plástica totalmente nova 

nos espaços abertos. Assim, a arquitetura assume um aspecto mais ou menos, flutuante 

que, por assim dizer, atua contra as forças gravitacionais da natureza. (Frampton, 2008, 

p. 157) 

 A localização da casa, no seguimento de um conjunto de casas características do 

seculo XIX, revela de imediato as suas propriedades diferenciadoras, devido 

principalmente ao modo como a forma em conjunto com a materialidade expressa um 

conjunto de ideologias que não encontram paralelismo com intervenções anteriores. 

 No entanto, não é no desenvolvimento da forma, nem na síntese e racionalização no 

uso da materialidade, que o ponto de maior inovação é estabelecido, mas sim, na 

transposição das mesmas ideologias de síntese e função, para a geração dos espaços 

interiores que consequentemente viriam a desenvolver o conceito de flexibilidade de 

espaço, representativo do fator de maior inovação presente neste projeto. 
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 O conceito presente no abandono da atribuição rígida de funções, bem como do limite 

de cada espaço, já tinha sido explorado por Mies no seu projeto para a Casa de Campo 

de Tijolo, onde o programa residencial é resolvido sem recurso á definição estática de 

cada célula, apresentado deste modo o conceito de interpenetração espacial. No 

entanto, mesmo que se apresente uma planta livre, sem atribuição rígida de funções, 

existe os limites que a estrutura impõe, que no caso específico da casa Schröder se 

restringem somente as paredes exteriores, visto que a totalidade do espaço contido ter 

o potencial de transformação, possibilitado pelo desenvolvimento de partições moveis 

(Ilustrações 34, 35 e 36), definindo deste modo o conceito de flexibilidade espacial. 

 Com este projecto, o funcionalismo de cada espaço é caracterizado, não só pelo 

dinamismo da sua geometria, possibilitado pela existência de partições móveis 

responsáveis pela gestão dos limites, bem como, funções especificas de cada espaço, 

mas também, da introdução de um conceito de planta livre dinâmica onde a flexibilidade 

espacial promove a transformação da rigidez do binómio função-espaço, concedendo-

lhe uma interpretação flexível com a introdução do fator tempo, que altera o modo como 

o espaço é apreendido e utilizado. 

 O projecto da Casa Schroder é responsável por desenvolver conceitos ideológicos, 

estéticos e funcionais de extrema importância que viriam a influenciar o modo de 

resolver as questões presentes no programa residencial, apresentando soluções  

radicais que abandonaram todos os conceitos pré-existentes relativos á definição e 

organização de espaços, dando enfase a uma solução funcional expressada pela 

simplicidade e lógica da planta livre dinâmica, providenciando um modo inovador de 

resolver o programa do edifício residencial. A influência das soluções desenvolvidas 

encontram ramificações até á contemporaneidade. 

4.3. A CASA ESTÚDIO LUÍS BARRAGÁN DE LUÍS BARRAGÁN, CIDADE DO 

MÉXICO, MÉXICO, 1947 

 A casa Barragán (Ilustração 37), edificada em 1947, como o nome sugere, representa 

um projecto onde o próprio arquiteto foi o cliente. 

 “Nesta obra mestra, transformada ao longo do tempo como se fosse um laboratório, 

encontra-se o seu sentir, expressado muitos anos depois no discurso de recepção do 

prémio Pritzker, ao dizer que a sua arquitectura é a sua biografia.” (Barragán, Rispa e 

Toca Fernández, 2003, p. 113) 
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 Este projeto, independentemente das suas características arquitetónicas, representa a 

materialização de ideologias de desenvolvimento do espaço, adaptadas às exigências 

do local de implantação bem como dos requisitos do cliente. Devido ao fato do cliente 

ser o arquiteto, existiu a possibilidade de o próprio edifício ser um laboratório de 

arquitetura, onde soluções e ideologias foram testadas e adaptadas às necessidades e 

pretensões, não só dos requisitos de um edifício que conjuga a residência com o local 

de trabalho, mas também do percurso de carreira do próprio arquiteto. 

 

 

Ilustração 37 – Alçado Principal. Silvermnan. (Sveiven, 2011) 

 
 Numa primeira análise, tomando como ponto de partida o alçado principal, identifica-se 

que o edifício está bem integrado na rua onde foi implantado, podendo-se sugerir, que 

a ausência de cores fortes, prática comum para a região (Cidade do México), foi 

intencional de modo a dissimular a atenção sobre o edifício, promovendo uma melhor 

abstração das suas dimensões na malha urbana. O único apontamento de cor mais 

evidente, anuncia a porta de entrada e garagem da residência (canto inferior esquerdo), 

que desse modo separa a função de ambas as partes da casa, visto estabelecer uma 

diferenciação evidente da porta de acesso ao estúdio (canto inferior direito) (Ilustração 

37). 

 Identifica-se a intenção de restringir os vazios na fachada principal, aparentemente 

condicionando a relação com o espaço publico, no entanto, independentemente da 

preocupação em não comprometer a privacidade da residência, existe a necessidade 

de controlo das entradas de luz, devido principalmente ás questões climatéricas do sitio 

onde a casa foi implantada, a Cidade do México, onde a temperatura e intensidade de 
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luz representam um dos principais fatores que podem condicionar a qualidade de um 

projeto. 

 

   

Ilustração 38 – Planta do Piso 0 
(Sveiven, 2011) 

Ilustração 39 – Planta do Piso 1 
(Sveiven, 2011) 

Ilustração 40 – Planta do Piso 2 
(Sveiven, 2011) 

 
O programa desenvolvido, contempla uma residência e um estúdio, organizado em três 

pisos e um terraço, a tardoz encontra-se um pátio interior (Ilustrações 38, 39, 40). 

 Identifica-se uma organização lógica dos espaços segundo função, sendo a mais 

evidente a separação obvia entre a zona residencial e o estúdio, existindo somente uma 

porta de ligação interior entre partes, estendendo-se a separação até mesmo no pátio, 

que é separado por uma parede com uma abertura de ligação que une fisicamente 

ambas as partes dos pátios, ao mesmo tempo restringindo ligação visual, enfatizando a 

separação de funções existente no piso 0 (Ilustração 38). 

 A organização de espaços é realizada segundo função, sendo as zonas privadas, os 

quartos, situados no piso 1 (Ilustração 39), reservando a zona residencial do piso 0 para 

os espaços comuns. Existe uma separação evidente de cada espaço, criando uma 

separação entre a parte que está contigua à fachada principal, das restantes, ligadas 

pelo vestíbulo e hall, responsável pela distribuição dos acessos a cada divisão 

(Ilustração 38). Esta separação, alem de permitir a atribuição de funções a cada espaço, 

sugere um caminho de descoberta, caracterizado pela compressão dos acessos e 

posterior descompressão providenciada pelos grandes vazios existentes nos espaços 
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contíguos ao pátio interior, onde se destaca o vazio da sala de estar que permite 

estabelecer a ligação ao exterior, enfatizando a relação com o jardim, criando um 

momento dinâmico de luz e contemplação do espaço exterior onde a fronteira se 

encontra praticamente diluída. A ligação visual ao extenso número de arvores e plantas 

do pátio interior promove uma perceção da envolvente que distancia o espaço da sua 

localização urbana (Ilustração 41). 

 

 

Ilustração 41 – Janela da Sala. (Sveiven, 2011) 

 

 O controlo das entradas de luz revela-se essencial, principalmente devido às condições 

climatéricas da zona geográfica onde se insere. No entanto, o modo como os vazios são 

definidos, permitem a modulação da intensidade e distribuição da luz gerando um 

ambiente contemplativo que promove o modo como o espaço é percecionado e utilizado 

(Ilustrações 41 e 43). 

 

 

Ilustração 42 – Escada para a biblioteca. (Sveiven, 2011) 
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Ilustração 43 – Sala de trabalho. Burri. (Sveiven, 2011) 

 

 

Ilustração 44 – Terraço. Burri. (Sveiven, 2011) 

 A utilização de cor e textura encontra-se presente de forma evidente em todos os 

espaços, como se exemplifica com a escada para a biblioteca (Ilustração 42), onde as 

propriedades da materialidade, cor e textura são evidenciadas por contraste com as 

paredes brancas, bem como, pela evidencia da intenção minimalista no modo de 

construção da escada, onde é utilizado o mínimo de material necessário, de modo a 

garantir as suas necessidades estruturais e funcionais. 

 Os apontamentos de cor, enfatizados pelo contraste dos planos adjacentes, encontra 

exemplos em diferentes espaços, tanto de modo subtil, como no caso do teto amarelo 

em relação as paredes da sala de trabalho (Ilustração 43), como de modo dramático no 

terraço (Ilustração 44), onde os fortes apontamentos de cor e textura, contrastam de 
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modo evidente entre si, bem como, em relação ao céu, criando uma composição 

escultórica que abstrai e dilui a apreensão das suas funções e propriedades tectónicas. 

 A casa estúdio Luís Barragán representa um estudo prático que o arquiteto efetua 

usando a sua própria habitação como laboratório de investigação e teste de ideologias 

e intenções, identificando o modo de adaptar o projecto às necessidades, não só 

conceptuais como programáticas e construtivas. Devido a conjugar funções arquiteto-

cliente, imediatamente se revela o aumento do grau de liberdade criativa e técnica, 

devido á possibilidade de definir as questões que pretende desenvolver, bem como, a 

hierarquia pela qual se define a importância da pesquisa de cada solução presente no 

estudo prático. 

 O caso de estudo, assente na experiência prática, revela-se uma necessidade, onde 

os conhecimentos obtidos, resultantes da experiência, assumem um papel essencial na 

obtenção das respostas necessárias para a progressão e evolução da carreira do 

arquiteto. 

4.4. A CASA EXPERIMENTAL DE ALVAR AALTO EM MUURATSALO, 
FINLÂNDIA, 1952-1954 

 A definição de um laboratório como local onde se testam ideias e se formulam 

conceitos, encontra no projecto de Aalto um exemplo prático onde um conjunto de 

teorias são testadas caracterizando a intervenção como experimental. 

 Durante a construção da Câmara Municipal, Alvar e Elissa encontraram um terreno com 

uma excelente vista na ilha próxima de Muuratsalo, na qual erigiram, após o seu 

casamento em 1952, uma Casa de Verão, ou, como dizia Aalto, um laboratório 

experimental. (Lahti, 2006, p. 71) 

 In Arkkitehti (the Finnish Architectural Review), number 9-10/53, Aalto describes the 

building as a combination of a protected architect’s studio and an experimental centre for 

carrying out experiments that are not yet sufficiently well developed to be tried out in 

practice, and where the proximity of nature may offer inspiration for both form and 

structure. Aalto’s aim was to create a kind of laboratory with a playful approach. (Alvar 

Aalto Foundation, 2017) 

 O edifício (Ilustração 45), localizado na ilha perto de Muuratsalo, foi projetado de modo 

a conter dupla função, casa de Verão e laboratório onde o arquiteto teria ao seu alcance 

a possibilidade de testar soluções, atividade requerida para a obtenção dos 

conhecimentos específicos que possibilitaram a sua aplicação em futuros projetos. Os 
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fatores essenciais que possibilitaram uma abordagem experimental foram reunidos 

neste projecto e aplicados no seu desenvolvimento e edificação. 

 

 

Ilustração 45 – Exterior do edifício. Saieh. (Sveiven, 2012) 

 
 O edifício é composto por dois volumes, o principal e uma ala de quartos construídos 

entre 1952-1954 (Ilustração 46). Uma das principais características do volume principal 

é definida pelo modo como a organização do programa alinha os vãos com os vazios 

nos muros exteriores do pátio (Ilustração 45 e 48). Deste modo, a relação com o exterior 

é enfatizada pelo eixo sem obstruções no caso da relação da sala com a entrada do 

pátio, bem como no eixo definido entre o vão da cozinha e o vazio no muro paralelo que 

não obstrui a vista e promove a relação com a envolvente. 

 Estas relações resultantes do alinhamento dos vazios dos muros com os vãos, retiram 

obstruções, melhorando a exposição solar e aumentando a quantidade de luz nos 

espaços interiores. Sendo esta questão um dos pontos que Aalto intencionava testar 

(Alvar Aalto Foundation, 2017). 
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Ilustração 46 – Planta. Espaço à priori contido amplia-se em profundidade e para o céu. (Alvar Aalto 
Foundation, 2017) 

 

 

Ilustração 47 – Detalhe dos diferentes painéis de alvenaria que acompanham o desnível presente no 
pátio. Kapanen. (Alvar Aalto Foundation, 2017) 

 

 

Ilustração 48 – Vista exterior para o Pátio. Havas. (Alvar Aalto Foundation, 2017) 
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 O tijolo foi o material de eleição. Foram utilizados cinquenta tipos diferentes para testar  

a durabilidade e efeito ótico (Lahti, 2006, p. 71). A principal diferença identificada no uso 

deste material não se prende a questões tectónicas ou estruturais, mas sim em relação 

a intenções conceptuais, principalmente estéticas. 

 Foi testado num grande número de painéis, diferentes estereotomias na organização 

dos diferentes tipos de tijolos, criando efeitos únicos, não só a nível das variações de 

cor e textura, mas principalmente no modo como foi possibilitada a geração de vários 

padrões recorrendo às diferentes organizações do mesmo elemento geométrico 

(Ilustração 47), onde o jogo da sua perceção tectónica é muito importante, desde o 

simples revestimento à ideia de carga e suporte. 

 Identifica-se a intenção de diferenciação do espaço interior com os limites exteriores. 

Independentemente da utilização do mesmo material, as superfícies exteriores do 

edifício foram construídas recorrendo ao método característico de construção de 

alvenaria, sendo a principal diferença, a alteração da cor para branco. O contraste 

evidente entre os tons de vermelho, característicos dos tijolos com a superfície uniforme 

branca, alem de enfatizar as diferenças entre interior-exterior, permite que a 

estereotomia se dilua e transforme em textura numa superfície uniforme. 

 O efeito de uniformidade seria enfatizado com maior intensidade, devido ao facto de o 

edifício estar localizado numa zona onde a neve no Inverno é uma constante e, ao 

selecionar o branco para as superfícies exteriores, a relação com o local seria marcada 

por uma continuidade do volume construído com a natureza circundante onde se 

encontra implantado. 

 Aalto revela neste projeto uma realidade rara, a qual só foi possível pelo facto de o 

arquiteto ser o próprio cliente, possibilitando desse modo o estudo prático de ideologias 

e intenções teóricas, recorrendo á melhor forma de teste, a realização á escala real e 

num edifício, que mesmo sendo considerado experimental, não deixa de desempenhar 

as suas funções programáticas de casa de férias e estúdio.  
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5. PROCURA DA PLASTICIDADE TOTAL: DA PAREDE MACIÇA À SUPERFÍCIE 

ESTRUTURAL, Á TRANSPARÊNCIA AO VAZIO 

 O processo de desenvolvimento e materialização de um conceito, não revela, numa 

primeira abordagem, a complexidade presente no percurso de pesquisa das potenciais 

soluções para o problema identificado, visto existir uma infinidade de possibilidades, 

com vários níveis de respostas, ficando dependente do processo de racionalização e 

análise, a descoberta do melhor caminho a percorrer na procura da melhor solução. 

 No caso específico do projecto de arquitetura, identifica-se a possibilidade de a análise 

da obra revelar, ou inspirar, conceitos importantes, geradores do desenvolvimento das 

soluções ideais para um projeto, principalmente, se um objetivo específico estiver 

impossibilitado de ser resolvido, recorrendo a métodos e sistemas estruturais 

conhecidos e testados, revelando a necessidade de descobrir ou desenvolver novos 

métodos, que aparentemente não revelem uma ligação imediata ao problema 

identificado, mas que se venham a revelar pertinentes como solução para os critérios 

definidos. É neste contexto que a escultura, neste caso específico, a escultura 

construtivista, revela potenciais caminhos a descobrir e percorrer na procura de uma 

superfície estrutural. 

 

 

Ilustração 49 – Coluna desenvolvível. Pvsner, 1942. (The Museum of Modern Art, 2021a) 
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Ilustração 50 – Cabeça No. 2 1916, versão aumentada. Gabo, 1964. (Tate, 2021) 

 
 Tendo como referência as esculturas de Naum Gabo (Ilustração 49) e de Antoine 

Pvsner (Ilustração 50), é possível traçar um paralelismo entre as suas propriedades 

tectónicas e a potencial extrapolação das regras geradoras da forma para um edifício. 

Com esta análise, fica evidente que a sintetização das propriedades das estruturas que 

definem a forma das esculturas, nos permite desenvolver sistemas, que não estejam 

assentes na conjugação de planos oblíquos, mas sim, recorrendo a superfícies 

estruturais, encontrar novos modos de expressão na conquista da forma de um edifício. 

 O modo como as superfícies estruturais resolvem as questões de propagação de 

esforços permite-nos pensar na geração de espaços sem as restrições impostas pelo 

pórtico possibilitando, em conjugação com materiais de maior plasticidade, a 

possibilidade de atribuição de maior dinamismo à forma e permitindo o desenvolvimento 

de conceitos com maior liberdade e complexidade no processo de desenvolvimento da 

forma de um edifício. 

5.1. O PAVILHÃO BREDA DE LUCIANO BALDESSARI NA FEIRA COMERCIAL 

DE MILÃO, ITÁLIA, 1952 

 Baldessari projetou para a feira comercial de Milão de 1952 um pavilhão com 

características singulares (Ilustrações 51 e 52), tendo como principal função a exposição 

dos produtos metalúrgicos da empresa do cliente Ernesto Breda. 

https://www.tate.org.uk/art/artworks/gabo-head-no-2-t01520


Laboratórios da Arquitetura: O Pavilhão e a Casa; Dos fundamentos da idade do Moderno à contemporaneidade 

Raúl Manuel Silva Prates de Carvalho  79 

 

Ilustração 51 – Pavilhão Breda. (Ancillotti & Martinotti, 1952) 

 

 

Ilustração 52 – Pavilhão Breda. Entrada. (Ancillotti & Martinotti, 1952) 

 
 Assim como no edifício anterior, Baldessari leva ao extremo o potencial das efémeras 

condições de um pavilhão de exposição para convertê-lo em objeto meramente 

publicitário: um edifício-anúncio. O Pavilhão não abriga nada, não exibe nada alem da 

sua própria forma. Baldessari consegue fazer com que o edifício chame a atenção do 

espectador entre os demais pavilhões da feira. (Puente, 2000, p. 105) 

 Desenvolvendo o conceito do Pavilhão como objeto publicitário, inicialmente explorado 

num edifício de uma edição anterior para o mesmo cliente, Baldessari projeta um edifício 

que apresenta características estéticas e estruturais que o evidencia dos restantes 

pavilhões presentes na feira, criando um ponto de atração. Característica essencial para 

um edifício de exposição. 

 A função de pavilhão de exposições, partilhada com estruturas previamente estudadas, 

tais como o “Palácio de Cristal” ou a “Galeria das maquinas”, é resolvida com uma 
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proposta materializada recorrendo a uma solução inédita, que se distancia de 

precedentes intervenções, tendo como base um sistema construtivo com propriedades 

plásticas que possibilitaram a exploração de geometrias complexas que aparentam não 

conter limites físicos, atribuindo-lhe características experimentais. 

 

 

Ilustração 53 – Fita sem fim. (Bill, 1961-1962) 

 
 No desenvolvimento da forma do pavilhão, Baldessari tem como referência as 

pesquisas desenvolvidas por Max Bill desde 1935 nas suas Faixas sem fim. (Puente, 

2000, p. 105) (Ilustração 53). 

 Á semelhança da escultura, o edifício não tem início nem fim (Ilustração 51). É 

composto por uma superfície continua que define a fronteira interior-exterior propondo 

um caminho a ser percorrido (Ilustração 54). Recorrendo à alteração da geometria da 

forma, a função de cada parte da estrutura é enfatizada, como se verifica na parte de 

maior volume que define a entrada do pavilhão (Ilustração 52). 
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Ilustração 54 – Planta do pavilhão, Lablog. (Kroh, Trzcińska, Trzybińska, 2018) 

 
 A complexidade da forma não é revelada pela aparente leveza e dinamismo da 

estrutura. É devido à plasticidade do betão armado que se tornou possível a construção 

de uma superfície de geometria complexa comprovando, não só a capacidade do 

sistema construtivo na resolução das questões estruturais associadas à sua forma, mas 

também as propriedades plásticas do betão armado, que permitirem a construção de 

superfícies com exigências geométricas que se distanciam dos planos ortogonais. 

 Devido às suas características efémeras e puramente expositivas, foi possível 

desenvolver uma estrutura com as características experimentais presentes no pavilhão, 

que não só resolve a sua principal função, atrair a atenção dos visitantes, como 

desenvolve o modo de materializar um pavilhão com a leveza e fluidez presente nas 

suas elaboradas formas escultóricas. Baldessari consegue explorar um pensamento 

que transpõe da escultura para a arquitetura, comprovando com esta intervenção as 

potencialidades das superfícies estruturais na resolução não só das questões 

construtivas, mas também formais e funcionais, possibilitando a exploração de 

geometrias complexas que concedem uma maior liberdade no desenvolvimento da 

forma. 

5.2. O PAVILHÃO PHILIPS DE LE CORBUSIER E IANNIS XENAKIS NA EXPO 

58, EXPOSIÇÃO UNIVERSAL DE 1958 EM BRUXELAS, BÉLGICA. 

 As Exposições Universais revelam-se como oportunidades para a arquitetura 

experimental, como se pode verificar nos anteriores exemplos estudados, possibilitando 

o desenvolvimento de intervenções que testam conceitos e soluções, relevantes para 
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os objetivos expositivos, mas que de certo modo, se afastam do tipo de projetos que os 

seus autores edificam noutros contextos, atribuindo-lhe as características experimentais 

que uma intervenção pode conter, sem que o fator risco, condene a possibilidade de ser 

edificada. O Pavilhão Philips é representativo de uma abordagem experimental, onde 

Le Corbusier explora um conceito que de certo modo se afasta da sua linguagem 

característica e marca a descoberta de um novo caminho na sua carreira onde se 

identifica alterações no modo de desenvolver a forma. 

 The Philips Pavilion, built for the Brussels World's Fair of 1958 and designed in 

collaboration with the composer/architect lannis Xenakis, may be regarded as the end of 

a tectonic trajectory ln which Le Corbusier will finally reconcile both tent and vault into 

one complex hyperbolic, cable-stayed volume, The cladding of this folded volume in a 

chain mail of tessellated metal sheet takes us back, however inadvertently, to Wagner 

and Semper, and testifies to a tectonic continuity that passes from the saddleback section 

of the Pavilion des Temps Nouveaux through to the convoluted Möbius form of the Philips 

Pavilion, embracing en route not only Ronchamp but also the canopied exhibition stands 

that Le Corbusier projected for Liège and San Francisco in 1939. ln terms of built works, 

this trajectory will culminate for Le Corbusier in the yin/ yang, steel plate roof structure of 

his Heide Weber Pavilion, posthumously completed in Zurich ln 1967. (Frampton e Cava, 

1995, p. 346) 

 

 

Ilustração 55 – Pavilhão Philips. Hagens. (Lopez, 2011) 
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Ilustração 56 – Pavilhão Philips. Hagens. (Lopez, 2011) 

 
 A complexa geometria do pavilhão Philips (Ilustrações 55 e 56) define-se por um 

conjunto de paraboloides hiperbólicos agrupados numa forma que se assemelha a uma 

tenda apache. A construção das complexas superfícies estruturais que constituem o 

volume, foi possível recorrendo a uma malha tecida e tencionada, de cabos de aço, que 

serviria como base estrutural para receber uma fina camada de lajes pré-fabricadas de 

betão armado arqueadas, com cinco centímetros, que posteriormente foram alinhadas 

pelo exterior à fina malha de cabos tensionados. (Puente, 2000, p.134)  De certo modo, 

a tectónica que define o sistema estrutural do Pavilhão, está assente, como afirma 

Frampton, nos princípios de Semper que se identificaram nas grandes estruturas dos 

pavilhões de ferro e vidro, onde existe uma definição e racionalização das partes 

constituintes e suas funções, que neste caso especifico, se bem que explore uma 

geometria sem relações diretas com a repetição dos elementos ortogonais existente no 

“Palácio de Cristal”, contem a separação dos elementos estruturais responsáveis por 

estabelecer a geometria do volume, da membrada que envolve e encerra a estrutura 

concedendo-lhe as suas propriedades plásticas, estéticas e funcionais. 

“Não farei uma fachada para a Philips, mas um poema eletrónico. Tudo acontecerá no 

interior: Som, luz, cor e ritmo. Talvez um andaime seja o único aspecto exterior do 

pavilhão (em Jeam Petit, Le Poème Électronique, Paris 1958).” (Puente, 2000, p. 134) 

 O programa (Ilustração 57) define e justifica as intenções expressadas na forma. 

Segundo Le Corbusier todos os pontos de interesse desta intervenção estão no interior 

e a forma escolhida possibilita o desenvolvimento de um volume com as características 

necessárias para expor o seu “Poème Électronique” (Ilustração 58) composto por luz, 

cor e utilizando as próprias superfícies interiores do pavilhão como écrans de projeção.  
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As geometrias dos espaços interiores definem o caminho a ser percorrido pelos 

visitantes onde o ritmo entre os acessos e pontos de paragem são definidos. 

 

 

Ilustração 57 – Planta do Pavilhão Philips. Hagens. (Lopez, 2011) 

 

 

Ilustração 58 – Interior do Pavilhão Philips. Hagens. (Lopez, 2011) 

 
 Independentemente de Le Courbusier afirmar que o volume não representa mais do 

que um recetáculo para o seu “Poème Électronic”, a forma do pavilhão encontra relação 

com a função expositiva que Baldessari atribui ao Pavilhão Breda, na qual, o próprio 

pavilhão apresenta características expositivas, de modo a cativar a atenção dos 

visitantes da exposição. Dessa maneira justifica-se que a forma seja apelativa ou, que 

pelo menos, se evidencie das restantes, promovendo a exploração de um conceito que 

se afasta dos seus contemporâneos dando origem ao estudo de novos modos de pensar 

a geometria e tectónica de volumes definidos por superfícies estruturais.   
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 Nesta intervenção a relação forma-função é definida pela procura de um volume que 

possibilite satisfazer as necessidades expositivas especificas do espetáculo criado para 

o evento, justificando uma atitude experimental na exploração e inovação no 

desenvolvimento das formas complexas do Pavilhão que exigiram a utilização de um  

sistema construtivo não convencional que permitisse satisfazer os exigentes requisitos 

necessários para materializar um edifício que se pode caracterizar como Laboratório de 

arquitetura. 

 O pavilhão Philips representa uma alteração de paradigma na trajetória da carreira de 

Le Corbusier, onde a exploração da tectónica das superfícies estruturais marca a sua 

presença e apresenta uma nova trajetória no estudo da forma geradora de espaço em 

futuros projetos. 

5.3. O PAVILHÃO DA REPÚBLICA FEDERAL ALEMÃ DE FREI OTTO E ROLF 

GUTBROD NA EXPO 67, EXPOSIÇÃO UNIVERSAL DE 1967 EM MONTREAL, 
CANADA 

 No projecto do Pavilhão Alemão (Ilustrações 59 e 60), Frei Otto materializa o resultado 

do seu trabalho de várias décadas, centrado na investigação de estruturas leves 

tencionadas. Este projecto representou a oportunidade de expor uma estrutura de 

grandes dimensões que comprovou a validade do sistema construtivo, representando a 

materialização dos conhecimentos adquiridos como resultado do seu trabalho de 

investigação. 

 Desde a década de 1950, o Institute für leichte Flächentragwerke de Estugarda, sob a 

direcção de Frei Otto, desenvolvia pesquisas sobre as possibilidades das coberturas 

atirantadas.  Depois de várias encomendas de grande escala, este pavilhão apresentou 

a primeira oportunidade de se construir uma grande estrutura, devido a sua flexibilidade, 

adaptação, transparência e pela sua economia de meios e materiais. (Puente, 2000, p. 

164) 
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Ilustração 59 – Pavilhão Alemão, Expo 67. Otto. (Langdon, 2015) 

 

 

Ilustração 60 – Pavilhão Alemão, Expo 67. (Langdon, 2015). 

 
 O extenso volume do Pavilhão sugere a forma de uma tenda nómade como inspiração 

conceptual (Ilustração 59 e 60). A volumetria da edificação não encontra 

correspondência direta com os elementos estruturais necessários para a sua 

construção, principalmente se tivermos como ponto de partida sistemas construtivos 

convencionais. Neste caso, a síntese de elementos estruturais é revelada pelos oito 

grandes mastros metálicos que sustentam os paraboloides hiperbólicos, tensionados 

por uma malha de cabos pré-esforçados, apresentando uma ocupação mínima em 

planta, o que permite a geração de um extenso volume interior, permitindo deste modo 

uma flexibilidade total no desenvolvimento de qualquer programa, livre dos 

constrangimentos impostos pela necessidade de criar partições interiores como suporte 

estrutural. 
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 A cinquenta centímetros da malha de cabos tensionados, suspende-se uma membrana 

de poliéster coberta de PVC. A membrana é intercalada por espaços de folha de vidro 

acrílico que permitem a entrada de luz (Ilustração 62). 

 No interior, a exposição foi montada em estruturas modulares de aço e madeira, que 

facilmente se adaptam á irregularidade da forma do volume (Ilustração 62). (Moisés 

Puente, 2000, p. 164) 

 

 

Ilustração 61 – Modelo de Estudo. Otto. (Langdon, 2015) 

 

 

Ilustração 62 – Interior do Pavilhão Alemão, Expo 67. Otto. (Langdon, 2015) 

 
 Frei Otto pioneered the use of modern, lightweight, tent-like structures for many uses. 

He was attracted to them partly for their economical and ecological values. As early as 

the 1950s, he built complex models to test and perfect tensile shapes. Throughout his 

career, Otto always built physical models to determine the optimum shape of a form and 

to test its behavior. Engineers in his studio were early adopters of computers for structural 
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analysis of Frei Otto’s projects, but the basic input data for these calculations came from 

the physical form-finding models. 

In 1958, Otto founded the first of several institutions he would establish that were 

dedicated to lightweight structures — the Institute for Development of Lightweight 

Construction, a small private institute — and opened a new studio in the Zehlendorf 

district of Berlin. Over the next five years he taught periodically in the United States, taking 

on visiting professorships at Washington University, St. Louis; Yale University; University 

of California at Berkeley; the Massachusetts Institute of Technology; and Harvard 

University. 

The establishment of the Biology and Building research group at the Technical University 

of Berlin in 1961 marked the beginning of his cooperative work between architects, 

engineers, and biologists. They applied their knowledge of tents, grid shells, and other 

lightweight structures to better understand the designs of biological structures and forms. 

(The Hyatt Foundation, 2021) 

 O trabalho de investigação pioneiro que Frei Otto e seus colaboradores desenvolveram, 

revelou-se inovador no modo de abordar as questões construtivas das estruturas 

tensionadas, recorrendo a modelos físicos (Ilustração 61), bem como, adotando 

práticas, técnicas e tecnologias inovadoras, tais como, o cálculo estrutural com recurso 

a computadores. As potencialidades das estruturas tensionadas são testadas em todas 

as suas vertentes, desde o seu potencial económico, não só monetário, mas também, 

a nível do reduzido número de elementos estruturais necessários, bem como no uso de 

materiais leves para a cobertura dos extensos volumes gerados pelos seus projetos. 

 O conceito aparentemente simples, mas de extrema complexidade, permite á estrutura, 

uma grande liberdade de expressão geométrica sugerindo uma leveza que não 

corresponde as suas reais dimensões.   A proposta de Otto para o Pavilhão, caracteriza-

se pelo poder de síntese e sistematização. Representa uma solução para a problemática 

resultante da necessidade de desenvolver estruturas cobertas de grandes dimensões e 

a relação com os elementos estruturais necessários para a sua edificação, que neste 

caso, devido ao seu reduzido número, imprimem uma sensação de leveza, quase 

sugerindo a sua ausência, libertando o espaço interior de constrangimentos no seu 

desenvolvimento e no modo como se apreende os seus limites físicos. 

 As metodologias de trabalho desenvolvidos por Frei Otto revelam uma atitude 

experimental a todos os níveis, não só em relação às questões técnicas, mas 

principalmente na flexibilidade e curiosidade cientifica presente na exploração de 

conceitos, recorrendo a parcerias entre arquitetos, Engenheiros e Biólogos, que 

permitiram a procura de respostas e desenvolvimento de soluções inovadoras 



Laboratórios da Arquitetura: O Pavilhão e a Casa; Dos fundamentos da idade do Moderno à contemporaneidade 

Raúl Manuel Silva Prates de Carvalho  89 

possibilitadas pela propensão de explorar novos caminhos que nem sempre se 

apresentam óbvios, mas que podem vir a revelar-se de extremo valor no 

desenvolvimento de soluções que apresentem novas respostas para questões que os 

sistemas construtivos convencionais estejam impossibilitados de resolver, impondo a 

procura de respostas resultantes de  processos de investigação e edifícios laboratório 

que comprovem a sua validade, abrindo o caminho para o desenvolvimento de futuras 

intervenções que tirem partido dos conhecimentos adquiridos. 
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6. OS CONSTRUTIVISTAS E FULLER: A SUPERESTRUTURA PLÁSTICA 

 O movimento construtivista do início do sec. XX revelou-se de extrema influência no 

desenvolvimento da forma em arquitetura propondo sistemas construtivos onde a 

racionalização e síntese dos seus elementos constituintes, bem como das opções de 

materialidade definiram e possibilitaram o desenvolvimento de estruturas expressivas 

que exploravam geometrias complexas, dando início a um caminho que se mantém até 

à contemporaneidade. 

 Apresentado uma relação direta com o trabalho Naum Gabo e Antoine Pevsner 

(Ilustrações 49 e 50) e tomando como referencia o seu “manifesto realista”, Tatlin 

desenvolve o seu contra manifesto “ O trabalho á nossa frente”, onde projeta uma 

escultura, “O monumento à Terceira Internacional” (Ilustrações 63 e 64), que surge 

como resultado do trabalho de investigação de materiais e volumes, bem como de 

métodos construtivos, promovendo uma expressão artística, sem que as propriedades 

funcionais da obra fossem ignoradas. 

 In 1920 Inkhuk (the Institute for Artistic Culture) and the Vkhutemas (Higher Artistic and 

Technical Workshops) were founded in Moscow as radical schools for training in the fields 

of applied art and architecture. The Vkhutemas immediately became an arena for intense 

public debate, above all between Naum Gabo and Antoine Pevsner, who were the 

authors of the Realist Manifesto published in 1920, and Vladimir Tatlin, who along with T. 

Shapiro, I. Meyerzon, and Pavel Vinogradov, produced a counter-manifesto, The Work 

Ahead of Us, in the same year. In this, with reference to his tower project for the Third 

International, Tatlin wrote: 

 The investigation of material, volume and construction made it possible for us in 1918, 

in an artistic form, to begin to combine materials like iron and glass, the materials of 

modern Classicism, comparable in their severity with the marble of antiquity. 

 In this way an opportunity emerges of uniting purely artistic forms with utilitarian 

intentions. An example is the project for a monument to the Third International (exhibited 

at the Eighth Congress). (Frampton, 2007, p. 17-18) 
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Ilustração 63 – Monumento à Terceira Internacional, Vladimir Tatlin. Punin, 1920. (Dempsey, 2002, p. 
171) 

 

 

Ilustração 64 – Projecto do Monumento à Terceira Internacional, Vladimir Tatlin. (Smith, 2005, p. 152) 

 
 The canonical Constructivist work was Vladimir Tatlin’s project for a gigantic Monument 

to the Third International, first exhibited in 1920. This design, projected as a distorted 

frustum (logarithmically diminishing in a spiral vortex towards the summit), was inspired, 

like all Constructivism, by the triumphs of modern technology. (Lampugnani et al., 1986) 
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Ilustração 65 – Estrutura hiperbólica. Farol Adziogol de Vladimir Shukhov. 1911. (Gössel, 2007, p. 902) 

 

 

Ilustração 66 – Estrutura hiperbólica. Antena de Radio em Moscovo de Vladimir Shukhov. 1922. 
(Rosenfield, 2014) 
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 Numa primeira abordagem, pode-se sugerir que a opção de materialidade e síntese de 

elementos estruturais segue as mesmas teorias presentes nos grandes pavilhões do 

século XIX, no entanto, revela-se a intenção de explorar geometrias que permitissem 

que as estruturas gerassem formas que se afastam radicalmente da ortogonalidade, 

impondo a necessidade de desenvolver os conhecimentos das propriedades físicas dos 

materiais, bem como da geometria dos elementos e superfícies que permitiriam a 

edificação de estruturas expressivas, compostas por malhas estruturais que 

demonstrassem o seu potencial na distribuição de esforços e afirmassem a sua validade 

como sistema construtivo, como exemplificado em estruturas conceptuais (Ilustração 

63) bem como funcionais (Ilustração 66). 

 O desenvolvimento de sistemas construtivos baseados na malha estrutural com 

elementos diagonais, permitiu que estruturas hiperbólicas tais como o Farol Adziogol 

(Ilustração 65) e a Torre de Radio em Moscovo (Ilustração 66) de Vladimir Shukhov 

fossem construídos, revelando as potencialidades deste sistema no desenvolvimento 

de projetos, de extremas dimensões, onde a especificidade das suas funções é 

responsável por definir e justificar a sua forma. Com a realização destes projetos, fica 

comprovado o potencial das propriedades do sistema, na edificação de formas 

compostas por superfícies complexas que resolvem os requisitos estruturais e 

funcionais requeridos, conseguindo atingir os resultados propostos, recorrendo a uma 

estrutura de grandes volumes, caracterizada pela síntese de elementos estruturais que 

como consequência direta aparentam diluir-se com a sua envolvência, possibilitando um 

maior grau de liberdade no desenvolvimento de programas que tirem partido dos 

espaços contidos. 

 O modo de abordar a problemática associada ao desenvolvimento de grandes 

estruturas encontra nestas intervenções a racionalidade na definição dos elementos 

estruturais de modo a resolvê-la economicamente, tanto ao nível dos materiais 

escolhidos como do número e tipo de elementos estruturais utilizados, possibilitando a 

pesquisa de formas complexas, não limitadas pelos extensos volumes gerados, que 

asseguram a transmissão de esforços e permitem explorar geometrias e volumetrias 

que aparentam não conter limites na complexidade das suas formas e volume dos 

edifícios gerados. Os conhecimentos adquiridos com o estudo e edificação das 

estruturas laboratório, deu origem a um caminho de investigação que permitiu o 

desenvolvimento de futuros sistemas construtivos tais como as Estruturas Espaciais e 

Cúpulas Geodésicas. 
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6.1. O PAVILHÃO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA DE BUCKMINISTER 

FULLER NA EXPO 67, EXPOSIÇÃO UNIVERSAL DE 1967 EM MONTREAL, 
CANADA 

 A proposta desenvolvida por Fuller para o Pavilhão dos Estados Unidos na Expo 67, 

viria a revelar-se o edifício de maior visibilidade e importância da sua carreira. A 

estrutura, uma cúpula geodésica (Ilustrações 67 e 68), representa o resultado de um 

extenso trabalho de décadas, centrado na pesquisa de estruturas de grandes 

dimensões, com o potencial de conter extensos volumes recorrendo a um sistema 

construtivo caracterizado por síntese de materiais e elementos estruturais. As 

potencialidades das cúpulas geodésica em conter grandes volumes, sugeriam as suas 

possibilidades quase ilimitadas a nível volumétrico, característica que Fuller demonstra 

com o projeto utópico que propôs para Manhattan.   

 Em 1962, Fuller havia proposto a colocação de uma enorme cúpula sobre o núcleo de 

Manhattan, como se fosse um plumão de aço que protegia da neblina, da poluição e de 

uma possível contaminação radioactiva. Um conceito inovador de um ambiente com o 

clima controlado, tendo a atmosfera como projecto. (Puente, 2000, p. 160) 

 

 

Ilustração 67 – Pavilhão dos EUA, Expo 67. (Langdon, 2018) 
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Ilustração 68 – Cúpula Geodésica. (Langdon, 2018) 

 
 As propriedades físicas do triângulo, principalmente a resistência aos esforços, são o 

ponto chave que possibilita reduzindo ao mínimo o material utilizado, permitindo gerar 

uma superfície sem que a integridade estrutural da sua forma seja comprometida. É com 

a exploração das potencialidades do sistema construtivo resultante, que a ideia de uma 

cúpula surge, visto ser a forma que possibilita conter o maior volume em relação ao 

número de recursos materiais e estruturais utilizados, promovendo desse modo o 

conceito de síntese que se revela de extrema importância no desenvolvimento da 

proposta. 

 One of the ways Buckminster Fuller ("Bucky") would describe the differences in strength 

between a rectangle and a triangle would be to apply pressure to both structures. The 

rectangle would fold up and be unstable but the triangle withstands the pressure and is 

much more rigid in fact the triangle is twice as strong. This principle directed his studies 

toward creating a new architectural design, the geodesic dome, based also upon his idea 

of "doing more with less." Fuller discovered that if a spherical structure was created from 

triangles, it would have unparalleled strength. (The Buckminster Fuller Institute, 2021) 
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Ilustração 69 – Interior do Pavilhão. (Langdon, 2018) 

 

 

Ilustração 70 – Sistema Construtivo. (Langdon, 2018) 

 
 A forma de cúpula da estrutura (setenta e seis metros de diâmetro e sessenta e um de 

altura) contem um volume de dois mil metros cúbicos. Era composta por tubos de aço, 

organizados em triângulos sob tensão, sendo os vazios gerados como consequência da 

organização dos elementos estruturais (Ilustrações 69 e 70), encerrados por mil e 

novecentos painéis acrílicos. Alguns perfurados para ventilação.  

 No interior, foi desenvolvido o programa recorrendo a um sistema de plataformas 

abertas, totalmente independentes da estrutura da cúpula, destinados a expor a obra de 

Seven Ass. Inc, com o tema; a criatividade americana. O pavilhão permaneceu após a 

conclusão da exposição, até ser destruído por um incêndio em 1976. (Puente, 2000, p. 

160) 
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 Fuller desenvolveu um extenso trabalho de pesquisa de estruturas que tivessem a 

potencialidade de materializar a intenção de edificar grandes volumes, recorrendo á 

síntese de materiais e elementos estruturais. As estruturas tensionadas compostas pela 

organização de triângulos numa casca em forma de cúpula, possibilitou o 

desenvolvimento do conceito de criar e conter uma atmosfera no seu interior, onde seria 

possível o controlo total do ambiente. 

 Ao resolver a propagação de esforços estruturais com os elementos metálicos 

correspondentes aos lados dos triângulos, o vazio gerado, possibilita que a relação 

interior-exterior seja mantida e devido á reduzida presença da estrutura em relação á 

dimensão geral do volume, quase se diluir na envolvente, negando a sensação de 

reclusão. 

 Fuller teve a intenção de criar uma atmosfera. Um modo de isolamento, de proteção do 

exterior. Com esta edificação laboratório, desenvolve e comprova um conceito que abre 

o caminho para a exploração de estruturas independentes do lugar de implantação, 

contendo o potencial de gerar formas que aparentam não ter limites dimensionais, diluir-

se com a envolvente como consequência da síntese dos seus elementos constituintes.  

Este conceito viria a influenciar o modo de desenvolver propostas nas quais a 

necessidade de conter e isolar grandes volumes representa um dos principais critérios, 

em grande parte associadas a estufas ou á exploração de outros planetas. 

6.2. A SUPERESTRUTURA DE KENZO TANGE NA EXPO 70, EXPOSIÇÃO 

UNIVERSAL DE 1970 EM OSACA, JAPÃO 

 A superestrutura projetada por Tange para a Expo 70 (Ilustração 71), foi desenvolvida 

recorrendo a um sistema construtivo (estrutura espacial) similar a nível conceptual ao 

sistema utilizado na cúpula geodésica de Fuller, definido por tetraedros formados por 

triângulos tensionados, que constituem a sua base estrutural. No entanto, a nível da 

forma encontram-se diferenças significativas que demonstram o seu potencial de 

distribuição de esforços possibilitando novas maneiras de explorar a flexibilidade do 

sistema estrutural na geração de volumes. 

 A Estrutura Espacial de grandes dimensões que define esta intervenção é composta 

por uma malha de elementos triangulares organizados sob um plano com um vazio 

circular (Ilustração 72), suspenso por um reduzido número de pilares. 
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Ilustração 71 – Superestrutura, Expo 70. (Shinkenchiku-Sha, 2021) 

 

 

Ilustração 72 – Detalhe do vazio na estrutura. (Shaw, 2015) 

 
 Numa primeira analise o modelo de distribuição de forças estruturais, centra-se no 

pórtico, similar ao sistema de viga-pilar. No entanto, se a construção convencional de 

betão armado fosse utilizada não seria possível obter os extensos vazios que esta 

estrutura apresenta entre pilares. A escala humana é completamente abandonada. Não 

se pode sugerir que a estrutura se dilui na envolvente, mas de certeza que a sua total 

apreensão não seria fácil e direta, promovendo por esse motivo um certo nível de 

abstração. 

 É devido às suas extensas dimensões, bem como ao vazio existente na cobertura 

(Ilustração 72), desafio de extrema complexidade a resolver com outro sistema 

construtivo, que as potencialidades das estruturas espaciais são comprovadas. 

Aparentemente sem limites físicos, as estruturas espaciais permitem a quase “infinita” 
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geração de superfícies sem suportes intermédios (desde que seja possível aumentar a 

altura da laje ou seja, o aumento do comprimento dos lados dos triângulos), 

possibilitando o desenvolvimento de conceitos onde a necessidade de espaço livre seja 

de extrema importância. Como o caso de unidades fabris, hangares, ou terminais de 

aeroportos. 

 As estruturas espaciais encontram relação conceptual com os sistemas desenvolvidos 

nos grandes pavilhões do século XIX, nomeadamente na ideologia de síntese de 

materiais e separação da transmissão de esforços para os elementos estruturais, 

permitindo desse modo a geração de vazios sem que a integridade estrutural do edifício 

seja comprometida. Se bem que as potencialidades de gear volumes de grandes 

dimensões tenham sido testadas no século XIX, não se identifica grandes inovações a 

nível da forma, sendo a cúpula geodésica, ao adotar o triangulo como elemento base, 

responsável por revelar as possibilidades do sistema na geração de formas complexas. 

No entanto, não se pode afirmar que a forma deste pavilhão seja complexa, 

aparentemente resume-se a uma cobertura sustentada por pilares, ou seja, recorre ao 

pórtico como suporte de uma superfície paralela ao piso. Mas é devido a essa opção 

que as capacidades de transmissão de esforços presentes neste tipo de sistema 

estrutural são demonstradas, ao possibilitar a redução significativa do número 

necessários de pilares de suporte em relação às extensas dimensões da estrutura, 

comprovando desse modo a validade do sistema na geração de espaços sem 

precedentes. 

 Com esta inovadora intervenção, Tange demonstra as potencialidades das estruturas 

espaciais no desenvolvimento de tipologias de edifícios com características especificas, 

impossibilitadas de ser resolvidas recorrendo a sistemas construtivos convencionais que 

devido as suas limitações, seja na transmissão de esforços ou nas propriedades dos 

materiais eleitos, não permitiriam a conquista espacial necessária para realizar os seus 

conceitos. 
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7. DESENHO PARAMÉTRICO E FABRICO DIGITAL 

 A transição de analógico para digital influenciou todas as facetas da vida 

contemporânea, não representando o modo de desenvolver o projecto de arquitetura 

uma exceção. A principal alteração de paradigma surge com a introdução do 

computador como ferramenta de trabalho, ao influenciar o modo como os processos e 

procedimentos laborais são efetuados. No caso específico do projeto de arquitetura, foi 

a introdução do desenho assistido por computador CAD (Computer-Aided Design) que 

exerceu uma maior influencia no tipo de ferramentas utilizadas no processo de 

desenvolvimento do projecto, no entanto, esta primeira fase de digitalização incidiu 

somente na alteração de ferramentas de trabalho ao deixarem de ser analógicas e 

passarem a ser digitais, apresentando desse modo a primeira vantagem dos processos 

digitais em relação aos sistemas de representação manuais, superior flexibilidade e 

rigor. 

 Se bem que numa primeira abordagem, os sistemas digitais tenham representado 

somente um modo de aumento de produtividade, se comparados com os anteriores 

processos, não se pode sugerir que tenham, numa fase inicial, alterado o modo de 

desenvolver os conceitos presentes num projeto de arquitetura. No entanto, foi com a 

introdução da modelação tridimensional que as maiores alterações de processos no 

modo de transmitir um conceito são introduzidas, devido ao facto de ser possível o 

desenvolvimento de modelos, com um nível de rigor e conhecimento das suas 

superfícies impossível de se obter com modelos físicos. A flexibilidade de 

desenvolvimento da forma, associada a disponibilidade de informação rigorosa, 

influenciou o modo de projetar, permitindo não só o aumento da complexidade 

geométrica, bem como, facilitando a produção não padronizada de elementos 

construtivos únicos, essenciais para o desenvolvimento de conceitos de maior 

complexidade. 

 Após definir o modo de desenvolver a forma, tirando partido das potencialidades das 

ferramentas digitais de CAD, fica presente a necessidade de transformar toda a 

informação digital em processos de construção de um edifício, como resposta surge o 

modelo paramétrico. Como o próprio nome sugere, um modelo paramétrico é um 

modelo definido por parâmetros que agrupa modelos digitais, atribuindo-lhe 

propriedades e informações pertinentes para a sua produção e construção. Um conjunto 

de linhas e planos num modelo tridimensional, passa a ser definido como um objeto que 
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contem toda a informação necessária para que uma máquina o possa produzir, bem 

como a sua localização e função em relação a totalidade do projeto. A possibilidade de 

agrupar toda a informação pertinente ao objeto específico, permite que o nível de 

complexidade dos projetos aumente, sem promover o aumento dos processos 

necessários para a materialização do projeto. 

 Todas as fases anteriormente descritas, encontram a sua maior vantagem quando 

conjugadas com o fabrico digital, (processo de interpretação e conversão da geometria 

do modelo digital em coordenadas de modo a gerar um código de instruções, G-code, 

que posteriormente serve de instruções para impressoras 3D, robots, CNC - Computer 

Numeric Control, efetuarem a produção dos componentes físicos), ao permitir o 

aumento da produção dos elementos necessários para a materialização do projeto, 

retirando a complexidade associada aos processos analógicos dependentes de 

interpretação humana. Este ponto revela-se transformador, pelo facto de converter o 

processo de produção analógico, onde qualquer alteração representa um aumento do 

tempo necessário para a conclusão de cada fase, dando origem a probabilidade de 

ocorrência de erros, restringindo ou pelo menos provocando resistências ao 

desenvolvimento de variações em processos e peças comuns. 

 O desenho paramétrico associado ao fabrico digital permite aproximar os processos 

digitais de desenvolvimento de conceitos, com as questões especificas do fabrico e 

construção, permitido um maior nível de conhecimento e transparência em todas as 

fases de desenvolvimento de um projecto. 

 Para o arquiteto, o recurso a processos digitais de desenvolvimento e materialização 

do projeto representa a oportunidade de propor conceitos, que anteriormente se 

revelariam impossíveis de materializar devido á sua complexidade, não só a nível das 

suas propriedades físicas e estruturais, mas na própria construção das estruturas, 

devido ao facto da especificidade de elementos ter uma relação direta com tempo e 

custo, visto estar dependente de processos não padronizados não podendo o seu 

fabrico ser otimizado. Esta realidade representa um ponto de restrição á liberdade 

criativa no desenvolvimento de um conceito. No entanto é com os processos digitais 

que as respostas necessárias são encontradas, devido somente ao facto, de grande 

parte da complexidade ser retirada, permitindo que o maior número de processos seja 

digitalizado e desse modo, possibilitando uma maior liberdade e segurança ao processo 

de desenvolvimento de ideias e propostas de projetos de arquitetura. 
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7.1. O PAVILHÃO DA SERPENTINE GALLERY DE ÁLVARO SIZA E EDUARDO 

SOUTO DE MOURA, LONDRES, INGLATERRA, 2005 

 A Galeria Serpentine, promove desde o ano 2000, um evento anual, para o qual convida 

arquitetos, (laureados com o premio Pritzker na sua maioria) a desenvolverem um 

projecto para um pavilhão efémero a ser construído nos jardins Kensington em Londres, 

no período correspondente aos meses de Verão. Para a edição de 2005 foi edificado 

um pavilhão (Ilustrações 73 e 74) que resultou da colaboração dos arquitetos Álvaro 

Siza e Eduardo Souto de Moura. 

 

 

Ilustração 73 – Pavilhão. Winspear, 2005. (Serpentine Galleries, 2021b) 

 

 

Ilustração 74 – Acesso ao Pavilhão. Deleu, 2005. (Serpentine Galleries, 2021b) 
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 In designing the Pavilion, Siza sought to 'guarantee that the new building - while 

presenting a totally different architecture - established a "dialogue" with the neoclassical 

house'. The result was a structure that mirrored the domestic scale of the Serpentine and 

articulated the landscape between the two buildings. The Pavilion was based on a simple 

rectangular grid, which was distorted to create a dynamic curvaceous form. It comprised 

interlocking timber beams, a material that accentuated the relationship between the 

Pavilion and surrounding Park. (Serpentine Galleries, 2021b) 

 A relação com o local, com as suas pré-existências e a efemeridade da proposta 

representam linhas condutoras para o desenvolvimento do projeto. Resultante da 

análise das condicionantes do local de implantação, a forma do pavilhão é gerada como 

reflexo das tensões com o edifício da Galeria, as árvores e os percursos existentes 

estabelecendo um diálogo com essas pré-existências, como resultado geram-se as 

superfícies concavas das laterais do pavilhão. A cobertura da estrutura é a única 

superfície convexa, deste modo, encerrando as superfícies concavas das laterais e 

definindo o volume do pavilhão. 

 As opções estruturais e de materialidade permitem enfatizar a ligação ao local. A 

estrutura em grelha revela a possibilidade de reduzir significativamente a ocupação de 

área de implantação dos seus elementos de ligação ao solo. Os vazios na sua maioria 

são preenchidos por superfícies translucidas, à exceção dos mais próximos do solo, os 

quais permanecem vazios para promovem a continuidade do parque para o interior do 

edifício, quase como se a intervenção fosse inexistente ao nível do solo (Ilustração 74 

e 76). 

 

 

Ilustração 75 – Interior do Pavilhão. Deleu, 2005. (Serpentine Galleries, 2021b) 
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Ilustração 76 – Relação com o exterior. Tallant, 2005. (Serpentine Galleries, 2021b) 

 
 O curto período de vida para o qual os pavilhões são projetados e a necessidade de 

montagem e desmontagem representam uma oportunidade para os arquitetos 

explorarem conceitos, materialidades e processos construtivos, inovadores, ou 

arriscados, que não seriam possíveis de realizar noutro contexto. A efemeridade da 

proposta, associada à preservação do local identificam a propensão de desenvolver 

propostas assentes em processos de pré-fabrico, devido ao facto de possibilitem e 

promoverem a fácil mobilidade da estrutura, característica que se revela de grande valor 

a nível das necessidades laborais, logísticas e económicas. 

 O método construtivo utilizado, uma estrutura em grelha de madeira, permite criar 

superfícies curvas dinâmicas recorrendo à variação da geometria dos seus elementos 

constituintes, sem comprometer a estabilidade estrutural, comprovando as suas 

potencialidades de transmissão de esforços. 

 A geometria curva dinâmica das superfícies do pavilhão gerou a necessidade de 

produzir 427 elementos de madeira únicos, bem como os correspondentes painéis de 

policarbonato semitransparente de 5 milímetros que encerram a quase totalidade da 

forma á exceção dos vazios mais próximos da ligação ao solo (Ilustrações 75 e 76). 

 As suas características formais a que se adiciona o uso de 250 lâmpadas alimentadas 

por energia solar e o mobiliário composto por 20 mesas, 80 cadeiras e três chaise longue 

(desenhadas por Siza e Souto de Moura), permitiu que o espaço fosse selecionado para 

palestras e projeções de filmes do programa de palestras da Galeria Serpentine 

(Ilustração 76). (Jodidio, 2011) 
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 O uso do desenho paramétrico e fabrico digital, tiveram um papel essencial no projecto 

e construção deste pavilhão. Devido ao facto de a materialização do conceito exigir uma 

geometria dinâmica, ficou impossibilitada a utilização de uma malha estrutural composta 

por elementos padronizados, revelando a necessidade de criar um elevado número de 

peças únicas com localizações especificas que permitiriam à estrutura gerar a forma 

requerida, revelando a complexidade a nível de fabrico e construção necessária para a 

edificação do pavilhão. É neste ponto, que o desenho paramétrico permite facilitar a 

relação entre o projecto e o fabrico, devido ao facto de providenciar as informações 

necessárias, recorrendo a processos digitais automáticos, os quais são responsáveis 

pela geração das instruções (G-code) para as máquinas fabricarem cada elemento, 

garantindo a mesma rapidez e precisão no fabrico de peças, independentemente da sua 

geometria e da quantidade de peças iguais produzidas. Este processo possibilita que o 

aumento da complexidade dos métodos de fabrico não represente um aumento no 

custo, tempo de fabrico e de construção e, desse modo, não restringindo o arquiteto na 

exploração de geometrias menos convencionais, ou inovadoras, em propostas 

laboratório que permitem desenvolver o processo de procura das respostas para os 

conceitos que pretende investigar. 

7.2. O PAVILHÃO DA SERPENTINE GALLERY DE BJARKE INGELS (BIG), 
LONDRES, INGLATERRA, 2016 

 O evento anual promovido pela Serpentine Gallery, recebeu na sua edição de 2016 a 

proposta de Bjarke Ingels (BIG) (Ilustrações 77 e 78) para um pavilhão temporário. Á 

semelhança do pavilhão de Siza e Souto de Moura, anteriormente estudado, a edição 

anual dá a oportunidade, a um arquiteto convidado, de desenvolver uma proposta 

caracterizada por um reduzido número de constrangimentos, nomeadamente, a 

necessidade de criar uma estrutura temporária e o local de implantação, permitindo e 

promovendo o desenvolvimento de projetos nos quais conceitos experimentais possam 

ser explorados. Um dos principais objetivos centra-se na promoção não só da 

intervenção arquitetónica como objeto de contemplação, mas também a promoção de 

edifícios que enalteçam a sua relação com os visitantes, bem como, com o local de 

implantação, os jardins da Galeria. 

 The Serpentine Pavilion, designed by Bjarke Ingels Group (BIG), was an ‘unzipped wall’ 

that was transformed from straight line to three-dimensional space, creating a dramatic 

structure that by day housed a café and free family activities and by night became a space 
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for the Serpentine’s acclaimed Park Nights programme of performative works by artists, 

writers and musicians. (Serpentine Galleries, 2021a) 

 

 

Ilustração 77 – Pavilhão. Baan, 2016. (Serpentine Galleries, 2021a) 

 

 

Ilustração 78 – Pavilhão. Baan, 2016. (Serpentine Galleries, 2021a) 

 
 For the Serpentine Pavilion 2016, we have attempted to design a structure that embodies 

multiple aspects that are often perceived as opposites: a structure that is free form yet 

rigorous, modular yet sculptural, both transparent and opaque, both box and blob. 

We decided to work with one of the most basic elements in architecture: the brick wall. 

Rather than clay bricks or stone blocks – the wall is erected from extruded fiberglass 

frames stacked on top of each other. The wall is pulled apart to form a cavity within it, to 

house the events of the Pavilion’s programme. (BIG - Bjarke Ingels Group, 2021) 

 O principal conceito presente no desenvolvimento deste projecto, revela-se 

idiossincrático, ao explorar as possibilidades de uso de elementos simples num modo 
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complexo. Tendo como ponto inicial a parede de tijolo, alinhada perpendicularmente ao 

edifício da Galeria, são aplicadas forças perpendiculares em sentido oposto ao volume, 

de modo a gerar a sua forma final. Deste modo cria-se um espaço interior onde se 

desenvolve um programa que promove um caminho com momentos de pausa. O 

percurso proposto estabelece uma ligação entre o jardim e a Galeria, sendo o pavilhão 

um acontecimento presente que não compromete a fluidez de circulação, promovendo 

desse modo a relação do pavilhão com a sua envolvente (Ilustrações 79 e 80). 

 

 

Ilustração 79 – Espaço interior do pavilhão. Baan, 2016. (Serpentine Galleries, 2021a) 

 
 
 

 

Ilustração 80 – Relação visual com o edifício da Galeria. Baan, 2016. (Serpentine Galleries, 2021a) 
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 A forma do pavilhão é obtida recorrendo á organização de blocos padronizados, que 

surgem como resultado da reinterpretação do tijolo cerâmico tradicional onde só a sua 

geometria base é retida visto neste caso específico o resultado final ser um 

paralelepípedo vazio, sem duas faces, resultante da extrusão de fibra de vidro. Os 

vazios gerados são orientados perpendicularmente ao eixo longitudinal do edifício, 

enfatizando a sempre presente relação entre o interior e o exterior que promove 

diferentes enquadramentos, jogos de luz e de sombra, de reflexão e perceção de 

texturas, gerados dinamicamente pela passagem do tempo, resultado na metamorfose 

entre interior e o exterior responsável por criar experiências singulares a cada 

observador no modo como percecionam e se relacionam com a estrutura e a sua 

envolvente. 

 A complexidade de materializar este conceito, centra-se nas relações entre blocos, 

nomeadamente no rigor necessário no posicionamento de cada bloco de modo que seja 

possível obter a forma requerida. É neste ponto que a contribuição do desenho 

paramétrico se revela essencial, facilitando a definição dos parâmetros necessários, 

recorrendo a fórmulas e automatismos, que permitem que o modelo seja testado 

digitalmente, bem como, facilitando a produção de listas de componentes e todas as 

informações necessárias para os processos de montagem e de desmontagem 

presentes no período de vida da estrutura. 

 Com o desenvolvimento do projeto deste pavilhão, fica demonstrado o contributo do 

uso de processos digitais em projetos de arquitetura, onde o uso do desenho 

paramétrico possibilita que uma forma complexa seja projetada e construída, facilitando 

a obtenção de toda a informação pertinente para todas as fases do projeto, desde a fase 

de conceção e cálculos estruturais à fase de fabrico e montagem. Neste caso específico, 

a complexidade não está presente no processo de fabrico de um elevado número de 

peças únicas, como se verificou no pavilhão da edição de 2005 de Siza e Souto de 

Moura, mas sim, no correto posicionamento de cada peça em localizações especificas, 

revelando-se o facto de serem todas iguais um dos pontos responsáveis por aumentar 

o grau de complexidade presente no processo de montagem, visto a forma final estar 

dependente da correta execução do procedimento. 

 O processo de desenvolvimento de conceitos arquitetónicos fica beneficiado com a 

racionalização e automação de procedimentos e processos que retirem complexidade 

na transmissão de informações e conhecimentos entre as partes responsáveis por todas 
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as fases de um projeto, revelando o potencial de reduzir os riscos associados ao 

desenvolvimento de projetos, que ao serem desenvolvidos por outros métodos se 

revelariam de impossível conceção restringindo o arquiteto no seu processo de 

investigação, bem como, transformando ideias arriscadas em projetos utópicos. O maior 

conhecimento e acesso facilitado á informação, possibilita o desenvolvimento de 

propostas laboratório com um maior grau de liberdade criativa no processo de 

desenvolvimento do percurso da carreira de um arquiteto. 

7.3. O PAVILHÃO SHOP POR SHOP ARCHITECTS NA EXPOSIÇÃO DE 

DESIGN DE MIAMI, MIAMI, ESTADOS UNIDOS, 2016 

 Flotsam & Jetsam foi o nome atribuído à intervenção desenvolvida por SHoP Architects 

para a edição de 2016 do Design Miami. A instalação (Ilustrações 81 e 82) é composta 

por dois pavilhões que assinalam a entrada para a exposição. Os volumes são definidos 

por superfícies com formas livres, dinâmicas, que não encerram o espaço na totalidade, 

mas sim, marcam a passagem da cidade para o recinto da exposição. As formas 

assemelham-se a cúpulas com vários vazios que definem de modo subtil, o caminho a 

ser percorrido pelos visitantes, mantendo uma ligação visual constante com a 

envolvente, não só através dos vãos, como dos próprios vazios entre os elementos 

estruturais que constituem a intervenção. 

 As estruturas foram desenvolvidas recorrendo a um sistema de elementos triangulares, 

similares ao desenvolvido por Fuller para as suas estruturas, bem como, às estruturas 

espaciais. Neste caso específico, surge a necessidade de produzir superfícies 

irregulares, requisito que é satisfeito com a variação do comprimento de cada elemento, 

produzindo triângulos de diferentes dimensões, resultando nas superfícies curvas que 

definem a forma dos pavilhões, comprovando desse modo as propriedades tectónicas 

do sistema, como se verifica com a flexibilidade em gerar geometrias complexas, bem 

como, no potencial de transmissão de esforços presente neste tipo de malha estrutural.  
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Ilustração 81 – Pavilhão. 2016. (SHoP Architects, 2021) 

 

 

Ilustração 82 – Pavilhão. 2016. (SHoP Architects, 2021) 

 
 As recipients of the 2016 Design Visionary Award, SHoP was given the opportunity to 

create an installation to serve as the gateway to the annual Design Miami fair. The result 

was a two-acre landscape of experimentation, inspired in equal parts by the city’s 

celebrated spirit of play and its less well-known role as an emerging technology hub. 

Flotsam & Jetsam centered on a pair of pavilions showcasing novel 3D-printing 

techniques from the Oak Ridge National Laboratory and Branch Technology. Thornton 

Tomasetti analyzed the structures, considered at the time to be among the largest 3D-

printed objects ever produced. Design and production work across the team was 

conducted on the Dassault Systèmes 3DExperience platform. (SHoP Architects, 2021) 
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Ilustração 83 – Processo de fabrico. (SHoP Architects, 2021) 

 

 

Ilustração 84 – Esquema de ligação dos diferentes elementos. (SHoP Architects, 2021) 

 
 Um dos pontos principais deste evento, centra-se no desenvolvimento do seu parque 

tecnológico e nas potencialidades de teste de novas tecnologias, promovendo a 

inovação. Com este tema em mente, o desenvolvimento do projecto dos pavilhões está 

assente em processos digitais, recorrendo a tecnologias inovadoras, não só a nível de 

desenho e modelação (plataforma 3DExperience da Dassault Systèmes), como a nível 

da produção, construção e materialidade. 

 O papel do desenho paramétrico revela-se fundamental no desenvolvimento deste 

projecto. Tendo como ponto de partida a complexidade da estrutura e principalmente a 

opção de utilizar a impressão tridimensional recorrendo a braços robóticos industriais 

(Ilustração 83) é definida a necessidade de utilização de automatismos na tradução da 

geometria das superfícies, em código que possa ser interpretado como instruções para 
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o funcionamento dos robots. Este processo define os procedimentos de fabrico 

necessários criando um modo de abstração que separa o processo de desenvolvimento 

da forma da complexidade existente na produção de uma estrutura definida por 

extensas variações das dimensões e geometrias dos seus elementos constituintes. 

 À semelhança de outras intervenções estudadas, são desenvolvidos processos de 

montagem e de desmontagem da estrutura. No entanto, a definição de um esquema de 

assemblagem, revela-se necessário devido às limitações do volume de impressão 

presentes no processo de fabrico e propriedades do material utilizado na impressão 

(Ilustração 84). Este processo demonstra o potencial do fabrico de componentes em 

fábricas com o objetivo de retirar complexidade ao processo de construção, se 

comparado com sistemas construtivos comuns, permitindo deste modo reduzir ao 

mínimo o tempo necessário de edificação no local de implantação, promovendo uma 

alteração de paradigma, onde a construção é substituída por assemblagem de 

componentes. 

 Esta intervenção revela-se inovadora na exploração de processos digitais, que 

promovem uma camada de abstração no processo de geração da forma, traduzindo e 

convertendo automaticamente, as propriedades geométricas em instruções de fabrico, 

possibilitando e facilitando o desenvolvimento de conceitos que não ficam limitados pela 

complexidade das geometrias necessárias para a sua materialização. Os processos de 

produção experimentais desenvolvidos neste projeto laboratório, aproximam o arquiteto 

do edifício construído ao simplificarem todo o processo recorrendo ao fabrico digital, 

permitindo o teste das suas potencialidades conceptuais e tectónicas, solidificando 

conhecimentos essenciais para o desenvolvimento e utilização destas tecnologias e 

metodologias em futuros projetos não experimentais. 
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8. A POÉTICA DA FORMA 

 Se a análise de um edifício se restringir somente à definição e à caracterização das 

suas propriedades físicas e funcionais negligencia-se o modo sensorial, emotivo e 

interpretativo, presente na relação homem-arquitetura. 

 Não se afirma que o processo de apreensão total do meio construído tenha de ser 

regido por uma abordagem racional, ou emotiva (o modo de apreensão e interpretação 

está dependente do sujeito); no entanto revela-se que a influência que a arquitetura 

exerce na vida diária das sociedades é muito superior ao que se identifica numa primeira 

analise, não se restringindo às suas características físicas e técnicas. 

 Ao dar resposta aos requisitos de um projecto, o arquiteto desenvolve os seus conceitos 

de modo que a sua proposta final seja aceite. Neste processo, presente em qualquer 

projecto, é garantido, que os fatores, que foram considerados como essenciais, 

obtiveram resposta e a informação pertinente para materialização do projecto esteja 

definida. No entanto, as propriedades espaciais só podem ser apreendidas na sua 

totalidade após a conclusão do edifício, visto estarem dependentes da interpretação 

resultante da interação física, sensorial e emotiva de quem se relaciona com o espaço. 

 É neste ponto, que existe a possibilidade de o arquiteto explorar conceitos, que muito 

dificilmente se podem explicar, visto estarem sujeitos a uma interpretação, 

assemelhando-se, deste modo, à maneira como cada pessoa aprecia uma obra de arte, 

onde as propriedades físicas per si, ou mesmo as características técnicas, não revelam 

as sensações e emoções, diferente para cada pessoa, que determinada obra desperta, 

influenciando a vida de uma sociedade no tempo. 

 Identificam-se um conjunto de edifícios, onde a exploração dos seus conceitos revela 

intenções que transcendem as suas características físicas, promovendo uma 

abordagem que identifica as propriedades utilitárias da intervenção, mas que, no 

entanto, as transcende, sugerindo a exploração sensorial, interpretativa e contemplativa 

das propriedades dos espaços gerados. 
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8.1. O PAVILHÃO DA SERPENTINE GALLERY DE KAZUYO SEJIMA E RYUE 

NISHIZAWA, LONDRES, INGLATERRA, 2009 

 Para a edição de 2009 da iniciativa da Galeria Serpentine foi desenvolvido um pavilhão 

(Ilustrações 85 e 86), constituído por uma fina cobertura de alumínio com 26 milímetros 

de espessura, suportada por colunas de aço redondas, com um diâmetro de 50 

milímetros. A forma ondulada do perímetro da estrutura, surge como consequência do 

diálogo estabelecido com as árvores existentes na sua envolvente, tomando como 

referência geradora das suas curvas, as zonas de influência das copas (Ilustrações 87 

e 88). 

 A síntese de materiais marca a sua presença em toda a intervenção, identificando-se 

opções de materialidade que definem funções e limites. A área destinada ao programa 

é definida somente pela alteração de materialidade da base de implantação em relação 

à cobertura, definindo os seus limites por contraste com a superfície relvada do jardim. 

 

 

Ilustração 85 – Pavilhão. Guttridge, 2009. (Serpentine Galleries, 2021c) 
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Ilustração 86 – Pavilhão. Sumner, 2009. (Serpentine Galleries, 2021c) 

 
 Describing their structure, the architects, Kazuyo Sejima and Ryue Nishizawa, said: 'The 

Pavilion is floating aluminium, drifting freely between the trees like smoke. Its appearance 

changes according to the weather, allowing it to melt into the surroundings. It works as a 

field of activity with no walls, allowing uninterrupted view across the park and encouraging 

access from all sides.' 

 Sejima and Nishizawa created a stunning Pavilion that resembled a reflective cloud or a 

floating pool of water, sitting atop a series of delicate columns. The metal roof structure 

varied in height, wrapping itself around the trees in the park, reaching up towards the sky 

and sweeping down almost to the ground in various places. Open and ephemeral in 

structure, its reflective materials made it sit seamlessly within the natural environment, 

reflecting both the park and sky around it. (Serpentine Galleries, 2021c) 

 

 

Ilustração 87 – Pavilhão. 2009. (Serpentine Galleries, 2021c) 
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Ilustração 88 – Pavilhão. Newton, 2009. (Serpentine Galleries, 2021c). 

 
 O conceito desenvolvido nesta intervenção cria um espaço que se dilui na envolvente. 

A estrutura minimalista é desenvolvida de modo a permitir a materialização de um 

conceito onde a necessidade de continuidade visual representa uma das suas principais 

características, definindo a necessidade de síntese na opção de materiais e elementos 

estruturais que possibilitem garantir a estabilidade estrutural, ao mesmo tempo, 

reduzindo ao mínimo a sua volumetria e impacto visual, promovendo uma total 

integração com a envolvente. 

 É, no entanto, com a morfologia e a materialidade que este conceito se define. A 

estrutura apresenta, devido ao seu volume, mas principalmente à refletividade das suas 

superfícies de alumínio, a capacidade de se diluir no espaço-tempo deixando os seus 

limites físicos de apresentar as propriedades de solidez e presença da materialidade 

para, de modo dinâmico, marcarem a passagem do tempo, promovendo a continuidade 

da sua envolvente refletida nas suas superfícies, providenciando diversos e 

diferenciados momentos de interação para quem perceciona o espaço gerado. 

 O pavilhão influencia uma área de extenso volume ao providenciar através da 

reflexividade das suas superfícies, a possibilidade de estabelecer diálogos com a 

envolvente, promovendo aos seus visitantes experiencias dinâmicas, assinaladas por 

alterações no jogo de luz-sombra, bem como, de observação do que se está a refletir, 

criando momentos únicos para cada pessoa devido ao facto de o que se perceciona no 

reflexo estar dependente do angulo de visão de cada pessoa em relação á superfície da 

estrutura. Deste modo, os reais limites físicos da estrutura deixam de existir, sendo a 

sua área de influência a propriedade que melhor define a intervenção. 
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 Esta intervenção promove a desmaterialização da estrutura devido ao facto da maioria 

da sua superfície ser composta por superfícies refletoras que ao estabelecerem um 

diálogo com a envolvente diluem a sua forma e materialidade, promovendo as 

interações visuais e sensoriais resultantes do dinamismo associado á passagem do 

tempo e alterações na relação luz-sombra. No entanto, a conjunção desses atributos, 

permite que o espaço construído, providencie interações e interpretações sensoriais e 

emotivas, promovendo diálogos que definem e estabelecem relações dependentes do 

modo de perceção e vivencia do espaço gerado. 

 Os arquitetos ao desenvolverem este conceito, exploram uma ideologia que não se 

restringe ao volume da intervenção. O edifício ao ser constituído por superfícies 

refletoras promove dinamismo e desmaterialização. A sua área de influência deixa de 

estar contida na sua forma, para remeter ao observador a definição dos seus limites, 

atividade que se revela dinâmica, devido ao facto de estar dependente do ponto de 

observação e passagem do tempo. É gerada uma nova camada de influência no modo 

de apreensão do espaço e sua relação com a envolvência, onde a perceção da 

realidade deixa de ser somente direta para passar a existir a opção de interação com a 

realidade refletida, sujeita às alterações que a superfície de reflexão exerce no 

transporte da luz. O edifício deixa de ser caracterizado pelas suas superfícies para 

passar a ser um emissor de luz passível de ser apreendido e interpretado por quem 

interage com a intervenção. 

8.2. “ARMADILHO VAULT” NA BIENAL DE VENEZA, VENEZA, ITÁLIA, 2016 

 Projetado por Block Research Group e ETH Zurich, o “Armadilho Vault” (Ilustrações 89, 

90 e 91) foi a instalação central da exposição "Beyond Bending" da edição de 2016 da 

Bienal de Veneza. O processo experimental responsável pelo desenvolvimento e fabrico 

desta intervenção, encontra relação com as metodologias de desenvolvimento e 

processos de fabrico digitais utilizadas no pavilhão de 2005 da Serpentine Gallery. 
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Ilustração 89 – Pavilhão. Baan, 2016. (Block Research Group, 2021) 

 

 

Ilustração 90 – Pavilhão. Baan, 2016. (Block Research Group, 2021) 

 

 

Ilustração 91 – Pavilhão. Baan, 2016. (Block Research Group, 2021) 
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 Comprised of 399 individually cut limestone pieces, unreinforced and assembled without 

mortar, the Armadillo Vault spans 16 m with a minimum thickness of only 5 cm. Its 

funicular geometry allows it to stand in pure compression, while tension ties equilibrate 

the form. Starting from the same structural and constructional principles as historic stone 

cathedrals, this sophisticated form emerged from novel computational graphic statics-

based design and optimisation methods developed by the project team. 

 The Armadillo Vault was the centrepiece of the "Beyond Bending" exhibition at the 15th 

International Architecture Exhibition - La Biennale di Venezia, curated by Alejandro 

Aravena, which was held in Venice, Italy, from May 28 to November 27, 2016. (Block 

Research Group, 2021) 

 

 

Ilustração 92 – Detalhe da estrutura temporária de madeira utilizada como suporte na assemblagem 
das peças constituintes da estrutura. Baan, 2016. (Block Research Group, 2021) 

 
 Devido aos requisitos da exposição, identifica-se a necessidade de criar uma estrutura 

efémera com a capacidade de se adaptar ao local onde seria exposta, garantindo 

também, todos os requisitos relacionados com sua integridade estrutural, bem como, 

todas as questões logísticas de transporte e assemblagem. A estrutura desenvolvida é 

definida por uma superfície de complexa geometria composta por 399 blocos de calcário 

em compressão ancorados por elementos de aço (Ilustração 89, 90, 91).  

 O recurso a processos digitais revelou-se essencial no desenvolvimento e fabrico desta 

intervenção. A forma final encontra relação com uma cúpula, no entanto, revela um 

maior grau de complexidade, devido ao número de vazios e pontos de ancoragem 

identificarem a necessidade de um maior grau de conhecimento no estudo da 

propagação de esforços, influenciando o modo de construção, bem como, definindo as 

informações necessárias para o processo de fabrico e assemblagem (Ilustração 92). 

Neste processo, o recurso ao desenho paramétrico associado ao fabrico digital revela-

se essencial para o processo de transposição do modelo virtual para a estrutura 
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edificada, sem que o elevado volume de informação necessária para o processo de 

fabrico e a possibilidade de geração de erros, comprometam a materialização do 

conceito. 

 Esta intervenção, promove um jogo de perceções associado ao modo como as opções 

de materialidade se relacionam com a forma final. A solidez de um bloco de calcário é 

facilmente associada a uma função de suporte, como no caso de uma coluna onde a 

materialidade e volumetria sugerem a sua função promovendo peso e solidez, no 

entanto, neste caso específico, a pedra é transformada numa fina casca estabilizada 

pela tensão entre os blocos e ancoragens de aço que constituem a forma ondulante e 

livre da estrutura, desafiando a gravidade e sugerindo uma sensação de leveza que 

entra em conflito com as propriedades materiais da pedra calcária. 

 O modo de desenvolvimento da geometria de cada elemento dá continuidade à 

desassociação entre a apreensão da forma em relação ao uso comum de um material. 

No fabrico de cada bloco foi atingida a precisão necessária nas ligações entre blocos 

para que a união por compressão garantisse a propagação de esforços necessários 

para manter a forma final. Este processo, gerou também com recurso a diferentes 

acabamentos, a separação entre exterior e interior da superfície, revelando na face 

exterior a descontinuidade e fronteiras de cada bloco, devido ao facto de conterem faces 

planas numa superfície curva (Ilustração 91), contrastando de modo evidente com a 

face interior, onde a pedra teve um acabamento extremamente irregular, concedendo-

lhe uma textura que promove a continuidade da superfície (Ilustração 90). 

 A apreensão da conquista de uma forma com a extrema complexidade que esta 

intervenção apresenta é enfatizada pela utilização da pedra como material de eleição. 

Revela-se principalmente o modo como esses blocos de calcário são facetados e 

agrupados. Todos estes fatores remetem o observador para um conjunto de 

contradições sobre a lógica das escolhas e os seus potenciais resultados, que 

aparentemente não apresentam relação, divido à contradição entre a densidade e 

massa da materialidade em relação a leveza e fluidez que a estrutura contém. 

 As conquistas representadas pela intervenção, remetem os visitantes, que interagem 

com a forma, para interessantes momentos de contemplação, geradores de 

experiências intelectuais e sensoriais, promovendo contradições que revelam a 

materialização de um conceito que sugere características que se afastam das 

propriedades físicas da forma. 
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 Com o desenvolvimento desta intervenção, o arquiteto explora um conceito que não se 

restringe às características físicas dos materiais ou á geometria da forma, promovendo 

uma interação sensorial e interpretativa da estrutura, que não se revela direta, sugerindo 

um jogo de perceções e contradições, que promovem momentos de paragem, 

observação e reflexão, necessários para total apreensão e racionalização das questões 

estudadas e comprovadas como o desenvolvimento desta estrutura laboratório. 

8.3. O MUSEU DE ARTE TESHIMA DE RYUE NISHIZAWA, TESHIMA, JAPÃO, 
2010 

 O Museu de Arte Teshima foi inaugurado em 2010 para o Festival Internacional de Arte 

- Setouchi. O edifício, constituído por uma galeria aberta á envolvente (Ilustrações 93 e 

94), resulta da colaboração do arquiteto Ryue Nishizawa de Tóquio com o artista Rei 

Naito.  

 The Teshima Art Museum designed by Tokyo-based architect Ryue Nishizawa and 

Japanese artist Rei Naito opened in 2010 for the Setouchi International Art Festival that 

was held in the Takamatsu Port area of Japan. 

The open gallery space features 25 cm thick concrete shell with two elliptical openings 

that are open to elements. (Nishizawa, 2011) 

 

 

Ilustração 93 – Vista do exterior da Galeria. Baan. (Nishizawa, 2011) 
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Ilustração 94 – Interior da Galeria. Baan. (Nishizawa, 2011) 

 
 A forma do edifício é definida por uma superfície continua que aparenta “nascer” do 

piso onde está implantada gerando um espaço similar a uma gruta. Composta por uma 

superfície continua somente interrompida pelos vazios elípticos existentes, 

responsáveis pelos acessos, que permitem e promovem uma constante continuidade 

visual com a envolvente. 

 O sistema construtivo escolhido tira partido da plasticidade do betão, bem como, do 

potencial de transmissão de esforços presentes numa casca. A forma gerada revela-se 

de extrema complexidade devido não só as suas dimensões, como também á existência 

dos vazios que promovem descontinuidades na casca de vinte cinco centímetros de 

espessura, facto que dificulta a transmissão de esforços. A materialidade escolhida, o 

betão branco, permite através da forma criada e da cor escolhida para o betão, anunciar 

a sua presença, sem que, no entanto, se perca a relação com a natureza envolvente, 

pois a sua forma assemelha-se a uma pedra de rio, ou a uma formação rochosa que 

não estaria fora de contexto no local escolhido para a sua implantação (Ilustração 93). 

 No interior, como consequência da superfície monocromática continua, é gerado um 

espaço similar ao de uma gruta, criando um ambiente contemplativo, que promove uma 

abstração da envolvente, com exceção dos enquadramentos gerados pelos vazios 

elípticos, que permitem a observação da influência da passagem do tempo na 

envolvente e a sua relação com o espaço contido, marcadas pelo dinamismo do 

contraste entre luz e sombra. 
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 As características do espaço promovem aos seus visitantes, a possibilidade de se 

abstraírem dos limites do volume sem perderem a ligação com a envolvente, mantendo 

uma ligação e continuidade visual, criando uma atmosfera conducente a momentos de 

contemplação que sugerem meditações introspetivas. 

 Este conceito explora o potencial que um espaço tem de influenciar o modo como as 

pessoas o percecionam, criando experiências emotivas e contemplativas que se 

distanciam de uma simples analise técnica, funcional ou mesmo interpretativa das suas 

características. O espaço gera emoção, cria um ambiente e como consequência, 

transforma o modo como as pessoas interagem, promovendo momentos e experiências 

somente possíveis devido às opções de projecto que conduziram o desenvolvimento do 

edifício construído. 

 Com esta intervenção materializa-se um projeto dependente de um conceito que 

encontra na função que lhe é atribuída, uma galeria de um museu, a junção ideal que 

permite que um edifício que se pode considerar experimental noutros contextos, explore 

o seu potencial como intervenção permanente. As características singulares do espaço 

de implantação e função, permitem ao arquiteto explorar ideias que transcendem a 

materialidade e forma física da intervenção, permitindo com este edifício laboratório o 

estudo de características e potencialidades do espaço que nem sempre se revelam 

possíveis de contemplar numa intervenção comum. 

8.4. “TEATRI DEL MONDO” DE ALDO ROSSI NA BIENAL DE VENEZA, 
VENEZA, ITÁLIA, 1980 

 Aldo Rossi projetou uma estrutura flutuante, “Teatri del Mondo” (Ilustração 95) para a 

edição de 1980 da Bienal de Veneza. 

 Rossi gained international attention at the Venice Biennale in 1979 when he designed 

the Teatro del Mondo, a floating theatre. The wood-clad structure, featuring an octagonal 

tower, recalled the Venetian tradition of floating theatres and, Rossi believed, tapped into 

the collective architectural memory of the city. (Zukowsky, 2021) 

 



Laboratórios da Arquitetura: O Pavilhão e a Casa; Dos fundamentos da idade do Moderno à contemporaneidade 

Raúl Manuel Silva Prates de Carvalho  126 

 

Ilustração 95 – “Teatri del Mondo”. (Arnell et al., 1985, p. 229) 

 
 O projeto desenvolvido (Ilustração 96), revela os fundamentos teóricos resultantes do 

trabalho de investigação de Rossi, evidenciando as teorias Pós-modernistas, mais 

especificamente, uma abordagem neorracionalista (desenvolvimento e atualização das 

ideias racionalistas dos arquitetos italianos dos anos 1920 e 30) que promove o retorno 

ao classicismo. Caracterizado por uma maior ligação ao local, recorrendo a formas e 

tipologias comuns que se distanciavam de intervenções individualistas (que podem não 

se adequar ao contexto onde se inserem), promovendo desse modo harmonia e coesão 

da malha urbana. (Zukowsky, 2021) 

 

 

Ilustração 96 – Esquiços do projeto. (Arnell et al., 1985, p. 230) 
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Ilustração 97 – Fachadas. (Arnell et al., 1985, p. 223) 

 

 

Ilustração 98 – Plantas. (Arnell et al., 1985, p. 223) 

 

 

Ilustração 99 – Axonometria. (Arnell et al., 1985, p. 223) 
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Ilustração 100 – Corte longitudinal e transversal. (Arnell et al., 1985, p. 231) 

 
 O edifício, um teatro flutuante, encontra ligação com as estruturas flutuantes 

tradicionais do século XVI, bem como, com a efemeridade das estruturas criadas para 

festivais e ocasiões especiais. 

 A estrutura (Ilustrações 97-103), constituída por um esqueleto de andaimes soldados a 

uma barcaça, forma um volume de base quadrangular com 9.5 metros de aresta e 11 

metros de altura que serve de base a um octógono com 11 metros de altura encerrado 

por um telhado de metal em forma de pirâmide. No topo do telhado encontra-se uma 

esfera e bandeira de aço. Dois volumes retangulares (Ilustrações 99 e 100) contêm as 

escadas que dão acesso aos balcões no corpo principal do edifício (Ilustrações 101 e 

102). A estrutura de metal foi envolvida pelo exterior por madeira, mantendo a cor 

original, á exceção das tiras pintadas de azul no topo dos volumes retangular, octagonal 

e portas (Ilustração 95). O interior foi parcialmente coberto de madeira, possibilitando a 

vista da estrutura metálica. A lotação era de 250 pessoas sentadas, distribuídas por 

bancadas e balcões (Ilustrações 101, 102 e 103). (Arnell et al., 1985, p. 220) 
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Ilustração 101 – Vista do 
interior do Teatro. (Arnell et al., 

1985, p. 230) 

Ilustração 102 – Vista do 
interior do Teatro. (Arnell et al., 

1985, p. 230) 

Ilustração 103 – Vista do 
interior do Teatro. (Arnell et al., 

1985, p. 230) 

 
 The Teatro was built at the Fusina shipyards and towed by sea to the Puma dell a 

Dogana, a spot, according to Rossi, that "seemed to me a place where architecture ended 

and the world of the imagination or even the irrational began." It was anchored there 

through the duration of the Biennale. Afterward it traveled by sea to the Dalmatian coast 

of Yugoslavia, calling at coastal towns like Dubrovnik that were originally Venetian 

colonies. It was later dismantled. (Arnell et al., 1985, p. 220) 

 Rossi apresenta com esta intervenção a materialização de ideologias assentes em 

fundamentos teóricos definidos nos seus trabalhos de investigação. O edifício efémero, 

estabelece uma forte ligação ao local e função para o qual foi projetado, evocando as 

ligações ao passado clássico e promovendo uma integração harmoniosa na malha 

urbana de Veneza, não só pela forma e base flutuante do edifício, mas principalmente 

pelo conceito subjacente a uma estrutura efémera flutuante e o seu potencial de 

promoção do imaginário. 
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9. A VILLA DALL’AVA: A CASA EXPERIMENTAL NA CONTEMPORANEIDADE, 
PARIS, FRANÇA, 1991 

 O atelier de arquitetura de Rem Koolhaas, OMA, foi selecionado para desenvolver um 

projecto para um edifício (completado em 1991) num sítio da zona residencial de Saint-

Cloud, Paris. Como requisitos, os clientes solicitaram que fossem projetados dois 

apartamentos, um para eles e outro para a filha, bem como uma piscina no telhado com 

vista para a Torre Eiffel (Ilustrações 104, 105 e 106). 

 O edifício projetado contém características que se relacionam com a “Villa Savoye” de 

Le Corbusier, principalmente no modo como a cobertura é utilizada, atribuindo-lhe a 

função, em ambos os casos, de espaço de lazer. Outro ponto de referência, centra-se 

na elevação suportada por pilares de partes da estrutura. A utilização da planta livre 

encontra também referencia com o projeto de Le Corbusier, revelando a intenção de 

desenvolvimento e adaptação de ideias previamente testadas em futuros projetos. 

 

 

Ilustração 104 – Vista sobre a cidade da piscina e cobertura. Aaron. (Jones, 2018) 
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Ilustração 105 – Alçado orientado de modo a proporcionar vistas para a cidade. (Jones, 2018) 

 
 The villa is situated on a hill which slopes steeply toward the Seine, the Bois de Boulogne, 

and the city of Paris, in the residential area of Saint Cloud - a neighbourhood 

characterised by 19th century houses in a classical "Monet" landscape. 

The client wanted a glass house with a swimming pool on the roof and two separate 

"apartments" - one for the parents, the other for the daughter. They also wanted a 

panoramic view - from their swimming pool - of the surrounding landscape and the city of 

Paris. 

The site is like a big room, with a boundary made of greenery, garden walls and slopes. 

It is composed of three parts: a sloping garden, the main volume of the villa, the street 

level garage with access in a cavity. 

The house is conceived as a glass pavilion containing living and dining areas, with two 

hovering, perpendicular apartments shifted in opposite directions to exploit the view. They 

are joined by the swimming pool which rests on the concrete structure encased by the 

glass pavilion. (OMA, 2018) 

 

 

Ilustração 106 – Parte do primeiro piso que aparenta estar em consola. Werlemann. (Jones, 2018) 
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 O desenvolvimento da proposta encontrou como principal condicionante a acentuada 

inclinação do lote, bem como, a sua morfologia e orientação para a cidade. Fatores que 

viriam a influenciar o modo como o projeto foi desenvolvido. 

 O edifício é composto por três, visualmente distintos volumes, diferenciados pelas suas 

propriedades funcionais, sobrepostos em três níveis, estando organizados de modo a 

otimizar as vistas sobre o jardim e cidade. Intenção enfatizada pela colocação ortogonal, 

em sentidos opostos, dos volumes correspondentes aos apartamentos, em relação ao 

volume longitudinal (Ilustração 106). A garagem, embutida na encosta, encontra-se à 

cota da rua. O volume principal, à cota do jardim, orienta-se longitudinalmente em 

relação ao terreno segundo um eixo definido por uma parede de betão com a altura total 

do edifício (Ilustrações 108 e 109). 

 

 

Ilustração 107 – Piso 0. Painel de separação da cozinha. Werlemann. (Jones, 2018) 

 

 

Ilustração 108 – Planta do piso 0. OMA. (Jones, 2018) 
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Ilustração 109 – Planta do piso 1. OMA. (Jones, 2018) 

 
 Numa primeira análise da organização do programa, identificam-se três zonas distintas, 

diferenciadas pela sua função. O volume disposto segundo o eixo longitudinal, tem a 

função de reunir os espaços sociais, estabelecendo a organização principal de todo o 

edifício, em relação ao lote e sua envolvente (Ilustração 108). O espaço interior organiza 

o programa (composto somente por cozinha, sala e acessos aos apartamentos) 

recorrendo a uma planta livre, onde a separação de funções é efetuada com o recurso 

a mobiliário ou a partições translucidas, permeáveis á luz (Ilustração 107). O uso de 

vidro na quase totalidade do perímetro, permite que a relação com o exterior seja 

permanente com poucas barreiras visuais e somente marcada pelos limites e 

materialidade do piso. É também na cobertura deste volume que se situa a piscina. 

Organizada de modo a tirar partido da extensão do volume, bem como, das vistas sobre 

a cidade, visto se situar a uma cota, que devido ao desnível do terreno da zona onde se 

implanta, permite que existam vistas desobstruídas sobre a cidade de Paris e a torre 

Eiffel (Ilustração 103 e 104). 

 Os dois volumes correspondentes aos apartamentos organizam-se perpendicularmente 

em sentidos opostos ao volume social permitindo desse modo, que os seus vãos 

privilegiem as vistas sobre a cidade (Ilustrações 109 e 106). Como consequência direta, 

parte de cada apartamento apresenta a ilusão de estar em consola (Ilustração 106). No 

entanto as estratégias utilizadas como suporte minimizam o seu impacto, sendo utilizado 

num dos volumes um conjunto de finos pilares dispostos de modo aparentemente 

aleatório, que estabelecem ângulos não perpendiculares entre os planos de suporte e 

sustentação, sugerindo a sua irregularidade um conjunto de troncos de arvores. O 
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programa de cada apartamento é composto por uma única divisão e instalações 

sanitárias (Ilustração 109). 

 O piso térreo enfatiza a relação com o jardim pela utilização de pedra na ligação ao 

terreno, simbolizando uma ligação sólida na implantação recorrendo a um material 

natural, pouco processado, que define a fronteira entre o exterior natural e o betão do 

piso interior, não sendo, no entanto, quebrada a ligação visual e física devido ao facto 

da extensa utilização de janelas de correr que preenchem a totalidade do vão. 

 Os apartamentos são diferenciados recorrendo a variações da materialidade que cobre 

as suas superfícies externas. Neste caso, o material de eleição foi a chapa ondulada de 

alumínio com diferentes acabamentos, num apartamento sem acabamento mantendo o 

cinzento original do material e noutro lacado de vermelho. 

 Na cobertura, as opções de programa representam a definição do modo como o edifício 

é percecionado visto do acesso à propriedade. A piscina e a cobertura relvada ocupam 

a totalidade do perímetro do volume, promovendo a ideia da não existência do edifício 

e enfatizando, deste modo, a relação com a envolvente natural do jardim. 

 Esta proposta de Rem Koolhaas e dos seus associados revela-se inovadora. Se 

tomarmos como referência a zona de implantação, um bairro preenchido por edifícios 

residenciais do século XIX, a proposta apresenta um salto radical impossibilitando uma 

comparação direta e evidenciando a sua génese experimental. 

 Neste projecto foi reunido um cliente e uma equipa de projecto propensos a definir uma 

estratégia marcada por ideias que se distanciam do modo comum de resolução da 

problemática e desafios associados à tipologia de habitação. A proposta dá resposta às 

questões apresentadas pelo cliente, adequadas às condicionantes do sítio de 

implantação, propondo soluções de organização espacial e funcional que permitem 

resolver as premissas definidas, com um edifício representativo de um processo racional 

associado a práticas experimentais, que lhe concedem as características de um 

laboratório de arquitetura na contemporaneidade. 
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10. FACHADA DE LED NA PRAÇA COEX K-POP, SAMSEONG-DONG, 
SEUL, COREIA DO SUL, 2018 

 A presença de painéis publicitários em fachadas de edifícios é ubíqua nos centros 

urbanos. Paneis estáticos estão a ser substituídos por écrans, permitindo recorrer ao 

vídeo como meio de transmissão, dando origem a uma experiência com um potencial 

superior ao de uma imagem estática. 

 No entanto, a fronteira entre painel publicitário, (seja uma imagem estática ou um ecrã), 

e a superfície do edifício que lhe dá suporte continua a ter os seus limites bem definidos, 

análogos a um quadro pendurado numa parede. A mesma analogia não pode ser 

definida para o painel publicitário na praça Coex K-pop (Ilustração 110), onde a 

totalidade da fachada foi envolvida por um ecrã com 81 metros de comprimento e 20 de 

altura, sem que os limites entre o edifício e os écrans permanecem evidentes, resultando 

na desmaterialização quase total da forma do edifício que dá suporte ao painel 

publicitário. 

 Visto se tratar de um ecrã, existe a possibilidade de emitir produções de vídeo, que no 

caso específico da Ilustração 110, se define por uma onda, (vídeo de 1 minuto 

desenvolvido pelo estúdio d’strict), que toma como partido a geometria do edifício, de 

modo a promover a ideia de um volume de água em movimento num aquário. (Jang-

won, 2020) 

 

 

Ilustração 110 – “Wave” no painel publicitário Coex. (Jang-won, 2020) 
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O impacto deste tipo de técnica (efeito de ilusão) no espaço edificado não é recente. 

“Trompe l’oeil, (French: “deceive the eye”) in painting, the representation of an object with 

such verisimilitude as to deceive the viewer concerning the material reality of the object.” 

(Encyclopedia Britannica, 2014) 

 A técnica de pintura “Trompe L’oeil” permite criar a ilusão de espaço, promovendo 

continuidade, ou seja, uma total desmaterialização da superfície que lhe dá suporte, 

para representar, no caso específico da Arquitetura, a ilusão da existência de geometria 

que na realidade não existe, nem poderia existir se tomada em consideração a forma 

do edifício onde se insere, como se pode constatar na cúpula presente na ilustração 

111. Esta técnica encontra um extenso uso no período Barroco, proporcionando um 

maior dinamismo às superfícies e uma total abstração da forma e propriedades 

especificas de cada espaço, promovendo desse modo uma ilusão que transporta quem 

interage com o espaço para uma realidade que o transcende. 

 

 

Ilustração 111 – Cúpula pintada tirando partido do efeito Trompe l’oeil. Fernandez. (Encyclopedia 
Britannica, 2014) 

 
 O uso de uma superfície interna como suporte de imagem foi analisada no estudo do 

pavilhão Philips, onde Le Corbusier, no seguimento do seu “Poème Électronic”, 

transforma a superfície interna do pavilhão, promovendo a abstração da forma, sem, no 

entanto, se impor como uma total ilusão que nega a forma. 

 Uma evolução da junção das técnicas presentes no pavilhão Philips e no painel 

publicitário Coex é exemplificada no filme de ficção científica “Cloud Atlas”, mais 

especificamente na cena do apartamento (Ilustração 112) em Neo Seoul, Korea, 2144 

(Portilla, 2013). Neste caso especifico, a totalidade das superfícies interiores do 

https://www.britannica.com/art/painting
https://www.archdaily.com/tag/seoul
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apartamento (superfícies de betão desprovidas de luz com aspeto brutalista e sombrio), 

contêm o potencial de se transformar, negando por completo as suas características 

físicas, promovendo uma abstração total dos limites físicos do espaço, fomentando a 

perceção e interação com um volume virtual que não encontra na sua componente física 

os limites, transpondo qualquer perceção sensorial para a realidade presente no 

dinamismo das imagens apresentadas nas suas superfícies reais. 

 

 

Ilustração 112 – Cena do apartamento no filme Cloud Atlas. Warner Bros. Pictures. (Portilla, 2013) 

 
 Identifica-se um caminho evolutivo no modo como as superfícies representam os limites 

da forma, mas será que se pode sugerir que a propagação da utilização da tecnologia 

de LED e écrans irá sobrepor-se á forma da arquitetura remetendo-a para um mero 

suporte? 

 Independentemente do modo como percecionamos a geometria da forma, não se pode 

negar as suas características estruturais que providenciam suporte e estabilidade. No 

entanto, o modo como percecionamos as superfícies, está sob constante influência de 

um infinito conjunto de variáveis, desde o tipo e intensidade de luz e sombra presente 

num determinado lugar, ou o Albedo ou coeficiente de reflexão de cada superfície. 

 No caso específico da utilização de uma fachada de LED, o facto de se poder controlar 

o conteúdo visível, representa um novo nível de informação que influencia o modo como 

a superfície é percecionada, desmaterializando-a e promovendo uma total abstração 

dos limites físicos do espaço, podendo chegar ao ponto atingido pela realidade virtual 

com o recurso a óculos (que se podem definir como 2 écrans que preenchem a 



Laboratórios da Arquitetura: O Pavilhão e a Casa; Dos fundamentos da idade do Moderno à contemporaneidade 

Raúl Manuel Silva Prates de Carvalho  140 

totalidade do campo visual, providenciando uma abstração quase total do espaço físico 

envolvente). 

 O facto presente neste tipo de intervenção, prende-se ao modo de influenciar o 

processo de apreensão dos limites físicos de uma estrutura, apresentando uma nova 

camada de informação que não nega a forma existente que lhe serve de suporte, 

promovendo uma nova maneira de interagir com o espaço, onde a riqueza e dinamismo 

de informação se apresenta como fator dominante. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O desenvolvimento de um projeto de arquitetura está dependente de um indeterminado 

conjunto de requisitos e incógnitas que nem sempre estão claramente identificados, 

revelando a necessidade de desenvolver um trabalho de pesquisa e procura de 

respostas de modo que seja possível materializar um conceito. Neste percurso, comum 

á maioria dos projetos, dá se inicio ao processo de identificação dos objetivos 

conceptuais e programáticos, de modo que seja possível, através de um processo de 

investigação, obter os conhecimentos necessários para reduzir o número de incógnitas 

presentes e como consequência direta, encontrar as respostas necessárias que 

possibilitem a edificação do projeto. 

 Pode-se afirmar que cada projeto, visto estar dependente de uma fase de investigação 

e testes (definição da forma; organização do programa; materialidade; processos e 

sistemas construtivos...), seja um laboratório de arquitetura, no entanto, se bem que o 

processo de desenvolvimento do projeto possa ter semelhanças, existem intervenções 

que se evidenciam das restantes no modo de gerar espaço, procurando e 

desenvolvendo conceitos que necessitam de soluções não convencionais, em muitos 

casos, promovendo o desenvolvimento de processos, materiais e novas tipologias, de 

modo a dar resposta às ideias e necessidades identificadas. Este tipo de intervenções 

está assente em processos de investigação e testes de soluções, apresentando um 

verdadeiro caminho de investigação essencial para a obtenção e progresso dos 

conhecimentos, comprovando a viabilidade de soluções, permitindo desse modo a mais 

fácil adoção em futuros projecto, realizando o trabalho e função de um laboratório de 

arquitetura. 

 No desenvolvimento de um projeto, o arquiteto tem que definir quais são as questões 

para as quais necessita de obter respostas para que lhe seja possível transformar um 

conceito num edifício. Neste processo não existem caminhos pré-definidos, residindo 

nesse ponto a complexidade existente devido à infinidade de incógnitas e opções, as 

quais necessitam de respostas e decisões para que a evolução do projecto seja 

possível. Pode-se afirmar que a necessidade de testar soluções, representa um dos 

pontos mais importantes no desenvolvimento de um projeto, sendo a qualidade desses 

testes um dos fatores que mais influenciam o resultado final. No entanto, a situação 

ideal, o teste à escala real, nem sempre se verifica possível, estando o arquiteto 

dependente de simulações da realidade em modelos tridimensionais físicos ou digitais, 
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onde testa os seus conceitos, tentando aproximar ao máximo a realidade simulada do 

edifício final.  

 Para que seja possível inovar é necessário que se reúnam um conjunto de fatores, onde 

uma abordagem experimental, não só, seja preferencial, mas necessária. Estes tipos de 

fatores não se revelam comuns. No entanto, existe um conjunto de eventos e edifícios 

que exploraram, no seu desenvolvimento, questões experimentais, fundamentais não 

só para a sua edificação, mas também para o desenvolvimento da arquitetura. 

 Uma das principais questões presentes no desenvolvimento de um projecto de 

arquitetura prende-se ao facto da estrutura pensada estar dependente das 

potencialidades físicas da materialidade e dos sistemas construtivos condicionando o 

modo como o espaço é pensado, não só conceptualmente, mas também na sua função 

e resposta às intenções programáticas. 

 Esta dependência revelou a necessidade de desenvolver um sistema construtivo 

revolucionário para dar resposta as características especificas dos grandes pavilhões 

das primeiras Exposições Universais. Ficou claro que o sistema convencional de parede 

de alvenaria não apresentava as propriedades físicas necessárias para suportar os 

extensos vãos essenciais para a resolução do programa. 

 A estrutura de esqueleto de ferro e vidro, surge neste contexto, como solução, 

apresentado as características necessárias para a transmissão de esforços, libertando 

a maioria do seu volume com vazios que possibilitaram o desenvolvimento de conceitos 

adaptados às reais necessidades destas intervenções. 

 Um dos pontos mais importantes definidos com estas edificações reside no facto de 

existirem os conhecimentos necessários que permitiram explorar as limitações da 

materialidade e sistema construtivo, abandonando a parede maciça e privilegiando a 

construção de uma estrutura, que responde às necessidades especificas de cada 

edifício, recorrendo somente aos materiais e elementos estruturais essenciais para 

garantir a sua integridade estrutural, como se verifica no pilar, assente numa rótula na 

Galeria das Máquinas. 

 Esta questão viria a ser desenvolvida no pavilhão de Taut onde a resposta da estrutura 

às necessidades do projecto encontra o desafio de resolver a construção de uma cúpula 

com malha romboidal irregular de finas nervuras de betão armado. Revelando-se o 
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sistema construtivo ideal para permitir ao arquiteto desenvolver o conceito do pavilhão 

dependente da permeabilidade das superfícies do volume e impondo a necessidade do 

uso de vastas quantidades de vidro; facto possibilitado pela escolha do sistema 

construtivo. 

 A abordagem sistemática e racional de síntese estrutural, que possibilitou o 

desenvolvimento das grandes estruturas dos pavilhões, continuou a ser desenvolvida 

no período Construtivista Russo, no qual foram desenvolvidas estruturas que privilegiam 

as propriedades construtivas das malhas diagonais, possibilitando a construção de 

superfícies complexas de grandes dimensões, como se verifica na estrutura hiperbólica 

do Farol Adziogol de Vladimir Shukhov. 

 A potencialidade de transmissão de esforços das malhas estruturais geradas por 

triângulos, viria a encontrar uma maior expressão nas cúpulas geodésicas de Fuller e 

na superestrutura de Tange (estrutura espacial). Estas intervenções aparentam conter 

a potencialidade de construção sem limites de dimensão permitindo aos arquitetos a 

exploração de conceitos onde as dimensões de vãos e formas de superfícies 

apresentam menores limitações, impostas por limites físicos das estruturas. Exemplos 

destas potencialidades podem ser verificados em propostas de terminais de aeroporto 

e pavilhões de exposição. 

 A efemeridade dos pavilhões de exposição, permite, que devido às intenções claras, 

definidas desde o momento inicial, classifiquem os projetos como experimentais. Devido 

principalmente ao facto, de as intervenções conterem funções expositivas, temporárias 

e por esse motivo, seja possível ao arquiteto explorar conceitos e intensões, num 

contexto de laboratório, onde se pode definir com maior segurança os limites das 

respostas propostas, sem os potenciais riscos associados a intervenções permanentes. 

 Revelou-se com a análise que efetuamos, as diferentes abordagens conceptuais e 

construtivas, que os arquitetos responsáveis pelos pavilhões estudados desenvolveram: 

- A exploração formal e potencialidades do pavilhão como objeto expositivo, 

presentes no Pavilhão Breda e Philips, nos quais os arquitetos tiraram partido da 

plasticidade do betão armado na exploração de formas complexas. 

- O desenho paramétrico como facilitador do processo de transmissão de 

informação entre fases de desenvolvimento do edifício, como comprovamos nos 
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pavilhões Serpentine de Siza e Souto Mora e BIG, bem como do pavilhão de SHoP, 

onde o processo permitiu que a complexidade de fabrico e de construção não fosse 

um fator limitativo na criatividade presente no processo de desenvolvimento das 

propostas. 

- A mesma metodologia permitiu que as intervenções “Armadilho Vault” e “Teatri del 

mondo” fossem desenvolvidas não inibindo a exploração de conceitos abstratos e 

ideologias, contidos e potenciados no modo de interação entre as pessoas e a 

estrutura. A mesma intenção foi estudada no pavilhão Serpentine de Sejima e na 

galeria do Museu de Teshima, onde a estrutura permite a exploração de atmosferas 

e sensações, geradas pelas interações entre a forma e a envolvente, potenciando 

a criação de momentos e ambientes únicos, para quem apreende e interage com o 

espaço gerado. 

 O processo experimental do edifício residencial unifamiliar, encontra paralelismos na 

sua abordagem de projecto, com as estruturas efémeras, na exploração de soluções, 

tendo, no entanto, acrescida a responsabilidade de o edificado ser permanente e ter de 

conter todas as características necessárias de um edifício de habitação.  

 Se analisarmos somente a função desta tipologia, identificamos a necessidade de 

reunião de um arquiteto e de um cliente, que estejam disponíveis a explorar conceitos, 

que poderão ter um grande impacto nas questões sempre presentes e de extrema 

importância, tais como, programa, função, estética, orçamento e tempo. 

 O Edifício-Laboratório num contexto residencial, revela-se ainda mais importante do 

que os edifícios efémeros no desenvolvimento do projecto de arquitetura dado os 

desenvolvimentos resultantes das pesquisas e testes potencialmente influenciarem as 

opções futuras, não só no trabalho dos arquitetos, que as desenvolveram, mas também 

nas futuras respostas de quem estuda as soluções edificadas. O permanente é um teste 

final ao efémero. 

 As casas estudadas apresentam soluções transportas de outras tipologias, como no 

caso da “Maison de Verre” onde a adoção da estrutura de aço, permitiu em primeiro 

lugar, que a construção fosse possível, devido á impossibilidade de demolir o 

apartamento superior, bem como, uma maior flexibilidade na distribuição do programa 

e uso de uma planta livre facilitado pela escassez de pilares estruturais. 



Laboratórios da Arquitetura: O Pavilhão e a Casa; Dos fundamentos da idade do Moderno à contemporaneidade 

Raúl Manuel Silva Prates de Carvalho  145 

 Devido ao facto de se revelar extremamente complicado encontrar clientes que estejam 

dispostos a aceitar um processo experimental, muitos arquitetos, assumem a 

responsabilidade total realizando projetos experimentais nas suas próprias residências 

e, deste modo, não encontrando resistência na exploração das dúvidas e conceitos que 

identificam necessários para o desenvolvimento das suas carreiras. Verificamos essa 

realidade em vários casos estudados onde diferentes questões foram ensaiadas tais 

como: 

- A planta livre na Casa de tijolo de Mies, bem como, a planta livre dinâmica da 

Casa Schröder, neste caso um projecto para um cliente. 

- A Casa-Estúdio Barragán, onde o arquiteto desenvolve os espaços, segundo as 

suas necessidades especificas adaptando a casa ao sítio onde se insere, 

explorando materiais, cor, textura, controlo das relações interior-exterior e luz-

sombra. 

- A Casa Experimental de Aalto apresenta essa intenção claramente experimental 

definida pelo próprio arquiteto, onde se podem observar os diversos testes, 

relacionados com materialidade, tectónica, textura, pintura, exposição solar e 

relação com o lugar. 

 O último caso de um edifício residencial estudado, a Villa dall’Ava, foi selecionado 

devido á sua génese experimental, suportada e apreciada não só pelo arquiteto como 

pelos clientes, numa proposta contemporânea. 

 As necessidades programáticas de dois apartamentos com zonas comuns implantadas 

num edifício, que se distancia por completo dos restantes na sua zona de implantação, 

bem como, a exploração da organização dos volumes de modo a privilegiarem as vistas 

sobre a cidade, tirando partido da pendente do terreno. São algumas das características, 

que diferenciam esta intervenção. O modo como foram encontradas as respostas para 

as questões especificas da zona, sítio de implantação e necessidades funcionais 

programáticas apresentadas pelos clientes, definiram o modo de exploração de uma 

solução que não dependeu da utilização de ideias e conceitos comuns, promovendo um 

edifício que apresenta características inovadoras no modo de resolução das 

condicionantes impostas e desafios identificados. Representando a materialização, de 

um edifício laboratório num contexto residencial contemporâneo. 
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 O desenvolvimento de determinadas tecnologias, encontra relação direta com o tipo de 

intervenções desenvolvidas, possibilitando a exploração de novos conceitos 

responsáveis por soluções inéditas, como se verificou no último caso de estudo, o painel 

publicitário de LED. Devido ao preenchimento da totalidade das fachadas com écrans, 

foi possível adicionar uma nova camada dinâmica á forma, permitindo que a perceção 

dos seus limites físicos deixe de ser clara para ficar depende do tipo de imagem presente 

nos écrans, promovendo desse modo uma fachada dinâmica em constante 

metamorfose.  

 A complexidade presente no desenvolvimento de um projecto de arquitetura, 

influenciado pela infinidade de variáveis presentes, promove elevados graus de 

incerteza. Compete ao arquiteto, no processo de pesquisa sempre presente no 

desenvolvimento do projecto, concatenar as informações essenciais, responsáveis por 

informar o processo de decisão, que permitirá definir as intensões necessárias para a 

materialização do projecto. 

 O processo de desenvolvimento de um conceito apresenta metodologias experimentais 

onde são testadas permutações de elementos e ideias de modo a identificar qual a 

melhor resposta para o problema em estudo. No entanto, por mais completo que seja 

este processo conceptual de projecto, é somente na fase de construção que muitas das 

respostas são encontradas, revelando uma grande desvantagem neste processo, 

devido a condicionar o arquiteto no número de testes que pode efetuar, visto existirem 

um elevado número de dependências, sendo as orçamentais as que potencialmente 

possam ter a maior influencia. Esta realidade condiciona abordagens consideradas 

experimentais, impondo geralmente o uso de processos conhecidos. 

 É da responsabilidade do arquiteto, encontrar os modos de exploração que se 

encontram ao seu alcance. Idealmente a hipótese de desenvolvimento de edifícios-

laboratório é atrativa para que lhe seja possível obter as informações necessárias para 

a resolução das questões identificadas no estudo das suas intenções conceptuais e 

construtivas. 

 A evolução da carreira de um arquiteto encontra relação direta com as soluções que 

apresenta, evoluindo, com o acumular de conhecimentos resultantes das experiências 

desenvolvidas, propostas apresentadas e edifícios materializados, essenciais na 

formalização das respostas para os desafios presentes no desenvolvimento do projecto 
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de arquitetura. A própria carreira é um processo experimental onde podem sobressair 

edifícios-laboratório marcantes, que determinem referências icónicas. 

 O desenvolvimento do presente trabalho de investigação possibilitou a obtenção de 

respostas, recorrendo a intervenções, que embora se considerem experimentais, não 

são utópicas, tendo sido as suas ideologias comprovadas com as soluções edificadas. 

Esse foi um dos principais objetivos na escolha dos edifícios estudados, visto permitir, 

explorar o modo de pensamento associado ao desenvolvimento do Edifício-Laboratório. 

Demonstrou-se a necessidade de desenvolver um pensamento critico não 

convencional, para permitir responder a questões inéditas, adicionando novos 

conhecimentos que contribuem para o progresso da maneira como se pensa e projeta 

o espaço. 

 Um dos meus interesses pessoais relaciona-se com o modo de interação da tecnologia 

com o tipo de soluções desenvolvidas e a maneira como estimulam a procura de novas 

possibilidades de resposta para questões antigas, promovendo desse modo o 

progresso. Nem sempre de fácil adoção, mas de extrema necessidade, uma atitude 

experimental revela-se essencial para que uma sociedade possa evoluir, sendo o 

desenvolvimento da arquitetura um dos setores que maior necessidade tem de implantar 

novas soluções, tendo como base desenvolvimentos tecnológicos que permitem 

solucionar as questões identificadas, assentes em processos dinâmicos de pesquisa 

onde os Edifícios-Laboratório representam a materialização do trabalho de investigação. 

Os edifícios estudados no presente trabalho, representam a materialização de soluções 

não convencionais, demostrando a interação de um pensamento experimental com a 

tecnologia existente ou promovendo o desenvolvimento de soluções inéditas que se 

estendem por todas as vertentes de um projeto, culminado em intervenções ímpares 

que contribuíram para a evolução do modo de pensar e desenvolver a Arquitetura. 

  



Laboratórios da Arquitetura: O Pavilhão e a Casa; Dos fundamentos da idade do Moderno à contemporaneidade 

Raúl Manuel Silva Prates de Carvalho  148 

  



Laboratórios da Arquitetura: O Pavilhão e a Casa; Dos fundamentos da idade do Moderno à contemporaneidade 

Raúl Manuel Silva Prates de Carvalho  149 

REFERÊNCIAS 

ALVAR AALTO FOUNDATION (2017) - Muuratsalo Experimental House. In Alvar Aalto 

Foundation = Alvar Aalto-säätiö. [Em linha]. Jyväskylä : Alvar Aalto Foundation. [Consult. 

19 mai 2020]. Disponível em WWW: 

<URL:https://www.alvaraalto.fi/en/architecture/muuratsalo-experimental-house/>. 

ANCILLOTTI & MARTINOTTI (1952a) - Darsena per il Salone della nautica nel piazzale 

Milano e padiglione della Breda alla Fiera Campionaria di Milano del 1952 [Em linha]. 

Milano : Fundazione Fiera. [Consult. 21 mai 2020]. Disponível em WWW: 

<URL:https://archiviostorico.fondazionefiera.it/oggetti/10216-darsena-per-il-salone-

della-nautica-nel-piazzale-milano-e-padiglione-della-breda-alla-fiera-campionaria-di-

milano-del-1952>. 

ANCILLOTTI & MARTINOTTI (1952b) - Veduta esterna del padiglione della Breda alla 

Fiera Campionaria di Milano del 1952 [Em linha]. Milano : Fundazione Fiera. [Consult. 

21 mai 2020]. Disponível em WWW: 

<URL:https://archiviostorico.fondazionefiera.it/oggetti/10228-veduta-esterna-del-

padiglione-della-breda-alla-fiera-campionaria-di-milano-del-1952>. 

ARGAN, Giulio Carlo (2013) - Arte moderna: do Iluminismo aos movimentos 

contemporâneos. São Paulo: Companhia das Letras. 

ARNELL, Peter, ed. [et al.] (1985) - Aldo Rossi, buildings and projects. New York: Rizzoli. 

BARRAGÁN, Luís ; RISPA, Raúl ; TOCA FERNÁNDEZ, António (2003) - Barragán, obra 

completa. Lisboa : Dinalivro. 

BENEVOLO, Leonardo (2001) - História da arquitectura moderna. 3.ª ed. São Paulo : 

Editora Prespectiva. 

BENEVOLO, Leonardo (2007) - Introducción a la Arquitectura. Lisboa : Edições 70. 

BIG - BJARKE INGELS GROUP (2021) - Serpentine Pavilion [Em linha]. Copenhagen : 

BIG. [Consult. 3 jun 2020]. Disponível em WWW: <URL:https://big.dk/#projects-serp>. 

BILL, Max (1961-1962) - Endless Ribbon, Version IV (1961-1962) [Em linha]. New York 

: Artsy. [Consult. 21 mai 2020]. Disponível em WWW: 

<URL:https://www.artsy.net/artwork/max-bill-endless-ribbon-version-iv>. 



Laboratórios da Arquitetura: O Pavilhão e a Casa; Dos fundamentos da idade do Moderno à contemporaneidade 

Raúl Manuel Silva Prates de Carvalho  150 

BLOCK RESEARCH GROUP (2021) - Armadillo Vault, Venice, Italy, 2016 [Em linha]. 

Zurich : BRG. [Consult. 9 jun 2020]. Disponível em WWW: 

<URL:https://block.arch.ethz.ch/brg/project/armadillo-vault-venice-italy>. 

COLQUHOUN, Alan (2002) - Modern architectureOxford history of art. Oxford; New York 

: Oxford University Press.  

CONWAY, Amélie (2010) - The Gray Cloth : Paul Scheerbart’s and Bruno Taut’s glass 

architecture: what modernism forgot [Em linha]. London : RIBA. [Consult. 12 nov 2021]. 

Disponível em WWW: <URL:http://www.presidentsmedals.com/Entry-12540>. 

DEMPSEY, Amy (2002) - Art in the modern era: styles, schools, movements. New York 

: Harry N. Abrams.  

EDWARDS, M. Jean ; GJERTSON, W. Geoff (2008) - La Maison de Verre: Negotiating 

a Modern Domesticity. Journal of Interior Design. 34:1 (2008). 

ELCOTT, Noam M. (2014) - “Kaleidoscope-Architecture”: Scheerbart, Taut, and the 

Glass House. [S.l.]: University of Chicago Press.  

ENCYCLOPEDIA BRITANNICA (2014) - Trompe l’oeil : painting. In Encyclopedia 

Britannica [Em linha]. Chicago, IL : Encyclopædia Britannica. [Consult. 23 set 2021]. 

Disponível em WWW: <URL:https://www.britannica.com/art/trompe-loeil>. 

FRAMPTON, Kenneth (2007) - The evolution of 20th century architecture: a synoptic 

account. Wien; New York : Springer.  

FRAMPTON, Kenneth (2008) - História crítica da arquitetura moderna. São Paulo : 

Martins Fontes. 

FRAMPTON, Kenneth ; CAVA, John (1995) - Studies in tectonic culture: the poetics of 

construction in nineteenth and twentieth century architecture. Cambridge : MIT Press. 

FRAMPTON, Kenneth, ed. ; FUTAGAWA, Yukio, ed. (1987) - Modern architecture: 1851-

1945. Tokyo : A.D.A. EDITA. 

GIEDION, Sigfried (2008) - Space, Time and Architecture, the growth of a new tradition. 

Cambridge : Harvard University Press.  

GÖSSEL, Peter (2007) - Arquitectura moderna: de la A a la Z. Colonia : Taschen.  



Laboratórios da Arquitetura: O Pavilhão e a Casa; Dos fundamentos da idade do Moderno à contemporaneidade 

Raúl Manuel Silva Prates de Carvalho  151 

JACOBS, David (1978) - Arquiectura. São Paulo : Editorial Verbo.  

JANG-WON, Lim (2020) - ‘Wave’ on Coex digital billboard grabs international attention. 

The Korea Herald [Em linha]. (26 May 2020). [Consult. 23 set 2021]. Disponível em 

WWW: <URL:http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200526000796>. 

JODIDIO, Philip (2011) - Serpentine Gallery pavilions. Köln : Taschen.  

JONES, Rennie (2018) - AD Classics: Villa dall’Ava / OMA. ArchDaily. [Em linha]. (3 out. 

2018). [Consult. 14 nov 2021]. Disponível em WWW: 

<URL:https://www.archdaily.com/448320/ad-classics-villa-dall-ava-oma>. 

KROH, Magdalena ; TRZCIŃSKA, Agnieszka ; TRZYBIŃSKA, Ewelina (2018) - Luciano 

Baldessari, Breda Pavilion, Milan, Italy, 1952. In Atlas of Interiors [Em linha].Milano : 

Atlas of Interiors. [Consult. 21 mai 2020]. Disponível em WWW: 

<URL:http://www.atlasofinteriors.polimi.it/2018/11/23/baldessari-breda-1952/> 

KRUFT, Hanno-Walter (2003) - A History of Architectural Theory, from Vitruvius to the 

present. New York : Chronicle Books.  

LAHTI, Louna (2006) - Aalto. [S.l.]: Taschen.  

LAMPUGNANI, Vittorio Magnago, ed. [et al.] (1986) - Encyclopedia of 20th-century 

architecture. New York: N. N. Abrams.  

LANGDON, David (2015) - AD Classics: German Pavilion, Expo ’67 / Frei Otto and Rolf 

Gutbrod. ArchDaily [Em linha]. (27 Apr 2015). [Consult. 13 nov 2021]. Disponível em 

WWW: <URL:https://www.archdaily.com/623689/ad-classics-german-pavilion-expo-67-

frei-otto-and-rolf-gutbrod>. 

LANGDON, David (2018) - AD Classics: Montreal Biosphere / Buckminster Fuller. 

ArchDaily [Em linha]. (07 Oct 2018). [Consult. 14 nov 2021]. Disponível em WWW: 

<URL:https://www.archdaily.com/572135/ad-classics-montreal-biosphere-buckminster-

fuller>. 

LOPEZ, Oscar (2011) - AD Classics: Expo ’58 + Philips Pavilion / Le Corbusier and 

Iannis Xenakis. ArchDaily [Em linha]. (26 August 2011). [Consult. 13 nov 2021]. 

Disponível em WWW: <URL:https://www.archdaily.com/157658/ad-classics-expo-58-

philips-pavilion-le-corbusier-and-iannis-xenakis>. 



Laboratórios da Arquitetura: O Pavilhão e a Casa; Dos fundamentos da idade do Moderno à contemporaneidade 

Raúl Manuel Silva Prates de Carvalho  152 

MERIN, Gili (2013) - AD Classics: The Crystal Palace / Joseph Paxton. ArchDaily [Em 

linha]. (05 Jul. 2013). [Consult. 11 nov 2021]. Disponível em WWW: 

<URL:https://www.archdaily.com/397949/ad-classic-the-crystal-palace-joseph-paxton> 

NISHIZAWA, Ryue (2011) - Teshima Art Museum / Ryue Nishizawa. ArchDaily [Em 

linha]. (15 Nov. 2021). [Consult. 23 out 2017]. Disponível em WWW: 

<URL:http://www.archdaily.com/151535/teshima-art-museum/>. 

NORBERG-SCHULZ, Christian (1975) - Meaning in Western Architecture. Westport, 

Connecticut : Praeger Publishers.  

OMA (2018) - Villa dall’Ava. OMA [Em linha]. Rotterdam : OMA. [Consult. 11 jun 2020]. 

Disponível em WWW: <URL: https://www.oma.com/projects/villa-dall-ava>. 

PATURET, Thomas (2015) - Bernard Bijvoet & Pierre Chareau :Maison de Verre, 1928-

1932. Atlas of Places [Em linha]. [S.l.] : Atlas of Places. [Consult. 12 nov 2021]. 

Disponível em WWW: <URL:https://atlasofplaces.com/architecture/maison-de-verre/>. 

PATURET, Thomas (2015) - Galérie des Machines by Ferdinand Dutert (246AR) — Atlas 

of Places. [Em linha]. [Consult. 12 nov 2021]. Disponível em WWW: 

<URL:https://www.atlasofplaces.com/architecture/galerie-des-machines/> 

PORTILLA, Daniel (2013) - Gallery of Films & Architecture: «Cloud Atlas» - 5. ArchDaily 

[Em linha]. (26 March 2013). [Consult. 23 set 2021]. Disponível em WWW: 

<URL:https://www.archdaily.com/349317/films-architecture-cloud-atlas>. 

PUENTE, Moisés (2000) - Pabellones de exposición, 100 años = Pavilhoes de 

exposiçao, 100 anos. Barcelona : Editorial Gustavo Gili.  

ROSENFIELD, Karissa (2014) - Architects Rally to Save Moscow’s Historic Shukhov 

Tower. Archdaily [Em linha]. (17 March 2014). [Consult. 13 nov 2021]. Disponível em 

WWW: <URL:https://www.archdaily.com/487228/architects-rally-to-save-moscow-s-

historic-shukhov-tower>. 

SCHULZE, Franz (1985) - Mies Van Der Rohe, a critical biography. Chicago : The 

University of Chicago Press.  

SERPENTINE GALLERIES (2021a) - Serpentine Pavilion and summer houses - 2016. 

In Serpentine Galleries [Em linha]. London : Serpentine Galleries. [Consult. 3 jun 2020]. 



Laboratórios da Arquitetura: O Pavilhão e a Casa; Dos fundamentos da idade do Moderno à contemporaneidade 

Raúl Manuel Silva Prates de Carvalho  153 

Disponível em WWW: <URL:https://www.serpentinegalleries.org/exhibitions-

events/serpentine-pavilion-and-summer-houses-2016>. 

SERPENTINE GALLERIES (2021b) - Serpentine Gallery Pavilion 2005 by Alvaro Siza 

and Eduardo Souto de Moura with Cecil Balmond - Arup. Serpentine Galleries [Em linha]. 

London : Serpentine Galleries. [Consult. 14 nov 2021]. Disponível em WWW: 

<URL:https://www.serpentinegalleries.org/whats-on/serpentine-gallery-pavilion-2005-

alvaro-siza-and-eduardo-souto-de-moura-cecil-balmond-0/>. 

SERPENTINE GALLERIES (2021c) - Serpentine Gallery Pavilion 2009 by Kazuyo 

Sejima and Ryue Nishizawa of SANAA. Serpentine Galleries [Em linha]. London : 

Serpentine Galleries. [Consult. 17 mai 2017]. Disponível em WWW: 

<URL:http://www.serpentinegalleries.org/exhibitions-events/serpentine-gallery-pavilion-

2009-kazuyo-sejima-ryue-nishizawa-sanaa-0>. 

SHAW, Matt (2015) - Relive the glory of the 1970 Osaka Expo, complete with space 

frames, Metabolism, inflatables, and geodesic domes. The Architect’s Newspaper [Em 

linha]. (18 June 2015). [Consult. 28 mai 2020]. Disponível em WWW: 

<URL:https://archpaper.com/2015/06/relive-glory-1970-osaka-expo-complete-space-

frames-metabolism-inflatables-geodesic-domes/>. 

SHINKENCHIKU-SHA (2021) - JA 113, Spring 2019 : Reprint Edition Expo ’70 [Em 

linha]. Tokyo : Shinkenchiku-Sha. [Consult. 28 mai 2020]. Disponível em WWW: 

<URL:https://au-magazine.com/shop/japan-architect/ja-113/>. 

SHOP ARCHITECTS (2021) - Flotsam & Jetsam. SHoP Architects [Em linha]. New York 

: SHoP Architects. [Consult. 4 jun 2020]. Disponível em WWW: 

<URL:https://www.shoparc.com/projects/design-miami/>. 

SMITH, Kendra Schank (2005) - Architects’ drawings: a selection of sketches by world 

famous architects through history. Amsterdam; Boston: Elsevier/Architectural Press,  

SVEIVEN, Megan (2010) - AD Classics: Rietveld Schroder House / Gerrit Rietveld. 

ArchDaily [Em linha]. (29 Dec. 2010) [Consult. 13 nov 2021]. Disponível em WWW: 

<URL:https://www.archdaily.com/99698/ad-classics-rietveld-schroder-house-gerrit-

rietveld>. 



Laboratórios da Arquitetura: O Pavilhão e a Casa; Dos fundamentos da idade do Moderno à contemporaneidade 

Raúl Manuel Silva Prates de Carvalho  154 

SVEIVEN, Megan (2011) - AD Classics: AD Classics: Casa Barragan / Luis Barragan. 

ArchDaily [Em linha]. (10 Jan. 2011). [Consult. 13 nov 2021]. Disponível em WWW: 

<URL:https://www.archdaily.com/102599/ad-classics-casa-barragan-luis-barragan>. 

SVEIVEN, Megan (2012) - AD Classics: Muuratsalo Experimental House / Alvar Aalto. 

Archdaily [Em linha]. (07 Mar. 2012). [Consult. 13 nov 2021]. Disponível em WWW: 

<URL:https://www.archdaily.com/214209/ad-classics-muuratsalo-experimental-house-

alvar-aalto>. 

TATE (2021) - Head No. 2 1916, Naum Gabo. In Tate [Em linha]. London : Tate. [Consult. 

21 mai 2020]. Disponível em WWW:<URL:https://www.tate.org.uk/art/artworks/gabo-

head-no-2-t01520>. 

THE BUCKMINSTER FULLER INSTITUTE (2021) - Geodesic Domes. In The 

Buckminster Fuller Institute [Em linha]. San Francisco, CA : The Buckminster Fuller 

Institute. [Consult. 29 mai 2020]. Disponível em WWW: <URL:https://www.bfi.org/about-

fuller/big-ideas/geodesic-domes>. 

THE HYATT FOUNDATION (2021) - The Pritzker Architecture Prize  : Frei Otto [Em 

linha]. [S.l.] : The Hyatt Foundation. [Consult. 27 mai 2020]. Disponível em WWW: 

<URL:https://www.pritzkerprize.com/biography-frei-otto>. 

THE MUSEUM OF MODERN ART (2021a) - Antoine Pevsner : Developable Column. 

1942. In MoMA - The Museum of Modern Art [Em linha]. Midtown Manhattan : MoMA. 

[Consult. 21 mai 2020]. Disponível em WWW: 

<URL:https://www.moma.org/collection/works/80820>. 

THE MUSEUM OF MODERN ART (2021b) - Theo van Doesburg : Rhythm of a Russian 

Dance, June 1918. In MoMA - The Museum of Modern Art [Em linha]. Midtown 

Manhattan : MoMA. [Consult. 12 mai 2020]. Disponível em WWW: 

<URL:https://www.moma.org/collection/works/78948>. 

ZUKOWSKY, John (2021) - Aldo Rossi : Italian architect. In Encyclopedia Britannica [Em 

linha]. Chicago, IL : Encyclopædia Britannica. [Consult. 23 set 2021]. Disponível em 

WWW: <URL:https://www.britannica.com/biography/Aldo-Rossi>. 

 

 


	PR_raul_carvalho_286570
	mia_raul_carvalho_dissertacao

