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RESUMO 

A partir da segunda metade do século XX, a arquitetura e o urbanismo assistiram a 
mudanças de cenário que repercutiram na prática profissional. O pensamento 
modernista recebeu críticas severas, despertando o repensar sobre questões como o 
racionalismo e o funcionalismo excessivos e o distanciamento das artes. Somando-se 
a isso, a reconfiguração econômica global estimulou a transposição do planejamento 
estratégico corporativo para a esfera urbana. Trata-se de uma nova maneira de gerir 
a cidade, que conferiu nova centralidade para os ícones urbanos e arquitetônicos. 
Ambas as conjunturas são admitidas neste trabalho como influências sobre a 
consolidação da arquitetura contemporânea de grife – e o seu reconhecimento público 
–, caracterizada por aspectos de exclusividades que permeiam todas as etapas de 
sua produção. Apesar das bibliografias sobre o tema estarem em constante 
renovação, atualizando conceitos, apontando nomes de arquitetos e as suas obras 
que promovem o espetáculo e, ainda, analisando os desdobramentos urbanos 
subsequentes à construção das mesmas, persiste a carência no estudo acerca dos 
responsáveis pela produção em questão, especificamente, no que diz respeito aos 
aspectos de formação e características que definem a prática desenvolvida por esses 
profissionais, sobre os quais, questiona-se: quais elementos comuns se destacam no 
processo de formação e nas estratégias de atuação dos responsáveis pela 
espetacularização da arquitetura contemporânea que nos permitem compreender a 
conduta que adotam diante das transformações observadas no pensamento sobre os 
projetos e no mercado? O principal objetivo deste estudo é, portanto, verificar 
elementos comuns nas experiências de formação e estratégias de atuação de 
arquitetos de grife, que contribuam para assimilação do papel que desempenham 
diante das mudanças mais recentes na disciplina de arquitetura e urbanismo. Para 
isso, os procedimentos metodológicos realizados foram principalmente as pesquisas 
bibliográfica e documental, das quais foram extraídos os nomes dos 37 escritórios de 
arquitetura que embasam as análises, bem como as informações sobre os mesmos; 
em sequência, a elaboração de um banco de dados permitiu comparar todas as 
trajetórias, evidenciando suas semelhanças e diferenças. 
 
Palavras-chave: arquitetura de grife; star system; formação profissional; atuação 
profissional; reconhecimento público. 
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ABSTRACT 

From the second half of the twentieth century, architecture and urbanism watched to 
scenery changes that reverberated into professional practice. The modernist thought 
received severe critics, awakening the rethinking on issues like the rationalism and the 
excessive functionalism, as well as the distancing from the arts. In addition, the global 
economic reconfiguration has stimulated the transposition of corporate strategic 
planning into the urban sphere. A new way of city management, which gave a new 
centrality to the urban and architectural icons. Both conjunctures are admitted in this 
research as influences on the consolidation of the contemporary branding architecture 
– and its public recognition –, characterized by aspects of exclusivity that permeate all 
the stages of its production. Although the bibliographies on the theme are in constant 
renewal, updating concepts, pointing out the name of the architects and their works 
that promote the urban spectacle, as well as analyzing the urban developments that 
followed their construction, there is still a lack in the study of those responsible for the 
production in question, specifically to the aspects of education and the characteristics 
that define the practice developed by them, about which, we ask: what common 
elements stand out in the formation processes and in the performance strategies of 
those responsible for the spectacularization of contemporary architecture that allow us 
to understand the conduct they adopt in the face of the changes observed in projects 
thinking and in the market? The main objective of this study is to verify common 
elements in the education experiences and performance of brand architects that 
contribute to the assimilation of the role they undertake in the face of the most recent 
changes in the discipline of architecture and urbanism. For this, the methodological 
procedures performed were mainly bibliographical and documentary research, from 
which the names of the 37 architecture offices that support the analyzes, as well as 
the information about them, were extracted; in sequence, the elaboration of a database 
allowed comparing all trajectories, showing their similarities and differences. 
 
Keywords: branding architecture; star system; professional education; professional 
performance, public recognition. 
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INTRODUÇÃO 

As últimas décadas do século XX foram palco de mudanças consistentes no 

cenário da arquitetura e do urbanismo; um processo de ressignificação tanto do papel 

dos profissionais da área quanto da mensagem incutida em suas produções, 

ambientado inicialmente na Europa e nos EUA, que rapidamente tomou proporções 

globais. O estímulo para essas transformações, conforme veremos, provém da 

combinação de fatores endógenos e exógenos à disciplina que, juntos, cunharam as 

condições – ideológicas, tecnológicas, sociais e econômicas – inerentes à prática a 

ser desempenhada dali em diante com o propósito de traduzir uma sociedade cada 

vez mais globalizada: heterogênea em suas influências, culturas e demandas. 

Internamente, o período foi marcado pela derrocada do modernismo, a partir 

do questionamento de suas principais ideias. Ao analisarmos obras, como as de 

Jacobs (2009), Venturi (1995), Venturi, Scott Brown & Izenour (2003), Rossi (2001) e 

Frampton (1983), por exemplo, entendemos que a exaltação do racionalismo, 

inspirado na produção industrial de bens e produtos, provocou o rompimento de 

antigos hábitos arquitetônicos. Ao sobreporem-se aos costumes e à história locais, os 

padrões, a modulação, a ortogonalidade e outras características modernistas 

excederam os limites dos símbolos culturais e das histórias locais, despertando a 

insatisfação com a monotonia das paisagens urbanas, bem como o estranhamento 

dessa arquitetura. Reivindicava-se, portanto, o resgate da comunicação entre os 

edifícios e seus espectadores. 

 De maneira mais abrangente, no âmbito político-econômico, à reestruturação 

econômica global incutiu-se uma nova forma de planejamento urbano que, aos 

poucos, ganhou adesão (e ainda continua a ganhar) ao redor do mundo. Quando o 

mercado internacional foi dominado pelo movimento dinâmico de capital, a 

configuração do espaço de fluxos, conceituado por Castells (1999), demandou das 

cidades novos padrões de infraestrutura, bem como requereu a atualização da postura 

das respectivas administrações para padrões condizentes com os anseios em 

ascensão. O empresariamento urbano, sobre o qual se debruça Harvey (1996), 

compreende o modelo de gestão que passou a se dedicar à competitividade, 

buscando a captação de negócios e profissionais qualificados para colaborar na 

manutenção de uma atmosfera atrativa aos investidores estrangeiros. 
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 Em resposta ao debate acerca das falhas da arquitetura e urbanismo 

modernos, o pós-modernismo experimentou restaurar os símbolos perdidos. 

Conforme podemos observar na discussão estabelecida por Jencks (2002), essa 

corrente estilística empreendeu uma série de combinações, na tentativa de 

contemplar a heterogeneidade emergente, como uma forma de argumentar para o 

público que a recém-configurada sociedade global necessitava de uma nova 

linguagem arquitetônica, com características próprias. Ao passo que as discussões 

sobre a disciplina descobriam a complexidade como a grande peculiaridade que 

qualificava a arquitetura contemporânea, os empreendedores – urbanos e 

corporativos – identificavam o potencial financeiro ofertado por ela e, então, conferiam 

à mesma uma centralidade nos processos de reposicionamento mercadológico. 

 Nesses casos, tratamos, especificamente, de um nicho dessa produção, dito 

“de grife” – “espetacular” ou “icônico” –, o qual engloba em si muitos significados e 

expectativas. Caracterizados por uma estética surpreendente, seus produtos sempre 

desejam transmitir uma mensagem positiva sobre aquilo que representam e, com isso, 

serem capazes de elevar o número de negócios realizados. São catalisadores 

arquitetônicos para o sucesso econômico diante da atual configuração do mercado 

internacional, os quais, conforme aborda Arantes (2012), investem em exclusividades 

tecnológicas, formais e/ou materiais, visando resultados diferenciados, capazes de 

lhes garantir retorno financeiro à altura dos valores exorbitantes empregados em suas 

elaborações. 

 As circunstâncias singulares da produção desse nicho da arquitetura 

contemporânea, no entanto, extrapolam os edifícios propriamente ditos e incluem 

também um grupo seleto de profissionais responsáveis pela concepção dos mesmos. 

Nomes como Daniel Libeskind, Frank Gehry, Herzog & de Meuron, Jean Nouvel, Kohn 

Pedersen & Fox (KPF), Norman Foster, Peter Eisenman, Rem Koolhaas, Renzo 

Piano, Richard Rogers, Skidmore, Owings & Merril (SOM), Zaha Hadid, entre outros, 

geralmente adquiriram destaque a partir de uma obra de grande visibilidade, cuja 

realização surtiu o efeito de uma espécie de magneto, atraindo diversos outros 

contratos. De acordo com Foster (2017), não raro, esses escritórios desenvolvem uma 

linguagem estética muito própria, através da qual passam a ser reconhecidos e em 

decorrência da qual são demandados. 
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 Os projetos “grifados” circulam mundo afora por meio de imagens estáticas e 

dinâmicas, como elemento de divulgação para turistas e investidores, tornando-se 

conhecidos não somente por profissionais da área, mas também pelo público leigo, 

intrigado e atraído pelas inovações da construção civil. Atualmente, não há quem 

procure por pontos turísticos na cidade de Bilbao e não seja direcionado ao Museu 

Guggenheim (Frank Gehry), quem busque o que conhecer em Dubai e não se depare 

com as sugestões do Burj Khalifa (Skidmore Owings & Merrill) e Burj Al Arab (Tom 

Wright), quem visite Londres e não ouça falar sobre o The Shard (Renzo Piano), o 

prédio da prefeitura e o “pepino” – 30 St. Mary Axe – (ambos de autoria de Norman 

Foster), ou a respeito do Museu do Amanhã (Santiago Calatrava), no Rio de Janeiro, 

dentre tantos outros casos que poderíamos citar. 

 Em virtude do apelo midiático, os exemplares arquitetônicos “de grife” são 

apropriados não somente pelo marketing urbano, mas também se tornam cenário de 

inúmeras peças publicitárias e eventos, na qualidade de espaços que agregam valor 

adicional às atividades desenvolvidas em suas dependências ou entornos imediatos. 

Todavia, o interesse por essas obras transcende o aspecto econômico. 

Recentemente, toda a conjuntura brevemente mencionada, bem como a arquitetura 

produzida pelo star system1 contemporâneo, tem sido objeto de estudo de uma vasta 

literatura preocupada em analisar seu desenvolvimento e repercussão. Constam em 

nosso suporte bibliográfico, por exemplo, trabalhos dedicados às transformações 

econômicas no referido período, outros que nos ajudam a compreender a 

ressignificação da iconicidade urbano-arquitetônica nesse contexto e, ainda outros, 

que detalham as características responsáveis por atribuir a determinados edifícios um 

patamar analogamente comparável ao das grandes marcas do mercado de produtos 

(da moda, dos automóveis, da tecnologia, etc.). 

 De forma semelhante, reconhecemos a existência de estudos dedicados à 

apreciação dos edifícios icônicos sob uma perspectiva técnica. Nesse ínterim, há os 

que seguem pela vertente da análise do desempenho termo-energético, pelo estudo 

dos softwares e tecnologias envolvidas na concepção e produção das obras, a análise 

dos arranjos estruturais, das plantas, da integração com o ambiente urbano adjacente, 

                                                           
1 Termo empregado pela literatura para designar o grupo de profissionais que se destacam na prática 
da arquitetura contemporânea, tendo adquirido prestígio internacional em virtude da visibilidade em 
torno de suas obras. 
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entre outros. O olhar crítico sobre a produção contemporânea espetacular é 

despertado, sobretudo, pela inquietação em compreender, a partir dos projetos de 

referência nas últimas décadas, onde estamos e para onde estamos indo em termos 

de arquitetura e urbanismo; quais são as principais motivações, os atributos e as 

possíveis consequências (positivas ou negativas) que ela pode nos trazer a curto e 

longo prazos. 

 Dentro do espectro de estudos observados na pesquisa prévia, entretanto, 

identificamos a persistência de uma lacuna no que diz respeito à exploração do grupo 

restrito de profissionais encarregados da espetacularização urbana contemporânea. 

Mesmo conhecendo trabalhos dedicados a um ou alguns desses arquitetos, 

entendemos estes, de maneira geral, como abordagens sobre características 

específicas de obras, individualmente ou em conjunto. A carência à qual nos referimos 

diz respeito ao conhecimento do grupo de profissionais como um todo; a identificação 

de pontos comuns, que nos forneçam o embasamento necessário à apreensão da 

postura adotada por eles, que são peças chave para entendermos os novos rumos 

traçados pela disciplina entre o final do século XX e início do século XXI. 

 Diante disso, estabelecemos que o objetivo principal desta pesquisa é verificar 

elementos comuns nas experiências de formação e estratégias de atuação de 

arquitetos de grife, que contribuam para assimilação do papel que desempenham 

diante das mudanças mais recentes na disciplina de arquitetura e urbanismo. Tal 

objetivo se desmembra nos seguintes objetivos específicos: (1) caracterizar a 

formação profissional dos arquitetos, no que concerne a: universidades por onde 

passaram (graduação, pós-graduação, docência e colaboração) e experiências de 

trabalho em arquitetura anteriores ao próprio escritório (estágios, tutorias, primeiros 

empregos); (2) explicar o modo de atuação profissional dos arquitetos a partir da 

caracterização de sua produção e identificação de escritórios sede e filiais; (3) 

identificar a participação desses arquitetos em concursos, verificando o contexto do 

mesmo, seus concorrentes e ganhadores; (4) registrar a aquisição das principais 

premiações na área de atuação, evidenciando a importância das mesmas e o prestígio 

dos profissionais analisados; (5) propor um conjunto de categorias que sintetizem a 

diversidade da produção do star system. 
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 Para tanto, os procedimentos metodológicos utilizados são os seguintes: 

pesquisa bibliográfica sobre o tema para a extração dos nomes constituintes do grupo 

de arquitetos elencados para o estudo; pesquisas bibliográficas e documentais (em 

livros publicados pelos arquitetos e/ou sobre eles, portais eletrônicos oficiais dos 

escritórios e de premiações relevantes na área) para levantamento das informações 

necessárias ao cumprimento dos objetivos específicos; organização de um banco de 

dados (utilizando o software Excel) em tabela dinâmica, por meio do qual será possível 

comparar as características dos diversos arquitetos estudados, com produção de 

quadros e gráficos que ilustrem os resultados obtidos. 

 Organizada em três capítulos, esta dissertação tem seu enredo traçado entre a 

compreensão da arquitetura de grife e a postura dos profissionais que a desenvolvem. 

Dessa maneira, o primeiro capítulo – Arquitetura contemporânea de grife: das origens 

às características – aborda as circunstâncias que dão origem e as principais questões 

incluídas na discussão relacionada a esse nicho. Tem início com uma relação entre 

as críticas proferidas ao modernismo e o despertar de novos pensamentos sobre a 

concepção projetual, apontando para o surgimento de correntes influenciadas por 

outras áreas do conhecimento e pela conversão da cultura em artigo de consumo. Na 

sequência, aborda o contexto urbano econômico das cidades contemporâneas como 

palco da ressignificação da iconicidade arquitetônica e, por fim, nos apresenta as 

particularidades envolvidas nessa produção. 

 Grifes arquitetônicas no século XXI: um esforço de caracterização, a segunda 

parte da pesquisa, é dedicada ao conhecimento aprofundado de um grupo composto 

por 50 arquitetos atuantes na área referida, por meio da investigação de uma série de 

informações que dizem respeito à formação profissional e à atuação dos mesmos. 

Distribuídos em 37 escritórios, os dados coletados ora versam sobre os indivíduos, 

ora sobre as empresas, conforme a pertinência de cada caso. O processamento de 

tais elementos é apresentado ao longo do capítulo segundo 04 eixos temáticos – 

formação, atuação, concursos e premiações – e dele são extraídas as considerações 

mais relevantes para subsidiar a discussão estabelecida na pesquisa. 

 A última sessão, intitulada Grifes arquitetônicas no século XXI: linguagens e 

abordagens, concentra-se em desmistificar a ideia de que a arquitetura produzida pelo 

nosso universo de estudo é desregrada em termos de composição e, para tanto, 
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discute a diversidade de estilos enquanto estratégia de adequação ao mercado 

globalizado que visa atender. A complexidade – afirmada como seu grande código e 

importante instrumento na garantia da flexibilidade estética verificada na obra do star 

system – é tomada como fio condutor da descrição de 07 tendências predominantes 

nos portfólios dos 37 escritórios, cujos projetos são empregados como subsídios para 

apresentarmos a maneira como elas se relacionam tanto com o contexto operacional 

do nicho de mercado, quanto com as expectativas existentes em torno dos edifícios 

icônicos. 

 Ao final do trabalho, a caracterização das grifes arquitetônicas é confrontada 

com o referencial teórico, permitindo-nos justificar o viés empreendedor na postura 

adotada pelo star system. 
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1. ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA DE GRIFE: DAS ORIGENS 

ÀS CARACTERÍSTICAS 

1.1 A CRÍTICA PÓS-MODERNISTA E AS TRANSFORMAÇÕES 

DA ARQUITETURA NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX 

 A partir da década de 1950, o advento de críticas à qualidade do ambiente 

urbano produzido segundo os preceitos modernistas sinalizava o início da crise desse 

movimento, não no que diz respeito à interrupção total de sua produção, mas ao fim 

de seu apogeu. Censurava-se, além do impacto socioambiental dos 

empreendimentos, a própria qualidade dos espaços e da arquitetura produzida; suas 

características, deveras simplistas, que não apreciavam a complexidade da relação 

pessoa-ambiente. Além disso, também se questionava a ausência de participação 

popular e o distanciamento político das reais demandas sociais, a contribuir para a 

geração de programas inadequados de intervenção urbana (DEL RIO, 1990). 

 Em uma das obras mais representativas desse período, Morte e Vida de 

Grandes Cidades (2009)2, Jane Jacobs expõe a incoerência do planejamento urbano 

ortodoxo moderno, evidenciando que essa teoria se consolidou sob influência de 

ideias precedentes (a citar: a Cidade Jardim de Ebenezer Howard, a Ville Radieuse 

de Le Corbusier, e a City Beautiful de Daniel Burnham) e se mostrou ineficiente em 

diversos casos analisados, nos quais os efeitos alcançados foram inversos aos 

esperados. Para a autora, o contrassenso do referido planejamento culmina nas 

questões sociais e econômicas, mas tem início no âmbito ideológico, com 

profissionais que se recusam a aprender com as experiências reais. 

 A leitura de Jacobs (2009) é de que os resultados produzidos são monótonos, 

estéreis e vulgares, visto que o processo de planejamento desconsidera as complexas 

relações urbanas, tanto previamente estabelecidas, quanto potencialmente 

decorrentes do mesmo. A autora, então, investiga o comportamento de cidades a fim 

de identificar quais demandas devem ser sanadas pelo planejamento urbano e 

compreende que elas têm “[...] a necessidade [...] de uma diversidade de usos mais 

complexa e densa, que propicie entre eles uma sustentação mútua e constante, tanto 

                                                           
2 Originalmente publicado em inglês, no ano de 1961, sob o título de The Death and Life of Great 
American Cities. 
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econômica quanto social” (JACOBS, 2009, p. 13). Desse modo, diante de sua análise 

sobre a natureza das cidades, afirma serem quatro as condições para a diversidade 

urbana: 

1. O distrito, e sem dúvida o maior número possível de segmentos 
que o compõem, deve atender a mais de uma função principal; de 
preferência, a mais de duas. Estas devem garantir a presença de 
pessoas que saiam de casa em horários diferentes e estejam nos 
lugares por motivos diferentes, mas sejam capazes de utilizar boa 
parte da infraestrutura. 
2. A maioria das quadras deve ser curta; ou seja, as ruas e as 
oportunidades de virar esquinas devem ser frequentes. 
3. O distrito deve ter uma combinação de edifícios com idades e 
estados de conservação variados, e incluir boa porcentagem de 
prédios antigos, de modo a gerar rendimento econômico variado. Essa 
mistura deve ser bem compacta. 
4. Deve haver densidade suficientemente alta de pessoas, sejam 
quais forem seus propósitos. Isso inclui alta concentração de pessoas 
cujo propósito é morar lá. (JACOBS, 2009, p. 165) 

 Alguns anos mais tarde, foi a vez de Robert Venturi dar a sua contribuição às 

críticas ao Movimento Moderno, inicialmente com a publicação de Complexidade e 

Contradição em Arquitetura (1995)3 e, posteriormente, com a obra Aprendendo com 

Las Vegas (2003)4, elaborada em conjunto com Denise Scott Brown e Steven Izenour. 

Na primeira, preocupou-se em investir contra a postura ortodoxa do Movimento 

Moderno quanto ao estabelecimento e manutenção de padrões urbanos e 

arquitetônicos, alegando que tal restrição ignorava a complexidade da vida 

contemporânea. Na segunda, por sua vez, desfere críticas ao modernismo por meio 

de uma abordagem sobre a questão do simbolismo na arquitetura, adotando a Strip5 

de Las Vegas como cenário. 

 Complexidade e contradição, para Venturi (1995), já são atributos inerentes à 

arquitetura pela simples incorporação dos elementos vitruvianos. Some-se a isso a 

crescente demanda por incrementos (proporcionados, principalmente, pelos avanços 

tecnológicos e pela multiplicidade de novas alternativas que eles tornam possíveis) à 

sua composição básica – por assim dizer –, e essa relação torna-se ainda mais forte. 

O suave manifesto, ponto de partida da obra, reivindica, em crítica à prática moderna, 

                                                           
3 Originalmente publicado em inglês, no ano de 1966, sob o título de Complexity and Contradiction in 
Architecture. 
4 Originalmente publicado em inglês, no ano de 1972, sob o título de Learning from Vegas. 
5 Eixo viário de extrema importância para a dinâmica da cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, 
onde há a concentração expressiva de hotéis e cassinos, além de outros estabelecimentos comerciais 
e de serviços. 
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uma produção arquitetônica mais complexa e contraditória, no sentido de que ela seja 

menos óbvia, mais rica em significados e mais inclusiva. Em oposição clara ao 

conceito difundido por Mies van der Rohe, Robert Venturi afirma: “Mais não é menos”6 

(VENTURI, 1995, p. 2). 

 Primitiva, elementar, excludente (de elementos), seletiva (no que tange à 

escolha dos problemas que serão resolvidos) e simplificadora são algumas das 

características não elogiosas que Venturi (1995) atribui à arquitetura praticada pelos 

modernistas ortodoxos. Expondo aqui de maneira bastante sintética, o que ele 

denuncia é que, no contexto de valorização do funcionalismo, os arquitetos, ao invés 

de procurarem conciliar os diversos problemas de projeto em uma solução mais 

inclusiva, optaram por selecionar aqueles com os quais se preocupar. Esta atitude é 

entendida como uma estratégia, cujo intuito é viabilizar que a arquitetura reflita o ideal 

estabelecido pela teoria modernista. 

 A complexidade invocada por Venturi (1995) tem como principal componente a 

complexidade de significados, que não incide necessariamente em complexidade de 

forma e conteúdo também. Ao falar de significados complexos, o autor trata 

precisamente de ambiguidade e tensão; das diferentes possibilidades de leitura de 

uma mesma obra: 

Ambiguidade e tensão estão por toda a parte numa arquitetura de 
complexidade e contradição. A arquitetura é forma e substância – 
abstrata e concreta –, e seu significado deriva de suas características 
interiores e de seu contexto particular. Um elemento arquitetônico é 
percebido como forma e estrutura, textura e material. Essas relações 
oscilantes, complexas e contraditórias, são a fonte da ambiguidade e 
da tensão característica do meio de expressão arquitetônica. A 
conjunção “ou" com um ponto de interrogação pode geralmente 
descrever as relações ambíguas. (VENTURI, 1995, p. 13) 

 A explicação dos níveis contraditórios, por sua vez, é realizada por meio do 

fenômeno de “tanto... como”, a fim de expressar contrastes paradoxais em diversos 

projetos apresentados (VENTURI, 1995, p. 17). Em contraposição à tradição do 

“ou...ou” (uma alusão às escolhas dos arquitetos modernistas, já mencionadas), 

Robert Venturi argumenta em favor de uma arquitetura interpretativa, a qual, 

dependendo do ponto de vista, pode ser “tanto isso, como aquilo”: “[...] num dado 

                                                           
6 Nesse contexto, outra expressão de Robert Venturi tornou-se mais conhecida: “Less is a bore”, ou 
seja, “Menos é um tédio”. 
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momento, um significado pode ser percebido como dominante; num outro momento, 

um significado diferente parece ser supremo” (VENTURI, 1995, p. 30). 

 Anos mais tarde, ainda seguindo em defesa da arquitetura complexa e 

contraditória, Venturi, Scott Brown & Izenour (2003, p. 25) atentam para a necessidade 

de se aprender com a paisagem, mesmo que esta seja – assim como a Strip – um 

corredor comercial, pois afirmam que questionar o modo como vemos as coisas seria, 

também, uma forma de ser revolucionário. Na análise de Las Vegas, compreendem 

que a arquitetura da Strip – repleta de letreiros e outdoors – é, antes de tudo, 

comunicativa e persuasiva, como evidenciam nos seguintes trechos: 

O vasto estacionamento fica em frente, não nos fundos, pois além de 
uma conveniência, é um símbolo. [...] sua arquitetura [dos 
supermercados] é neutra porque ele mal pode ser visto da estrada. 
Tanto a mercadoria quanto a arquitetura estão desconectadas da 
estrada. A grande placa ou letreiro salta para ligar o motorista à loja 
[...]. O sinal gráfico no espaço se tornou a arquitetura dessa paisagem. 
(VENTURI, SCOTT BROWN & IZENOUR, 2003, p. 39) 

O símbolo domina o espaço. A arquitetura não é suficiente. Uma vez 
que as relações espaciais são feitas mais por símbolos do que por 
formas, a arquitetura nessa paisagem se torna mais símbolo no 
espaço do que forma no espaço. A arquitetura define muito pouco: o 
grande letreiro e a construção pequena são a regra da Rota 66. 
(VENTURI, SCOTT BROWN & IZENOUR, 2003, p. 40) 

Na qualidade de críticos do Movimento Moderno, os autores descrevem a 

concepção formal daqueles expoentes como algo muito pragmático e apontam que a 

grande contribuição do estudo realizado em Las Vegas incide exatamente sobre esse 

ponto: 

A Strip mostra o valor do simbolismo e da alusão na arquitetura dos 
espaços amplos e da velocidade, e prova que as pessoas, até mesmo 
os arquitetos, divertem-se com a arquitetura que os remete a outras 
coisas [...]. Alusão e comentário, sobre o passado ou o presente, ou 
sobre nossos grandes lugares-comuns ou velhos clichês, e inclusão 
do cotidiano no ambiente, sagrado e profano − é isso que está faltando 
na arquitetura moderna de hoje. Podemos aprender isso com Las 
Vegas, assim como outros artistas fizeram com suas fontes profanas 
e estilísticas. (VENTURI, SCOTT BROWN & IZENOUR, 2003, p. 69) 

 Assim como Venturi, também em 1966, Aldo Rossi publicou A Arquitetura da 

Cidade7 (2001), cujo mote central é a cidade como artefato construído no tempo e um 

ponto-chave da discussão é a compreensão da arquitetura como um elemento 

                                                           
7 Pulicado originalmente em italiano, sob o título de L’Architettura della Città. 
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inseparável de seu contexto civil e social. Diante dessas afirmações, um dos 

entendimentos primários da obra de Rossi é o de que a cidade se constitui da 

justaposição de elementos que traduzem diferentes épocas e conjunturas sociais. Por 

esse e outros motivos, o autor defende a complexidade do estudo da cidade, 

apontando que, apesar do mesmo encontrar grandes contribuições no campo da 

história, não deve se esgotar nesse ponto de vista. 

 A arquitetura da cidade, segundo Rossi (2001, p. 13), consiste da síntese da 

forma presente na descrição da mesma e permite ser compreendida sob duas óticas 

distintas: a do grande artefato de engenharia e arquitetura, que guarda certa 

complexidade e se expande ao longo do tempo; ou a do fato urbano mais específico, 

com arquitetura e forma próprias. O estudo empreendido na obra, além das 

considerações sobre o primeiro ponto de vista, preocupa-se, em analisar diversos 

aspectos dos fatos urbanos, ditos complexos por conterem múltiplos componentes de 

valores distintos. Entendemos tais componentes como o estético, o funcional, o social, 

entre outros, para os quais cabem valores ou significados diferentes e variáveis, 

conforme a leitura de cada época ou sociedade. 

 Essa versatilidade dos fatos urbanos é, portanto, o gatilho para a principal 

crítica estabelecida por Rossi ao funcionalismo ingênuo, em que demonstra 

compreender que a subordinação da arquitetura à função é um erro: 

Penso que a explicação dos fatos urbanos mediante sua função deve 
ser repelida quando se trata de esclarecer sua constituição e sua 
conformação; poderemos dar exemplos de fatos urbanos 
preeminentes em que a função mudou no tempo, ou mesmo em que 
não existe função específica. (ROSSI, 2001, p. 29) 

Funcionalismo e organicismo, as duas correntes principais que 
percorreram a arquitetura moderna, revelam assim sua raiz comum e 
a causa da sua fraqueza e de seu equívoco fundamental. A forma é, 
assim, destituída de suas motivações mais complexas; de um lado o 
tipo se reduz a um mero esquema distributivo, um diagrama dos 
percurso [sic]; por outro a arquitetura não tem nenhum valor 
autônomo. A intencionalidade estética e a necessidade que presidem 
os fatos urbanos e estabelecem seus vínculos complexos não podem 
ser analisados posteriormente. (ROSSI, 2001, p. 30) 

 Entre os anos de 1974 e 1978, Rem Koolhaas retoma, em certa medida, a 

metodologia de estudo adotada por Robert Venturi, Denise Scott Brown e Steven 

Izenour em Las Vegas. Em seu manifesto retroativo, intitulado Nova York delirante, 
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Koolhaas (2005) investiga a cena urbana da cidade que diz ser a Pedra de Roseta8 

do século XX, chave para a compreensão das metrópoles capitalistas. Nesse sentido, 

discute suas características principais, a retícula e o arranha-céu, como causa e efeito 

da cultura da congestão, insinuando que o purismo da arquitetura moderna não era 

suficiente para contemplar a diversidade de elementos incutida na modernidade. 

 Segundo Ádrian Gorelik, responsável pelo prefácio da obra (versão em 

português), Koolhaas (2005) exalta a malha urbana nova iorquina por permitir 

simultaneamente controle e descontrole máximos. Isso porque, do ponto de vista 

bidimensional, ela restringe a área máxima de intervenção à abrangência da quadra, 

entretanto, permite o livre arbítrio na terceira dimensão, que origina uma competição 

vertical. O surgimento do arranha-céu é, portanto, atribuído ao desejo de multiplicar o 

valor do solo e, com ele, a arquitetura e o urbanismo sofrem ressignificação. A 

congestão se manifesta na sobreposição de funções em um mesmo edifício – que 

desfaz a necessidade de zoneamento urbano preconizada pelo modernismo – e no 

distanciamento entre o interior e seu envoltório, que deixam de ser correspondentes. 

 Duas décadas mais tarde, a reflexão iniciada em Nova York delirante tem 

continuidade em Três textos sobre a cidade, que apresenta alguns ensaios do autor. 

Em Grandeza, ou o problema do grande, Koolhaas (2010) aborda a revolução que o 

advento de algumas tecnologias (o automóvel, o elevador e o ar condicionado) 

provocou na arquitetura ao relativizar distâncias e possibilitar novas estruturas, mais 

complexas. A Teoria da Grandeza, segundo ele, seria pautada em cinco teoremas que 

podem ser sintetizados da seguinte maneira: (1) o edifício como uma estrutura de 

partes interligadas; (2) a perda de relevância dos aspectos artísticos da arquitetura 

em detrimento do mecânico; (3) o distanciamento interno/externo; (4) o edifício que 

causa impacto pelo tamanho e não pela qualidade; (5) o edifício que não integra o 

tecido urbano, mas coexiste com ele. 

 O segundo ensaio, por sua vez, apresenta a cidade genérica como uma 

tendência de aproximação das cidades contemporâneas pela semelhança 

proveniente da libertação das amarras históricas. E o terceiro ensaio, por fim, trata do 

Espaço-lixo, entendido como o palco onde os conceitos lançados por Rem Koolhaas 

                                                           
8 Empregado analogamente por Koolhaas, originalmente, o termo designa o artefato encontrado no 
Antigo Egito, cujo texto nele inscrito foi determinante para a compreensão que se tem atualmente sobre 
os hieroglifos. 
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tomam vida. Grandeza, congestão, shopping, lobotomia e outros, sobrepõem-se na 

consolidação de uma urbanidade turbulenta, regida mais pelo capital do que pelos 

anseios e necessidades sociais em si e, por vezes, alienada de seu contexto real em 

prol da criação de um contexto imaginário. 

A Cidade Genérica é a cidade libertada da clausura do centro, do 
espartilho da identidade. A Cidade Genérica rompe com o ciclo 
destrutivo da dependência, não é mais do que um reflexo da 
necessidade actual e da capacidade actual. É a cidade sem história. 
É suficientemente grande para toda a gente. É fácil. Não necessita de 
manutenção. Se se tornar demasiado pequena simplesmente 
expande-se. Se ficar velha, simplesmente autodestrói-se e renova-se. 
(KOOLHAAS, 2010, p. 35) 

 A última leitura que apresentamos nessa contextualização é, portanto, a de 

Kenneth Frampton, que publica, em 1983, o ensaio Toward a Critical Regionalism: Six 

Points for an Architecture of Resistance, no qual discorre sobre seis itens em prol de 

um regionalismo crítico, oscilando entre os tons analítico e propositivo. No primeiro 

deles, Culture and Civilization, reflete acerca da crescente sobreposição da civilização 

universal sobre a cultura local, e os impactos dessa realidade sobre a arquitetura. O 

autor considera que a incorporação das novas tecnologias nos edifícios restringe as 

possibilidades de criar formas urbanas significativas, e que esse contexto contribui 

para a polarização da prática arquitetônica entre uma produção high-tech e outra de 

‘fachadas compensatórias’, que escondem a realidade (FRAMPTON, 1983, p. 17). 

 O segundo tópico apresentado, The Rise and Fall of the Avant-Gard, expõe 

uma análise sobre a atuação das vanguardas entre o século XIX e meados do século 

XX – ora a favor da modernização, ora buscando desacelerar a mesma –, até concluir 

que, no pós-modernismo arquitetônico, elas alcançam o estágio de pura cenografia. 

Diante disso, no terceiro item – Critical Regionalism and World Culture –, Frampton 

propõe que, a fim de preservar-se como prática crítica, a arquitetura deve assumir 

uma posição de retaguarda. Ele a define como responsável por “[...] mediar o impacto 

da civilização universal com elementos derivados indiretamente das peculiaridades de 

um lugar específico” (FRAMPTON, 1983, p. 21 – traduzido pela autora). 

 O quarto e o quinto pontos – The Resistance of the Place-Form e Culture 

Versus Nature: Topography, Context, Climate, Light and Tectonic Form, 

respectivamente – detêm-se à exploração da ‘forma do lugar’, primeiro conceituando-

a e, em seguida, apontando como ela pode ser cultivada. Ao abordar a resistência, 
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Frampton utiliza a definição de espaço/lugar dada por Martin Heidegger, para 

expressar que as fronteiras delimitadoras de uma unidade espacial são menos físicas 

e mais subjetivas; estendem-se até onde os usuários conseguem reconhecer uma 

certa característica que considerem inerentes a ela. Desse modo, acredita que 

somente um limite bem definido poderá fazer a forma construída resistir à expansão 

da Megalopolis (FRAMPTON, 1983, p. 25 – traduzido pela autora); ou seja, o 

sentimento de pertencimento e reconhecimento locais fortes. A ‘forma do lugar’, 

portanto, estaria mais relacionada à natureza do que à tradição formal modernista, e 

poderia ser aludida por meio da exaltação de aspectos da topografia, do contexto, 

clima, luz ou tectônica, atentando para não se deixar cair no sentimentalismo. 

 Por fim, The Visual Versus the Tactile – o sexto aspecto – alerta para a 

importância da percepção tátil dos edifícios construídos; uma característica que não 

pode ser representada ou reproduzida, mas apenas experienciada. Refere-se às 

diferentes texturas e atmosferas de uma obra arquitetônica, exclusivamente 

percebidas in loco. Nesse ínterim, Frampton encerra seu ensaio afirmando que a 

junção dos aspectos táteis e tectônicos em um edifício tem a capacidade de 

transcender à aparência técnica, do mesmo modo que a ‘forma do lugar’ tem potencial 

para resistir às investidas da modernização global (FRAMPTON, 1983, p. 29). 

 Ciente de que as referências exploradas até aqui não esgotam as críticas ao 

Movimento Moderno, o intuito é identificar – a partir delas – o panorama que se 

configurava no meio arquitetônico na segunda metade do século XX, para então 

compreender os acontecimentos posteriores, que nos trouxeram até o momento atual. 

Conforme visto, as diferentes abordagens dos críticos denunciavam, em linhas gerais, 

a insatisfação com a monotonia – local e global – impressa nas paisagens urbanas e 

nas fachadas dos edifícios modernistas. Em virtude de os planejadores enxergarem o 

espaço urbano como uma folha em branco e colocarem o racionalismo acima dos 

aspectos históricos e culturais locais, erguiam-se cidades setorizadas, com o 

predomínio de distritos monofuncionais. Em teoria, eram perfeitamente organizadas. 

Na realidade, espaços sem vida. 
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 Do mesmo modo, os edifícios modernistas, concebidos segundo o propósito da 

forma que segue a função e, muitas vezes, adotando o Estilo Internacional9, nem 

sempre guardavam em sua estética algo de surpreendente e original. Ao redor do 

mundo, repetiam-se os materiais, as técnicas e a supremacia da racionalidade, 

enquanto o componente artístico da arquitetura era esquecido em algum lugar do 

passado. Como bem observam Venturi, Scott Brown & Izenour (2003), a relação que 

a arquitetura moderna estabelecia com a arte era sempre segmentada10. Mesmo 

quando próximas, jamais poderiam ser lidas como um único elemento: 

A integração das artes na arquitetura moderna sempre foi considerada 
uma coisa boa. Mas ninguém pintou sobre uma obra de Mies. Os 
painéis pintados flutuavam independentes da escultura, por meio de 
articulações ocultas; a escultura ficava dentro ou perto, mas raramente 
cobre o edifício. Os objetos de arte eram usados para reforçar os 
espaços arquitetônicos, em detrimento de seu próprio conteúdo. (p. 
30-31) 

 Nesse contexto de reivindicação de novos rumos para a arquitetura por meio 

da aliança entre progresso técnico/tecnológico com os anseios e a história locais, 

surgiram, então, discussões que colaboraram para o desenvolvimento de novas 

correntes de pensamento sobre a arquitetura, contrapontos à tendência minimizadora 

de diferenças do Movimento Moderno que, segundo Ghirardo (2009, p. 02), detinham-

se justamente a essas divergências. O pensamento em questão manifestou-se, dentre 

outros, nas proposições de Buckminster Fuller, do Archigram, dos metabolistas 

japoneses, do Superstudio, e nos regionalismos críticos. 

 Os dois primeiros, com ideias bastante interligadas, ocuparam-se da 

propagação de imagens neofuturistas, com uma abordagem infraestrutural, leve e 

high-tech, a exemplo da proposta para a Plug-in City (elaborada por Peter Cook, em 

1964 – Figura 01). Os metabolistas, guardando certa semelhança com os anteriores, 

idealizaram megaestruturas “encaixáveis”, em reação à questão da superpopulação 

no país; e o grupo Superstudio ficou marcado por suas produções artísticas de cunho 

crítico aos costumes que se encontravam em alta por volta da década de 1960. Já os 

regionalismos, segundo Frampton (1997), constituem mais uma categoria do que um 

                                                           
9 Tendência desenvolvida dentro do escopo da arquitetura moderna, caracterizada pela racionalização 
excessiva da construção, contemplando questões como a simplicidade formal, a ausência de 
ornamentos, a modulação, dentre outras. 
10 Esta afirmação, no entanto, não é válida para tratar da arquitetura moderna brasileira. 



30 

estilo propriamente dito, florescendo em diversos locais, como resistências à 

arquitetura moderna ortodoxa. 

Figura 1: Plug-in City – Peter Cook 

 

Fonte: www.archdaily.com 

 Foster (2017) sintetiza as tendências arquitetônicas surgidas nesse período, 

dizendo que, assim como os demais campos ligados às artes, elas sofreram profundas 

influências da cultura pop, cuja premissa era “[...] uma reconfiguração gradual do 

espaço cultural, exigida pelo capitalismo consumista, em que a estrutura, a superfície 

e o símbolo eram combinados de novas maneiras” (FOSTER, 2017, p. 18). Em um 

primeiro momento, essa infiltração do pop na arquitetura é situada entre as 

proposições de Reyner Banham e de Venturi, Scott Brown e Izenour: 

Para Banham, era imperativo que a arquitetura pop não só 
expressasse as tecnologias contemporâneas, mas também as 
elaborasse em novos modos de existência. [...] Banham procurava 
atualizar o imperativo expressionista da criação moderna de formas 
em relação a um compromisso futurista com a tecnologia moderna, ao 
passo que os Venturi rejeitavam as tendências expressivas tanto 
quanto as tecnofílicas; na realidade, opunham-se a qualquer 
prolongamento do movimento moderno nesse sentido. Para Banham, 
a arquitetura contemporânea não era moderna o bastante, enquanto 
para os Venturi ela se tornara desconectada tanto da sociedade 
quanto da história precisamente pelo seu comprometimento com uma 
modernidade abstrata e amnésica por natureza. (FOSTER, 2017, p. 
23) 

Mas este momento não seria o único. Mais à frente, veremos que a segunda fase de 

influência do pop na arquitetura está intimamente ligada ao boom das grifes 

arquitetônicas. 
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Se a arquitetura pós-moderna precisava propor algo diferente de sua 

antecessora, necessitava também de uma teoria que embasasse seu projeto. O 

alicerce teórico pós-moderno começou a se configurar, conforme Ghirardo (2009), na 

década de 1980, utilizando-se de estudos em outras áreas do conhecimento. As 

discussões sobre arquitetura e, em seguida, sobre o processo construtivo em si, foram 

influenciadas pelos pressupostos teóricos do pós-estruturalismo e da desconstrução, 

principalmente na Europa ocidental e nos Estados Unidos. A interpretação 

estruturalista para a questão do significado dos edifícios sofreu uma releitura: "a ideia 

de significado estreitou-se para ser entendida não como esfera de ação da sociedade 

em geral, nem mesmo do cliente, mas sim do arquiteto, tornando-a restrita e não 

universal" (GHIRARDO, 2009, p.32). Ou seja, não era mais imperativo denotar a 

função através da forma; a arquitetura tornou-se mais subjetiva, enquanto expressão 

do seu criador. 

 O desconstrutivismo, dito vanguardista, estabeleceu uma crítica à 

subordinação da arquitetura a qualquer elemento. Em sua compreensão, a prática 

arquitetônica deveria ser livre de paradigmas: "[...] abarcar noções de fragmentação, 

dispersão e descontinuidade através de meios formais" (GHIRARDO, 2009, p. 36). 

Segundo Wigley (2008, p. 291), o movimento ganhou força por desafiar os valores de 

harmonia, unidade e estabilidade, propondo que as imperfeições são intrínsecas às 

estruturas. O arquiteto desconstrutivista identifica a impureza destas e a coloca na 

superfície, no intuito de questionar a forma. Com isso, surge a tendência por projetos 

“disformes”, desprovidos da ortogonalidade habitual, que dá lugar aos planos 

inclinados, aos desencontros, à quebra da simetria e à noção de desequilíbrio. 

 Conforme evidenciado até este momento, não restam dúvidas a respeito da 

densidade das críticas ao modernismo, surgidas na segunda metade do século XX, 

bem como dos desdobramentos observados na arquitetura a partir de então. 

Anteriormente, afirmamos ter ciência de que o panorama tratado não cessa nos 

exemplos apresentados, mas é preciso também destacar o não esgotamento dessas 

reflexões no período abordado. Ainda hoje, identificamos autores preocupados em 

discutir a questão, a exemplo do que fez Jeffrey Kipnis (2013), com o ensaio intitulado 

Toward a New Architecture, publicado originalmente no ano de 199311. 

                                                           
11 No livro Folding in Architecture – publicação da revista Architectural Design –, editado por Greg Lynn. 
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Nele, Kipnis reflete acerca de preceitos para uma Nova Arquitetura, inserindo-

se no contexto de transição pós-modernista, em que se fazia necessário lançar novas 

bases para a produção arquitetônica. A ideia corrobora com a de Jencks (2002), ao 

avaliar que as diversas correntes pós-modernistas, pautadas na mescla de símbolos 

diversos, conduziram ao entendimento de que a arquitetura carecia de novos códigos, 

mais coerentes com as características sociais vigentes. Nesse sentido, Kipnis 

desenvolve um raciocínio que parte da crítica estabelecida à arquitetura moderna para 

interpretar, a partir dela, o que precisaria ser perseguido pela Nova Arquitetura e, por 

fim, apontar dois campos que de alguma forma atendem a isso. Discorre que as 

diversas vertentes da crítica pós-moderna evidenciaram a impossibilidade de se 

inventar a tábula rasa e a necessidade de celebrar a diversidade urbana. E que a 

história, hoje, é interpretada como uma fonte de referências materiais para as 

recombinações (KIPNIS, 2013, p. 289). 

Todavia, para ele, o mesmo discurso que ia de encontro à hierarquização 

urbana modernista, às demolições e substituições, serviu para apoiar novas formas 

de hierarquias e sistemas de poder – o que seria a contradição máxima deste 

pensamento. Na sua visão, para não repetir os erros do modernismo, a Nova 

Arquitetura deveria seguir quatro diretrizes, que seriam: permanecer contrária à ideia 

de demolições e substituições do antigo, inserindo-se em recombinações; gerar uma 

heterogeneidade resistente a hierarquias fixas; ser uma arquitetura com princípios 

(não regras) de projeto; e experimentar novas formas, pois ele afirma não acreditar 

que, ao longo da história, a humanidade já tenha esgotado todas as suas 

possibilidades. Diante disso, encerra o ensaio discutindo dois campos para se 

classificar a Nova Arquitetura: o DeFormation e o InFormation.  

Em linhas gerais, o processo de DeFormation corresponde à geração da forma 

a partir de uma referência (na maioria das vezes extraída da geometria, da ciência ou 

da natureza), que tem seus pontos manipulados numa espécie de desconstrução 

formal, até que não se possa mais reconhecer a configuração original. O InFormation, 

por sua vez, adota a estratégia de agregar diferentes elementos formais e 

programáticos dentro de um monólito neutro e modernista (KIPNIS, 2013, p. 295). O 

autor não afirma, no entanto, que para cada arquiteto corresponde um campo. O vasto 

portfólio do star system contemporâneo nos mostra que o emprego do DeFormation 
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ou InFormation varia conforme o projeto, ou até mesmo o conceito que se deseja 

empregar naquela obra. 

Para exemplificar, por ora, podemos tomar partido das obras do OMA, nas 

quais Rem Koolhaas e seus parceiros imprimem ambas as técnicas. Projetos como a 

Casa da Música, Christiansholm ou Istanbul Courtyard-Tower integram o campo do 

DeFormation, visto que a correspondência entre a forma inicial e final requer uma 

explicação evolutiva, enquanto o DeRotterdam e o Forum Rotterdam adequam-se ao 

InFormation, uma vez que a composição formal é de apreensão mais fácil, como 

evidenciam as imagens a seguir. 

Figura 2: Casa da Música - OMA 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

Figura 3: Explicação formal - Casa da Música 

 
Fonte: www.oma.eu 

Figura 4: Chirstiansholm (maquete) - OMA 

 
Fonte: www.oma.eu 

Figura 5: Explicação formal - Christiansholm 

 
Fonte: www.oma.eu 
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Figura 6: Istanbul Courtyard-Tower - OMA 

 
www.oma.eu 

Figura 7: Explicação formal - Istanbul Courtyard 

 
Fonte: www.oma.eu 

Figura 8: De Rotterdam - OMA 

 
Fonte: www.oma.eu 

Figura 9: Explicação formal - De Rotterdam 

 
Fonte: www.oma.eu 

Figura 10: Forum Rotterdam - OMA 

 
Fonte: www.oma.eu 

Figura 11: Explicação formal - Forum Rotterdam 

 
Fonte: www.oma.eu 

 

1.2 A CIDADE CONTEMPORÂNEA E O ‘NOVO’ PAPEL DA 

ARQUITETURA 

 Antes de começarmos, é válido abrir um parêntese para esclarecer o propósito 

desta discussão. Apesar de entender que a literatura que se debruça sobre o 

planejamento urbano contemporâneo está dividida, principalmente, entre a produção 

dos defensores do planejamento estratégico de cidades e as análises críticas com 

enfoques diversos, a discussão bibliográfica aqui desenvolvida não pretende endossar 
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nenhum desses pontos de vista, ou fazer juízo de valor em relação ao tema. Nosso 

objetivo consiste em explicar os desdobramentos urbanísticos decorrentes da 

reestruturação econômica mundial observada nas últimas décadas, visando 

compreender o papel que os ícones arquitetônicos desempenham nesse contexto. 

 Baseados na discussão estabelecida no item anterior, podemos inferir que o 

cenário de questionamentos ao Movimento Moderno, aliado às proposições para uma 

nova arquitetura e à busca pela consolidação de um novo arcabouço teórico, delineou 

as bases para a produção pós-moderna. No entanto, as mudanças observadas no 

âmbito da arquitetura e do urbanismo no final do século XX não ficaram restritas às 

questões da produção e estética formal. As transformações na economia global, pós-

fordista e pós-industrial, delinearam novos horizontes mercadológicos em vista das 

recentes configurações de fluxos internacionais. O intercâmbio de mercadorias deu 

lugar ao movimento dinâmico de capital, informações, tecnologias, interação 

organizacional, mídias e símbolos (CASTELLS, 1999), e a cultura do consumo 

cresceu. 

 Castells (1999, p. 500) define o espaço físico como produto das relações entre 

matérias e indivíduos sob a influência da história, e afirma que são essas interações 

que conferem a ele forma, função e significado. Ele defende que diante das profundas 

transformações nas relações sociais estabelecidas do âmbito local ao global, é 

inerente pensar também em modificações significativas na organização dos espaços. 

Compans (1999, p. 92) corrobora com esta ideia ao mencionar que a introdução de 

tecnologias inovadoras no processo produtivo, aliada à internacionalização do capital, 

ocasiona uma reconfiguração espacial. 

 O novo arranjo é intitulado por Castells (1999, p. 500-501) como espaço de 

fluxos e conceituado como “[...] a organização das práticas sociais de tempo 

compartilhado que funcionam por meio de fluxos”; para o qual entendem-se por 

práticas sociais de tempo compartilhado os comportamentos sociais simultâneos no 

tempo, e por fluxos um conjunto de trocas intencionais, repetitivas e programáveis 

entre lugares fisicamente distanciados. Tal configuração se constitui a partir da 

combinação de três camadas de características, sendo elas de cunho tecnológico, 

locacional e social, respectivamente. 
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 O espaço de fluxos prescinde, antes de tudo, de um circuito de impulsos 

eletrônicos (CASTELLS, 1999, p. 501). Seu êxito – e até mesmo sua existência –, 

depende da velocidade com que se dá a movimentação de dados e matérias, pois isto 

determina o grau de eficiência com o qual ocorre a comunicação entre lugares 

remotos. No atual contexto econômico, quanto mais próximas da simultaneidade 

forem estabelecidas essas relações, melhor para os investidores. Logo, a alta 

tecnologia é requerida para o armazenamento, processamento e transmissão de 

dados, bem como para os sistemas de comunicação à distância, e ainda para o 

transporte de produtos e de indivíduos. 

 Os lugares conectados por essas redes de informações e transportes compõem 

o segundo nível constituinte do espaço de fluxos. Na teoria exposta por Castells 

(1999), evidencia-se que diferentes malhas são construídas em torno do 

desenvolvimento de atividades diversas, a partir da relação entre “[...] lugares 

específicos com características sociais, culturais, físicas e funcionais bem definidas” 

(CASTELLS, 1999, p. 502); e que essa interação é hierarquizada com base na função 

que os lugares assumem dentro da rede global. Eles podem ser nós, conectados com 

toda a rede por concentrarem “[...] funções estrategicamente importantes que 

constroem uma série de atividades e organizações locais em torno de uma função 

chave na rede” (CASTELLS, 1999, p. 502); ou centros de comunicação, responsáveis 

por administrar o funcionamento desta. 

 Na visão de Compans (1999, p. 101), essa hierarquia dos lugares referida por 

Castells (1999) não se dá em dois, mas sim em três estratos. Também levando em 

consideração os papéis que os centros urbanos cumprem dentro da rede policêntrica 

e refletindo, sobretudo, o alcance das interações que eles estabelecem com outras 

centralidades, a autora aborda a existência de: (1) principais áreas metropolitanas do 

mundo, onde estão concentradas “as funções mais importantes em termos de 

qualificação, poder e capital [...]”; (2) grandes cidades mundiais, “[...] também ligadas 

à gestão global e alguns segmentos de mercados específicos [...]”; e (3) centros 

regionais, associados ao desenvolvimento de novos mercados. Nesse contexto, 

entende-se que o primeiro nível é correspondente ao que Saskia Sassen (1991) 

caracterizou como global cities. 
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 O terceiro, e último, nível do espaço de fluxos diz respeito à necessidade de os 

lugares atenderem às demandas das elites dominantes, responsáveis pelo 

direcionamento das articulações do espaço. Nesse sentido, Castells (1999) defende 

que a dominação social exercida pelas elites no contexto estudado é alcançada, 

principalmente, de duas formas: primeiro, pela segregação voluntária do referido 

grupo, a qual lhes permite “[...] agrupar funções dominantes [...], com fácil acesso aos 

complexos cosmopolitas de artes, cultura e entretenimento” (CATELLS, 1999, p. 506); 

e, em segundo lugar, pela criação de um estilo de vida homogêneo das elites ao redor 

do mundo, “[...] uma cultura internacional cuja identidade não está ligada à nenhuma 

sociedade específica, mas aos membros dos círculos empresariais da economia 

informacional em âmbito cultural global” (CASTELLS, 1999, p. 506). 

Na nova estrutura econômica, em que os lugares são substituídos pelos fluxos, 

o capital desvia o interesse das localidades onde encontra condições favoráveis para 

a produção de bens (disponibilidade de matéria-prima, mão de obra etc.) e prioriza o 

investimento onde possa usufruir de ampla infraestrutura tecnológica de sistemas de 

informação e conhecimento. Para tanto, a descentralização da produção exige do 

ambiente urbano plena acessibilidade (de transportes e telecomunicações), a fim de 

garantir a rentabilidade do processo. Sobre isso, Borja & Castells afirmam: 

[...] no mundo da economia global, a velocidade da informação sobre 
os mercados internacionais e de adaptação aos mesmos, a 
flexibilidade das estruturas produtivas e comerciais e a capacidade de 
inserir-se em redes, determinam o sucesso ou o fracasso, muito mais 
do que as posições adquiridas no passado, o capital acumulado, as 
riquezas naturais ou a situação geográfica. (BORJA & CASTELLS, 
1996, p. 153) 

Nessa conjuntura, o modelo espacial contemporâneo oferta aos investidores 

atributos com alto custo de implantação e manutenção (motivo pelo qual tornam-se 

restritos aos grandes centros urbanos): 

a) A construção de redes de comunicação em fibra ótica – que 
permitem uma maior qualidade e segurança na transmissão de dados 
– fornecidas em instalações apropriadas para escritórios e sedes de 
empresa, que são chamados “edifícios inteligentes”; 
b) A criação de distritos financeiros nas estações terrestres de 
telecomunicações (teleportos), que propiciem economias de 
aglomeração e externalidades positivas para este setor; 
c) A modernização e/ou construção das infraestruturas de 
transporte de alta velocidade, como aeroportos e TGVs, para 
assegurar a mobilidade e a acessibilidade física; 
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d) A provisão residencial – permanente e transitória – destinada às 
novas camadas profissionais médias e aos quadros executivos das 
empresas, como hotéis e residências de luxo, condomínios fechados 
ou novos loteamentos que ofereçam qualidade de vida, em áreas 
dotadas de equipamentos comerciais, culturais, esportivos e de lazer. 
(COMPANS, 1999, p. 108) 

 Compans (1999) expõe que, em virtude do sucesso de alguns casos 

americanos e europeus, as características listadas acima acabaram sendo adotadas 

como referência de um padrão a ser alcançado por todos os centros urbanos que 

almejam integrar a rede policêntrica mencionada anteriormente. Como ela bem 

observa, trata-se de uma visão generalista – por desconsiderar aspectos como as 

diversidades sociais, econômicas e culturais – que, bem ou mal, passou a imperar no 

campo da gestão urbana entre o final do século XX e o início do século XXI. E, assim 

como vimos inicialmente que as transformações econômicas implicaram em uma 

reconfiguração espacial, a reviravolta provocada pela consolidação do espaço de 

fluxos requereu uma nova forma de gerir as cidades. 

Harvey (1996), num texto publicado originalmente em 1989, aponta que o 

gerenciamento na administração urbana cedeu lugar ao empresariamento por volta 

dos anos 70 e 80. Esta reorientação administrativa estaria relacionada com a crise 

econômica capitalista deflagrada desde a recessão de 1973 e visaria maior “[...] 

controle do fluxo monetário multinacional, de maneira que os investimentos 

[tomassem] cada vez mais a forma de uma negociação entre o capital financeiro 

internacional e os poderes locais [...]” (HARVEY, 1996, p. 50). Segundo ele, no 

empreendedorismo urbano, a organização do espaço depende, não de um, mas de 

diversos agentes sociais. 

O novo empresariamento12 urbano se caracteriza [...] principalmente 
pela parceria público-privada tendo como objetivo político e econômico 
imediato [...] muito mais o investimento e o desenvolvimento 
econômico através de empreendimentos imobiliários pontuais e 
especulativos do que a melhoria das condições em um âmbito 
específico. (HARVEY, 1996, p. 53) 

 Ao fazer um esforço de contextualização sobre as políticas urbanas 

emergentes no final do século passado, Sánchez (1999, p. 116) afirma existirem 

acontecimentos relevantes a induzir mudanças na área, segregando-os em três 

                                                           
12 As traduções dos textos originais para o português empregaram os termos empreendedorismo e 
empresariamento para designar a postura assumida pela gestão urbana no novo contexto econômico. 
Aqui, daremos preferência à utilização do primeiro. 
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níveis. Elenca como sendo mais influentes, além da reestruturação econômica 

mundial, o ritmo acelerado do progresso tecnológico, as novas questões geopolíticas 

e socioculturais; em seguida, a existência de atores variados a demandarem 

condições de competitividade para permanecerem na cidade; e, com menos impacto, 

a consolidação dos blocos econômicos e a abertura dos mercados mundiais, que 

estariam colaborando para acirrar a competição entre cidades. 

[...] o marco em que podem ser situadas as novas políticas 
promocionais de imagem das cidades é o da valorização da dimensão 
local no contexto da globalização econômica. A mobilidade produtiva 
e financeira permite uma maior liberdade de localização, o que 
aumenta a importância das diferenças e atrativos locacionais. 
(SÁNCHEZ, 1999, p. 117) 

 Neste momento, é importante lembrarmos que, temporalmente, nos 

distanciamos cerca de duas ou três décadas de nossas fontes e, que, mesmo que as 

abordagens delas se mantenham bastante verdadeiras, alguns pontos merecem ser 

destacados. Neste intervalo de tempo, podemos dizer que o progresso tecnológico foi 

avassalador e, ainda que as cidades continuem precisando ofertar recursos 

tecnológicos de ponta (em transportes e comunicação), o modelo a ser seguido já não 

é o mesmo. As maiores mudanças, indiscutivelmente, encontram-se nos padrões de 

comunicação, com a difusão das redes sem fio, dos celulares e smartphones, tablets, 

entre outros, que lhe conferiram maior velocidade e dinamicidade. De maneira 

semelhante, diversas questões surgidas no cenário político internacional contribuem 

para conferir mais complexidade ao contexto. 

 O modelo dominante de gestão contemporânea investe na competitividade 

urbana; na disputa pela captação de investimentos, novos empreendimentos e 

profissionais qualificados, bem como pela oferta de melhores preços e serviços 

(VAINER, 2000, p. 77). Ao mesmo tempo que surge em consequência à 

reestruturação econômica global, esse modelo atua localmente para impulsionar o 

desenvolvimento econômico, partindo do “[...] pressuposto que fatores endógenos 

poderão favorecê-lo, desde que se saibam interpretar as dinâmicas econômicas 

dominantes e as possibilidades de nichos de mercado que possam ser exploradas 

[...]” (COMPANS, 1999, p. 107). Estes fatores podem ser “[...] transformações, tanto 

políticas e institucionais quanto físicas, que sejam capazes de fornecer as condições 

para melhor ‘vender a cidade’ no contexto de uma competição interurbana 

impulsionada pela globalização” (COMPANS, 1999, p. 107). 
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 Ou seja, vender a cidade porque o gerenciamento urbano contemporâneo é 

estratégico, tanto quanto aquele que se aplica em ambientes corporativos. Segue o 

protocolo de analisar o mercado para detectar as carências, autoavaliar-se para 

identificar pontos fortes e fracos e, por fim, traçar estratégias, metas e prazos, no 

intuito de promover melhorias em seu desempenho. Na administração de cidades, agir 

estrategicamente é se preparar para a demanda do capital internacional com 

investimentos em infraestrutura urbana, promoção de qualidade de vida (incluindo 

questões de moradia, educação, cultura, lazer, saúde, alimentação, entre outros) e 

consolidação de recursos urbanos (infraestrutura e serviços), tudo isso acompanhado 

por uma operação de publicidade para divulgar a cidade para o exterior (COMPANS, 

1999, p. 107). 

 Nesse processo, segundo Sánchez (2001, p. 46), os governos, pressionados 

pelos agentes econômicos privados, utilizam de seu poder para orientar a 

movimentação dos fluxos. Tal função reguladora se consuma, portanto, nos seguintes 

campos: 

a) Ideológico: mediante a difusão das estratégias dos organismos 
internacionais, construção de representações, imagens e 
discursos associados à reprodução do modus operandi das 
chamadas “cidades-modelo”, venda das cidades enquanto 
mercadoria; 

b) Prático: através do caráter instrumental do espaço e dos meios de 
ação utilizados, o Estado submete o espaço a uma logística que 
atende a interesses de mercado; 

c) Tático-estratégico: com a subordinação dos recursos do território 
urbano aos objetivos políticos de valorização e reordenamento dos 
diferentes mercados que incidem no lugar. (SÁNCHEZ, 2001, p. 
47) 

 A descrição dos últimos parágrafos evidencia uma dualidade de títulos 

assumidos pela instituição cidade. Dicotomia esta que é abordada pela literatura por 

meio dos termos cidade-mercadoria e cidade-empresa. No âmbito da mercadoria, a 

cidade – uma vez interpretada sob a ótica do produto – precisa ser competitiva por 

uma questão de sobrevivência diante de suas concorrentes, além de convidativa ao 

seu público-alvo. Essas são as razões a que se deve a insistência dos planejadores 

no que diz respeito à provisão dos atributos já mencionados neste trabalho, visto que 

os mesmos sanam em grande parte a demanda do capital estrangeiro, considerando 

ainda que estes investidores, junto aos visitantes e usuários solventes, constituem os 

principais consumidores da mercadoria cidade (VAINER, 2000, p. 78-83). 
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 Simultaneamente à cidade que é preparada como mercadoria, a outra face 

urbana é o sujeito que administra todo o processo de empreendedorismo. A cidade-

empresa age segundo a lógica que rege o setor privado, sob a ideologia de “[...] 

concebê-la e instaurá-la como agente econômico que atua no mercado e que encontra 

neste mercado a regra e o modelo do planejamento e execução de suas ações” 

(VAINER, 2000, p. 86). Para tanto, essa vertente de planejamento adota a parceria 

público-privada como meio de garantia da contemplação dos interesses do capital; 

uma fusão das duas esferas que, na prática, significa a permissão à interveniência 

direta dos investidores nas decisões referentes às políticas urbanas a serem 

implementadas (VAINER, 2000, p. 83-91). 

 Como empresa que administra a comercialização de uma mercadoria, a cidade, 

por meio dos seus gestores, utiliza alguns instrumentos que a auxiliam na obtenção 

dos resultados pretendidos. Dentre eles, o Planejamento Estratégico talvez seja a 

principal ferramenta, devido ao seu caráter determinante em relação às providências 

que devem ser tomadas, os prazos para que sejam cumpridas, os resultados 

esperados, entre outros. Sendo o responsável por definir o foco das ações, este plano 

precisa estar em constante renovação, com a finalidade de acompanhar os 

progressos e manter-se atualizado em relação às tendências mundiais, evitando, 

assim, a sua obsolescência. No que concerne a ele, Sánchez (1999, p. 121-122) 

aborda o protagonismo do redesenho espacial das cidades como causa do sucesso 

ou fracasso do planejamento. 

 Com a atribuição do personagem principal às intervenções urbanísticas, 

identifica-se nesse âmbito uma segunda ferramenta, na qual Sánchez (1999, p. 123) 

destaca: “[...] uma ênfase na forma mais do que na função, uma ênfase nos projetos 

urbanos pontuais mais do que nos planos gerais, buscando melhorar a imagem 

urbana mediante a criação de novos espaços ou pela revitalização de espaços 

antigos”. O urbanismo espetáculo tem por propósito construir uma imagem para a 

cidade – especialmente, aquela que os gestores desejam vender e que é endossada 

pela publicidade em torno dela. Nesse sentido, a contínua atualização do 

Planejamento Estratégico está intimamente ligada à renovação desse conceito, a 

exemplo do que Sánchez (1999, p. 125) demonstra ao relatar os diversos títulos 

atribuídos à cidade de Curitiba entre a década de 70 e o final dos anos 90: Cidade 
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modelo e Capital humana; Capital da qualidade de vida; Capital ecológica; e Capital 

tecnológica. 

Ao explorar o caso de Barcelona, a autora expõe outra nuance do urbanismo 

espetáculo: a relação simbiótica que ele estabelece com o city marketing. No exemplo, 

as próprias obras foram adotadas como estratégia promocional, de modo que não só 

divulgavam o trabalho realizado pela gestão municipal, mas também despertavam a 

curiosidade das pessoas. A contínua veiculação de imagens e reportagens 

transformou o canteiro de obras barcelonês em espaço de lazer e visitação constante 

e conferiu-lhe um significado ideológico de forte colaboração para a intenção dos 

gestores: símbolo do renascimento urbano. 

[...] o projeto de “lançamento” de cada novo “produto” urbanístico 
costuma ser minuciosamente planejado. O objetivo é precisamente 
diferenciá-lo de outros produtos em circulação para conquistar ampla 
adesão social. Com evidentes conexões entre sociedade de consumo 
e uma nova concepção de cidadania, o cidadão é confundido com 
consumidor e, por sua vez, a cidade com o mercado. (SÁNCHEZ, 
1999, p. 124) 

Logo, marketing urbano, ou city marketing, designa a ferramenta, transplantada 

do modo de gestão empresarial, cuja finalidade é divulgar internacionalmente os 

atributos locais e difundir a ideia de que é viável e proveitoso empreender e/ou investir 

ali e, ainda, estimular a aceitação social. Em complemento, Borja & Forn (1996, p. 34) 

destacam que existem diversas outras maneiras de se viabilizar essa propaganda, 

considerando desde a realização de eventos efêmeros ao investimento em diferentes 

nichos turísticos, culturais e de mercado. Inclusive, sediar megaeventos – a exemplo 

dos Jogos Olímpicos e Copa do Mundo – se constitui numa oportunidade de dar o 

start no processo de transformação urbana e dinamização econômica, a partir dos 

recursos aferidos e investidores conquistados. 

 Dito isto, é preciso ainda destacarmos a existência de uma terceira analogia 

para os centros urbanos em análise, caracterizada pela função de exercer o controle 

social, a fim de assegurar a legitimidade ao planejamento estratégico neles instalados. 

A consolidação da cidade-pátria, segundo apresentada por Carlos Vainer (2000), 

exige em primeira instância a disseminação de um consenso de crise capaz de unir 

todos os setores em favor do projeto; na sequência, demanda a conversão dessa 

consonância em uma ideia mais estável, chamada patriotismo de cidade, que deve 
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despertar na população o sentimento de identificação com o lugar e o orgulho de 

pertencer a ele; e, por fim, requer uma certa despolitização, por meio de uma reforma 

político-institucional, como reflexo da pacificação social (VAINER, 2000, p. 91-98). 

 Conforme exposto até aqui, as transformações urbanas que acompanham a 

consolidação e desenvolvimento de uma nova estrutura econômica mundial traduzem 

nas cidades a complexidade do espaço de fluxos. De alguma maneira, elas assimilam 

a necessidade de serem tecnológicas, multifacetadas e mutantes para adequarem-se 

ao contexto internacional e dele poderem se beneficiar. Admitem, também, que é 

preciso desapegar de suas tradições ou, pelo menos, subvertê-las a ponto de 

transformá-las em artigo rentável. O capital é o grande trunfo do momento e, portanto, 

natural é mostrar-se aberta a ele. A mercadoria, sem empresa ou pátria, está fadada 

à exploração econômica e, quem sabe, à falência; a empresa por si só não se mantém, 

se não há quem nela acredite e nem produto a ofertar; ser unicamente pátria, por sua 

vez, é utopia, pois não há urbanidade que se sustente sem um alicerce econômico. 

 A articulação entre os três “personagens” constituintes das cidades 

contemporâneas parece ser fundamental para o êxito da operação urbana, e isso se 

torna evidente na identificação das interfaces entre as três ferramentas de gestão 

citadas no texto. O planejamento estratégico, o urbanismo espetáculo e o city 

marketing fundem-se (e confundem-se) no trabalho em prol da construção de uma 

imagem impactante e, principalmente, sedutora, que traduza em si as características 

econômicas, sociais e tecnológicas concernentes à categoria urbana que se pretende 

integrar. Tal complexidade, diversas vezes, é expressada pela sua impressão 

simbólica em um artefato arquitetônico diferenciado, inserido ardilosamente na cena 

urbana. 

 Na “fórmula” do processo de transformação, a arquitetura dita espetacular (ou 

icônica, de marca e de grife), provocadora da animação urbana, é proposta como uma 

espécie de âncora no master plan (o plano geral das intervenções urbanas que integra 

o planejamento estratégico); um protagonista, no qual se deposita grande expectativa 

de visibilidade e, por conseguinte, retorno financeiro. Tratamos, portanto, de obras 

icônicas, edifícios esculturais que, conforme a concepção de Jencks (2005, p. 7 – 

traduzido pela autora), "quando bem-sucedidas, colocam a arquitetura em igualdade 

com o melhor da arte contemporânea para explorar livremente as possibilidades 
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criativas". Sua inserção na conjuntura urbana aqui tratada pode ser entendida a partir 

dos argumentos de Ricardo Paiva ao discorrer sobre A arquitetura do espetáculo e o 

espetáculo da arquitetura.  

 Usando uma progressão temporal, o autor demonstra como o espetáculo 

(elemento de atração da curiosidade e atenção de um determinado público) foi 

apropriado em diversos contextos: “[...] como instrumento de controle social e 

mobilização das massas na manutenção da hegemonia econômica e política das 

elites” (PAIVA, 2017, p. 254). Nesse sentido, afirma que a estratégia praticada na 

atualidade consiste na espetacularização do consumo como processo alienante, visto 

que não só as mercadorias, mas também as suas imagens são agora o centro das 

práticas sociais e, mais adiante, relaciona isso à arquitetura: 

A arquitetura é um dos principais campos de expressão da cultura do 
espetáculo no contexto do capitalismo contemporâneo, uma vez que 
tende a um processo crescente de comodificação que superestima a 
imagem. As tendências pós-modernas na arquitetura [...] apontavam 
desde sua origem para a valorização do caráter imagético dos 
edifícios, estabelecendo novas linguagens de comunicação com o 
público, empregando desde o recurso ao historicismo e à intervenção 
no patrimônio edificado, passando pela incorporação da estética do 
consumo, das marcas, da propaganda e da pop art, até a 
“escandalização” da subjetividade e da abstração com a concepção 
de formas inéditas e icônicas, contribuindo para qualificar a arquitetura 
como mercadoria altamente valorizada e estimada na atualidade. 
(PAIVA, 2017, p. 265) 

Essa visão é influenciada pela reflexão proposta por Guy Debord (1997) em A 

sociedade do espetáculo, livro publicado originalmente em 1967. Para Debord, a 

sociedade capitalista é marcada por uma inversão de valores, em que o real é 

desvirtuado em detrimento de uma falsa imagem (a difusão de uma ideia fictícia) do 

real, promovida pelo mercado. Nesse processo, os detentores (de fato) do poder 

utilizam sua capacidade de persuasão para estimular o consumo através da 

propagação de um conceito ilusório que o associa ao domínio sobre nossas vontades 

e/ou necessidades, exercido por meio do capital. A sociedade, por sua vez, 

convencida de que consumir é uma demonstração de poder, se apega a essa prática, 

numa busca cíclica e fracassada pela felicidade.  

Ou seja, aqueles que estão à frente do mercado investem em peças 

publicitárias com o objetivo de convencer o público sobre uma necessidade de 

consumo que, na maioria das vezes, não é real. Influenciadas, as pessoas empregam 
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seu dinheiro na compra de produtos, ou no custeio de serviços, cobiçando uma 

satisfação que nunca é alcançada plenamente, pois há sempre uma novidade 

disposta a atrair as atenções, mais uma vez. No âmbito da arquitetura do espetáculo, 

o consumo é estimulado sob a alegação da experiência proporcionada por um 

determinado edifício, que atrai o público utilizando-se da própria imagem exuberante 

e, assim, se impõe como local de visita obrigatória, ainda que o potencial visitante não 

tenha nenhuma relação ou interesse nas atividades desenvolvidas naquele local. 

Assim, como entende também Paiva (2017), na comodificação da arquitetura, o real 

valor (de uso) dos edifícios é superado pelo consumo de sua imagem. Porém, diante 

da lógica da gestão urbana contemporânea, haverá sempre novos prédios icônicos 

disponibilizando-nos vivências únicas e frustrando nossas expectativas de 

conseguirmos ir a todos eles. 

Glendinning (2010) compartilha do entendimento da arquitetura icônica como 

alienante em relação a intenções de controle social e interferência da esfera privada 

na vivência pública urbana. Tomando o exemplo do edifício The Public (um centro de 

artes digitais concebido pelo arquiteto britânico Will Alsop), ele aborda quatro tipos de 

distanciamento entre a obra e a realidade em que se insere: o visual, fugindo 

completamente aos padrões da vizinhança em relação às dimensões, materiais e 

padrão construtivo; o do uso prático, distante das necessidades locais; o da justiça 

social, visto que o montante aplicado à construção poderia ter sanado diversos 

problemas locais; e o ideológico, pois com os rápidos avanços da informática, pode-

se esperar que as tecnologias empregadas no centro de artes logo tornem-se 

obsoletas (no sentido de perderem o poder de atração do público). 

A ideia de dinheiro e arquitetura como vizinhos geminados faz transparecer que 

o autor identifica algum elemento comum na relação entre a arquitetura e o capital que 

a financia, uma vez que popularmente entende-se por construções geminadas 

aquelas que compartilham uma de suas faces. Nesse sentido, Glendinning (2010, p. 

13) afirma que a arquitetura deve obrigatoriamente responder aos estímulos mundiais, 

especialmente dos poderes dominantes. Ou seja, no contexto hegemônico da 

economia capitalista, a arquitetura contemporânea – como produto desse meio – 

absorve seus valores, tais como o individualismo e a competição, de modo que, por 

vezes, se manifesta com um significado tão efêmero quanto os anúncios publicitários. 
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O potencial transformador da arquitetura icônica sobre o desenvolvimento 

econômico local passou a ser denotado pela expressão Efeito Bilbao após o caso de 

sucesso observado na cidade de Bilbao, Espanha. Bonates (2009) explica que, em 

meados dos anos 80, a cidade enfrentava um momento de grave crise econômica – 

após passar pelo processo de desindustrialização iniciado na década de 1970 –, 

quando uma inundação do rio Nérvion, sucedida em 1983, lhe trouxe também danos 

patrimoniais. Com o consenso de crise instalado, iniciou-se um processo de 

reabilitação urbana, que pouco depois foi ampliado para um planejamento estratégico, 

contando com 25 intervenções (dentre elas, a construção do Museu Guggenheim, do 

arquiteto Frank Gehry, e outros exemplares de grifes arquitetônicas). 

O protagonismo desempenhado pela obra de Gehry (adotado como principal 

objeto do marketing urbano de Bilbao) nessa empreitada, somado à dinamização 

econômica ocorrida na cidade nos anos subsequentes, fez com que a obra fosse 

associada aos resultados obtidos. Valença (2016, p. 9), no entanto, propõe uma 

adequação ao conceito, na qual diz que “[...] um edifício pode dar início à 

transformação, mas que, para manter a dinâmica de crescimento, é necessário muito 

mais. A cidade [...] deve protagonizar uma sucessão de intervenções que regenere 

e/ou expanda o tecido urbano e o espaço econômico”. Esta ideia se mostra em 

consonância com a teoria crítica ao empreendedorismo urbano de David Harvey 

(1996), quando se fala sobre a necessidade de constante renovação e produção de 

novas marcas e/ou imagens para a cidade. 

O próprio caso de Bilbao é útil para exemplificar essa questão. Apesar da 

relevância e dos desdobramentos econômicos positivos decorrentes da construção 

do Museu Guggenheim em Abandoibarra, o planejamento teve continuidade com a 

inserção de diversas outras grifes arquitetônicas na cidade: Norman Foster, Santiago 

Calatrava, Arata Isozaki, César Pelli, Rafael Moneo, Álvaro Siza Vieira, Robert Stern, 

entre outros. O empreendimento, mais recente do que os mencionados, no entanto, é 

de autoria do escritório da arquiteta Zaha Hadid; um master plan para a área de 

Zorrozaurre (porção peninsular na região do porto de Bilbao), que seria convertida em 

ilha, a fim de abrigar novas residências, indústrias, serviços, espaços públicos e de 

lazer, além de conexões com a cidade. 



47 

Aqui abordada segundo a ótica do planejamento urbano contemporâneo, a 

arquitetura de grife foi situada como elemento-chave para demonstrar 

internacionalmente a preparação das cidades para integrar a disputa por um lugar no 

mercado global, exercendo a atração de usuários solventes e investidores por meio 

da divulgação de sua imagem, difundida nos diversos veículos de comunicação. No 

entanto, é pertinente atentar que essa não é a única modalidade de produção de 

ícones arquitetônicos. Além da demanda pública – seja em contexto de planejamento 

estratégico ou de realização dos megaeventos –, não raro, as grifes arquitetônicas 

também são associadas a grandes marcas, de diversos setores da economia. 

O caráter de excepcionalidade atribuído a esses exemplares arquitetônicos não 

se restringe às experiências que eles proporcionam e/ou às suas formas únicas. O 

desenvolvimento dos mesmos envolve particularidades em praticamente todas as 

etapas de sua concepção e execução, demandando tecnologias inovadoras e, em 

muitos casos, custos exorbitantes, se comparados às obras “comuns”. Na seção a 

seguir, discutiremos as características da arquitetura de grife, explorando a sua 

interface com a arte – conforme a visão de Hal Foster (2017) – e os aspectos 

analisados por Pedro Arantes (2012) – a relação entre forma e renda, as questões de 

representação e execução, e a midiatização. 

 

1.3 ENTENDENDO A ARQUITETURA DE GRIFE 

Durante as sessões anteriores, traçamos discussões que nos ajudaram a 

compreender em que circunstâncias a arquitetura contemporânea de grife foi 

consolidada. Unindo as exposições feitas em ambos os itens, portanto, podemos 

extrair que: durante o intervalo da segunda metade do século XX, as críticas à prática 

modernista despertaram a busca por novas formas de se pensar os edifícios – tendo 

em vista a mensagem incutida nestes e utilizando-se de influências de outras áreas 

do conhecimento para respaldar seus direcionamentos – e a reconfiguração espacial 

em razão dos fluxos internacionais gerou impactos na escala urbana, demandando 

uma gestão orientada para esse mercado, bem como as consequentes 

reestruturações físicas. Nesse contexto, a arquitetura, com uma estética influenciada 
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pelo debate estabelecido sobre a disciplina, adquiriu a função de divulgar a cidade 

além de suas fronteiras, atraindo capital para ela. 

Diante disso, o que veremos a partir de agora versa sobre o porquê dessa 

arquitetura, que desempenha um papel fundamental para a economia das cidades 

contemporâneas, ser qualificada enquanto “de grife”, quais são os atributos que a 

definem e como ela atua para atender às expectativas depositadas. Antes, porém, é 

importante destacar que ela é abordada neste trabalho em equivalência aos termos 

“icônica”, “espetacular” ou similares, pois consideramos que corresponde aos ícones 

urbanos contemporâneos, responsáveis por promoverem a espetacularização de 

seus contextos, o que justifica o emprego de todas a expressões com o mesmo 

sentido. 

Conforme vimos no início deste capítulo, Hal Foster associa a influência da 

cultura pop ao surgimento das tendências pós-modernistas na arquitetura segundo as 

vertentes banhamita e venturiana – a primeira, com seu apelo tecnológico e futurista 

e, a segunda, preocupada com as questões simbólicas da riqueza de significados da 

arquitetura. Se, no primeiro momento – na pós-modernidade –, o autor defende que 

estas duas ideologias eram mutuamente exclusivas, mais tarde – na 

contemporaneidade –, acredita que elas teriam se tornado complementares no projeto 

de construção da imageabilidade da arquitetura, expressada sobretudo nas 

construções icônicas: 

Em alguns casos, o pato tornou-se a decoração; isto é, a forma do 
edifício serve como signo e por vezes assume uma escala que domina 
o cenário [...]. Em outros casos, o galpão decorado tornou-se o pato; 
isto é, a superfície do edifício é elaborada, com o auxílio de materiais 
high-tech manipulados por meios digitais, em formas idiossincráticas 
e envoltórios midiáticos. A primeira tendência excede a ambição dos 
Venturi, que só queriam conciliar a arquitetura com seu contexto por 
meio de signos, e não que ela se tornasse um signo que esmaga seu 
contexto [...]. A segunda tendência excede a ambição de Banham, que 
só queria relacionar a arquitetura à tecnologia contemporânea e aos 
meios de comunicação e não que ela se tornasse um “envoltório 
midiático” ou uma “paisagem de dados” [datascape] dele subsidiária. 
Hoje, surgem patos decorados em uma ampla variedade de 
plumagem, no entanto, mesmo que a aparência estilística seja 
variada, a lógica do efeito é com frequência a mesma. (FOSTER, 
2017, p. 34) 

 Sob os temas da modernidade, dos novos materiais e técnicas e da 

imageabilidade, a análise do complexo arte-arquitetura considera que arte e 
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arquitetura são recursos que oscilam entre as relações de concorrência e aliança no 

contexto urbano econômico atual. Estando em evidência as estratégias de produção 

de imagens e multiplicação de negócios – para cidades e corporações que desejam 

competir no mercado internacional –, o autor observa que os momentos de 

colaboração entre arte e arquitetura coincidem com os pontos em que também se 

discute sobre novos materiais, tecnologias e mídias. Ou seja, com a provisão de 

edifícios icônicos que, como exposto no item anterior, são valiosos instrumentos de 

marketing para os investidores. 

 É discutindo como alguns arquitetos e os respectivos escritórios apropriam-se 

de conceitos da modernidade arquitetônica e/ou artística, e como empregam os novos 

materiais e técnicas na consolidação da dimensão visual de seus projetos, que Foster 

(2017) nos permite compreender como tais profissionais constituem a própria 

linguagem icônica. São princípios projetuais e, principalmente, estéticos que lhes 

permitem atender às expectativas (em geral, bastante altas) de seus clientes, mas não 

somente, pois também possibilitam que sua autoria seja reconhecida – em especial, 

pelo olhar atento daqueles que buscam por quem contratar. Assim como os edifícios 

se tornam a marca de cidades e empresas, a plástica neles impressa converte-se na 

marca (e no marketing) dos arquitetos que os concebem. 

 Pautado, sobretudo, nos projetos do Centre Pompidou e do Lloyds of London, 

Foster (2017) elucida a arquitetura pop e high-tech desenvolvida por Richard Rogers 

(Richard Rogers Partnership – RRP), que, influenciado pelas ideias de Buckminster 

Fuller e do grupo Archigram – ambas inseridas no contexto da sessão inicial deste 

capítulo –, buscou filtrar as propostas destes últimos, a fim de fundi-las e, de certo 

modo, convertê-las em algo exequível. Nesse sentido, o Centre Pompidou (Figura – 

12) desenvolvido em parceria com Renzo Piano – pode ser entendido como a 

materialização do seu ponto de vista sobre a arquitetura contemporânea, no qual se 

ressaltam a relevância do emprego das novas técnicas da engenharia, a aparência 

que lhe cabe e as vantagens – funcional e estética – de deslocar instalações para o 

exterior da estrutura. 

 Mais tarde, Rogers torna a adotar algumas das soluções do Pompidou, agora 

no edifício do Lloyds (Figura 13). Para responder à demanda por amplitude e 

versatilidade, ele novamente desloca as instalações para a superfície das fachadas, 
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e imprime as características que consolidariam a linguagem do RRP: “[...] abundância 

de vidros, instalações no exterior quando apropriado, escadas e elevadores quase 

sempre situados em torres, tudo para que os interiores pudessem ser o mais possível 

abertos e os exteriores o mais possível animados” (FOSTER, 2017, p. 43). O emprego 

de cores é outro fator que garante animação externa e identidade aos edifícios de 

Rogers, apesar de o autor advertir que a intenção dessa escolha é antes funcional do 

que estética; e os mastros de aço somam-se ao deslocamento das instalações 

visando flexibilizar a planta. 

Figura 12: Centre Pompidou – Richard Rogers e 
Renzo Piano 

 
Fonte: www.tiqets.com 

Figura 13: Lloyds Building – Richard Rogers 

 

 
Fonte: www.facadeworld.com 

 Assim o estilo propagado pelo RRP se faz atrativo às corporações, que 

enxergam vantagens em terem seus nomes associados a um edifício que comunica 

os princípios de leveza, flexibilidade, economia e eficiência. Na identidade definida 

pelo escritório, “[...] a tecnologia funciona tanto como condutor do arranjo espacial 

quanto como fonte do poder icônico do edifício” (FOSTER, 2017, p. 46). Ou seja, a 

arquitetura de Rogers transparece tecnologia e, ao fazer isso, indica coerência com 

os anseios imperativos em seu tempo. Pelo que podemos apreender a partir do tópico 

anterior, ser tecnológico, na conjuntura atual, simboliza atributos como agilidade de 

processos, comunicabilidade, atualização, progresso, entre outros. Em resumo: ajuda 

a conferir maior credibilidade no mercado. 

 A Foster + Partners (liderada pelo arquiteto Norman Foster), guardando certa 

semelhança com o RRP, também adota um conceito high-tech em suas obras, lança 

mão do uso de metal e vidro para compô-las, e preza pela planta livre. Do ponto de 

vista formal, opta por geometrias contidas, dotadas de um apelo de sofisticação, e, 
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com a utilização do diagrid (uma malha losangular em vidro), consegue imprimir sua 

assinatura em grande parte delas, bem como consolidar formas curvas os planas. 

Além disso, a empresa dá, ainda, importância à incorporação de soluções de 

sustentabilidade às suas criações (mantendo, inclusive, um setor da empresa 

dedicado ao assunto), que Foster (2017) defende ser uma maneira de abstrair a 

natureza na arquitetura, visto que são agregadas representações e/ou alusões à 

mesma, sem encará-la, em seu modo natural, como uma condicionante do projeto. 

 A transparência, como característica marcante do Foster + Partners, é um 

atributo bastante presente no discurso do escritório para demonstrar uma 

aproximação entre a estética do edifício e a índole das atividades que abriga – no 

terceiro capítulo, esse aspecto será abordado de maneira mais detalhada ao tratarmos 

sobre a arquitetura de vidro. Para Foster (2017), entretanto, trata-se muito mais de um 

recurso de espetacularização. A linguagem high-tech e transparente atrai para o 

Foster + Partners projetos muito diversos tanto em uso quanto em escala, e a resposta 

oferecida aos clientes busca sempre incluir os aspectos aqui citados, mesmo que isso 

signifique envolver uma edificação histórica em uma redoma de vidro, pois Norman 

Foster julga que uma inserção contemporânea é capaz de impulsionar a revitalização 

da primeira. 

 Renzo Piano, por sua vez, é retratado como um arquiteto apreciador das 

especificidades materiais e de execução, cujas influências parecem ser provenientes 

de experiências passadas, a citar: a expressão tátil e tectônica de Louis Kahn; a noção 

de estruturas e peles tensionadas, do contato com o engenheiro Zygmunt Makowski; 

o trabalho de conciliação entre tradição e tecnologia, do aprendizado com Jean 

Prouvé; e, por fim, a longa parceria com o engenheiro Peter Rice, firmada desde o 

projeto do Pompidou (FOSTER, 2017, p 74). Diante delas, Piano tornou-se um 

profissional habilidoso em atender ao local e ao global em termos de adequação 

construtiva e mercantil, respectivamente. 

 Nessa aliança entre tradição e técnicas sofisticadas de engenharia, a 

arquitetura do Renzo Piano Building Workshop (RPBW) é desenvolvida com base no 

conceito de peça: um elemento recorrente do edifício que, em geral, desempenha 

função estrutural e estética, intimamente relacionada à tectônica. A transparência, tão 

presente nos escritórios anteriores, aparece em Piano para simbolizar uma “[...] 
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‘estética da pureza’, em que se tenta uma fusão do orgânico, mecânico e clássico [...]” 

(FOSTER, 2017, p. 79). É na junção desses princípios que ele consolida a leveza de 

seu trabalho: a sublimação da arquitetura, proporcionada pelo refinamento de 

materiais e técnicas, contribuindo para “[...] produzir toques respeitáveis e efeitos 

atmosféricos – como um valor estético em si mesmo” (FOSTER, 2017, p. 82). 

 A consolidação da estética disseminada por Zaha Hadid, por sua vez, 

compreendeu um resgate de tendências secundárias da arte e da arquitetura 

modernistas, iniciado pouco depois do fim da graduação. Quando recém-formada, a 

arquiteta realizou um aprofundamento no estudo do suprematismo do pintor russo 

Kazimir Malevich, por meio do qual buscou inspiração para compor o abstracionismo 

que empregaria em sua linguagem arquitetônica, além de uma maneira de incorporar 

dinamicidade às formas de representação tradicionais. Outra fonte de inspiração para 

Hadid teria sido o construtivismo do pintor e arquiteto, também russo, Vladímir Tátlin, 

a partir do qual ela teria apreendido lições relacionadas à tectônica. 

 No âmbito arquitetônico, Hal Foster destaca as influências de Rem Koolhaas e 

Peter Eisenman sobre Zaha Hadid. O primeiro, além de ter sido seu professor na 

Architecural Association School of Architecture, foi com quem a arquiteta teve uma de 

suas experiências profissionais antes da fundação do próprio escritório e, portanto, 

teria orientado o seu interesse por vanguardas modernistas pouco exploradas nas 

construções, a sua noção de elemento-chave no desenvolvimento projetual, e ainda 

o olhar sobre a metrópole como organismo complexo – tema trabalhado por Koolhaas 

na obra Nova York delirante. Já o segundo, teria sido fonte de inspiração para a 

questão da transposição do edifício representado para o real: 

De modo geral, o construtivismo [...] também explorou as perspectivas 
e projeções como geradores de projetos. Porém, Eisenman foi mais 
longe nessa direção; em suas primeiras casas, as projeções às vezes 
parecem determinar os edifícios. Hadid foi ainda mais longe, levando 
os modos conhecidos de representação arquitetônica [...] a estranhas 
explosões da estrutura e “distorções literais do espaço”. (FOSTER, 
2017, p. 99) 

 Outro ponto discutido sobre Zaha Hadid diz respeito à contemplação de 

aspectos das arquiteturas futurista e expressionista. Enquanto os vetores planares 

das obras dela se assemelham à primeira, coexiste uma dimensão da segunda, 

encarregada de dosar o futurismo. Diante de todos esses aspectos, a plástica que 
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marca a obra da arquiteta tende à inversão entre os eixos horizontal e vertical, em um 

jogo que confunde o espectador na distinção entre elementos estruturais e adornos. 

Suas formas costumam desafiar as convenções cartesianas e a fluidez com que os 

contornos são tratados proporciona que os planos se alternem sem que haja uma 

interrupção clara entre eles. Isso permite que a interpretação deles seja imprecisa, ora 

como elemento funcional, ora decorativo. 

 O último caso analisado é o do escritório Diller Scofidio + Renfro (DS+R), cuja 

arquitetura propõe uma fusão com a arte e a mídia, prezando por uma 

interdisciplinaridade que pretende “[...] sugerir que a arquitetura já está sempre de 

alguma maneira presente – como cenário ou enquadramento invisível – e então 

romper esse emprego normativo da arquitetura com uma intervenção crítica” 

(FOSTER, 2017, p. 116). Ou seja, para o edifício não se constituir como uma mera 

delimitação de espaços, a fusão com a arte/mídia atua para agregá-la um significado. 

Nesse sentido, o autor identifica nas obras do escritório uma tendência à mediação 

de tensões entre as disciplinas que têm como fio condutor e afirma que os arquitetos 

se valem dos paradoxos de cada situação, exemplificando com os projetos do 

Eyebeam Museum of Art and Technology (Figura 14) e do ICA (Institute of 

Contemporary Art – Figura 15). O primeiro precisava conciliar espaços para museu e 

ateliê, enquanto o segundo, um museu dedicado à arte, não podia ignorar o potencial 

paisagístico do lugar em que se inseria. 

Figura 14: Perspectiva 3D do Eyebeam 
Museum – DS+R 

 
Fonte: www.dsrny.com 

Figura 15: Institute of Contemporary Art – DS+R 

 

 
Fonte: www.trolleytours.com 
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 Aparentemente, dessas contradições surge outro aspecto característico da 

obra do DS+R: a subjetivação da arquitetura. Baseando-se no projeto do ICA, Hal 

Foster demonstra como as estratégias adotadas para incorporar as vistas do cais do 

porto ao museu o consolidaram como um instrumento óptico (nas palavras do próprio 

Charles Renfro), e defende: “[...] no tropo de uma máquina de morar, a casa ainda é 

um ambiente para as pessoas; na metáfora de uma máquina de olhar, o museu se 

torna ele mesmo quase uma pessoa. [...] Como se a arquitetura pudesse olhar em 

nosso lugar” (FOSTER, 2017, p. 112). O conceito da arquitetura como sujeito, nesse 

caso, aparece em um trecho do discurso de Ricardo Scofidio, no qual ele se refere ao 

ICA como um parceiro criativo da arte; não é seu concorrente e nem, tampouco, 

apenas um cenário. 

 É claro que, em uma obra inteiramente dedicada a estudar O complexo arte-

arquitetura, Hal Foster o desvenda de maneira muito mais detalhada do que a forma 

como empreendemos aqui. No entanto, a compilação de ideias que buscamos expor 

até o momento é um esforço de interpretação da abordagem desse autor, a partir do 

qual poderemos agora identificar alguns pontos relevantes na discussão sobre o star 

system da arquitetura contemporânea. Diante das questões contempladas em cada 

um dos cinco exemplos trabalhados, entendemos, portanto, dois aspectos principais: 

(1) a preocupação, por parte dos arquitetos, em estabelecer uma linguagem para a 

própria obra; (2) a necessidade de diferenciar-se dos demais. 

 Consolidar uma estética, conforme demonstrado nas descrições de Richard 

Rogers, Norman Foster, Renzo Piano, Zaha Hadid e Diller Scofidio + Renfro, 

transcende a escolha dos materiais e tecnologias empregados. A concretização da 

linguagem desses profissionais é, pois, conceitual e complexa. Ao mesmo tempo em 

que precisa comunicar seus princípios (como estratégia de captação de clientes), ela 

também deve ser, em certa medida, moldável a diferentes programas e contextos, a 

fim de não restringir o campo de atuação do profissional. Em virtude disso, é também 

um processo demorado e contínuo, que envolve experimentações – para testar a 

viabilidade das ideias – e reinvenções, visando mantê-la em concordância com as 

exigências do público-alvo. 

 A obrigação de diferenciação, por sua vez, é proveniente do conceito de 

exclusividade a que somos imediatamente reportados quando falamos em grifes. Na 
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arquitetura não é diferente. Quem emprega seu capital em um edifício concebido por 

esses arquitetos – e outros, conforme veremos no capítulo seguinte – espera um 

projeto inédito e bem articulado com as expectativas de retorno financeiro nele 

depositadas. Para tanto, os escritórios orientados a integrar esse mercado buscam 

inspirações nas mais diversas fontes e estudam como transpô-las para suas obras, 

com diferentes níveis de literalidade. Quando essa relação é mais subjetiva, há 

também uma preocupação em como explicá-las, visto que o entendimento e/ou a 

identificação se torna mais interpretativo(a). Sobre a questão da exclusividade, Pedro 

Arantes, afirma: 

Os arquitetos da era financeira, ao contrário dos modernos, não 
procuram soluções universalistas, para serem reproduzidas em 
grande escala [...]. O objetivo é a produção da exclusividade, da obra 
única, associada às grifes dos projetistas e de seus patronos. E a 
corrida pelo ineditismo é item contratual, pois os clientes solicitam dos 
arquitetos obras exclusivas em todos os seus detalhes – soluções de 
fachada, revestimentos e estruturas não podem ser repetidas. 
(ARANTES, 2012, p. 57) 

 A relação entre a arquitetura produzida e a apreensão de rendas proporcionada 

por ela é tomada como aspecto inicial para a análise da Arquitetura na era digital-

financeira realizada por Pedro Arantes. No primeiro capítulo, sob o título de as formas 

da renda, ele parte do caso emblemático da transformação econômica observada na 

cidade de Bilbao – já mencionada nesta pesquisa, no item anterior –, após a 

construção do Museu Guggenheim, para traçar um panorama de como isso despertou 

sucessivas tentativas de repetição do caso ao redor do mundo, uma vez que os 

edifícios icônicos contemporâneos passaram a ser vinculados ao êxito econômico no 

âmbito urbano (e, posteriormente, também no mundo corporativo). 

 Nesse contexto, o emprego do termo ‘formas’ consente ao leitor uma dupla 

interpretação. Em um primeiro momento, diz respeito à vinculação do retorno 

financeiro à configuração volumétrica dos edifícios, visto que as aparências 

exuberantes e incomuns levam o consumo da imagem da arquitetura a suplantar o 

seu valor de uso, atuando como elemento de atração de um público de visitantes, nem 

sempre relacionado com as atividades fins da edificação. Esse fluxo de pessoas 

viabiliza, portanto, a provisão de estruturas comerciais e de serviços que atendam aos 

visitantes e assim se estabelece uma circulação de capital em decorrência à estética 

do projeto. Além da possibilidade de cobrança de taxas referentes à própria visitação 
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– a exemplo do que é praticado na Casa da Música, no Porto –, também podem ser 

providenciados espaços como lojas de souvenirs, bar, café, lanchonete, entre outros. 

No segundo instante, por sua vez, ‘formas’ faz referência aos tipos de renda 

que podem ser apreendidas em torno de uma construção excepcional. Nesses casos, 

o custo de uso do espaço é acrescido de um valor diferencial, proveniente da 

excepcionalidade. A renda de monopólio, entendida – a partir de Ribeiro (1997) – 

como a monetarização de algum aspecto de exclusividade em um dado item, incide 

sobre a arquitetura contemporânea de grife sob a justificativa da experiência única; a 

vivência de um ambiente que, por ser único, não permite a replicação de sua 

experiência por outro. 

 Posteriormente, Pedro Arantes aborda o nível de envolvimento tecnológico na 

concepção e produção dos edifícios icônicos, respectivamente. Novamente, ele adota 

os edifícios escultóricos de Frank Gehry como fio condutor – chamando-os de flores 

de aço – para explicar que esse novo momento da arquitetura não teria se consolidado 

sem que fosse devidamente acompanhado por uma evolução nas tecnologias de 

projetação, tendo em vista que os mecanismos de representação convencionais em 

duas dimensões não dariam conta de traduzir adequadamente tantas formas 

disformes com precisão e legibilidade, e fariam desses projetos obras inexequíveis.  

Foi o que aconteceu, em princípio, com o projeto de Gehry para o Walt Disney 

Concert Hall – sua primeira “flor de aço”. A volumetria altamente complexa não era 

possível de ser representada tecnicamente por meio das formas de desenho – manual 

e digital – conhecidas até então. Consequentemente, o projeto não tinha como ter 

seus materiais e estruturas calculados, impedindo também a realização do orçamento 

da obra. Esse impasse suscitou uma demanda por novas formas de representação e 

influenciou os próprios escritórios de arquitetura a buscarem desenvolver softwares e 

técnicas de informatização do processo projetual. Em resposta, foram importadas 

tecnologias da engenharia aeronáutica (que ofereciam a precisão necessária para 

decompor o edifício em partes) e da medicina (como uma espécie de tomógrafo, que 

permitia a digitalização dos modelos físicos em 3D para posterior manipulação digital). 

O CATIA foi o software utilizado por Gehry para sanar seus problemas. 

Contudo, antes de arriscar-se em um edifício do porte do Walt Disney Concert Hall, o 

arquiteto realizou um teste na execução do “Peixe” (Figura 16) para a Vila Olímpica 
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de Barcelona. Primeiro, a estrutura foi modelada tridimensionalmente a partir do 

CATIA e, em seguida, as orientações para confecção das peças foram enviadas para 

uma oficina italiana, tudo digitalmente. O terceiro passo consistiu na montagem da 

escultura em Barcelona. Com o sucesso da operação, Gehry desvendava o mistério 

em torno da execução de suas flores de aço, sendo também considerado pioneiro na 

utilização da tecnologia BIM (Building Information Modeling) na arquitetura. 

Figura 16: O Peixe – Frank Gehry 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

De maneira correlata, as técnicas de execução convencionais muitas vezes 

também não são condizentes com o nível de complexidade formal inserido na 

arquitetura de grife e, portanto, esse aspecto também requereu avanços, na qualidade 

de inserção de mais tecnologia na construção civil. Ao mesmo tempo em que o nível 

de precisão das peças precisa ser muito elevado e só pode ser alcançado se 

produzido por máquinas, Arantes (2012) relata que as experiências com robôs que 

substituem a mão-de-obra dos pedreiros ainda se mostram limitadas. Em parte, 

porque os robôs não reproduzem satisfatoriamente os movimentos humanos e não 

fazem os ajustes necessários no momento da montagem, mas também porque ainda 

se trata de uma tecnologia extremamente dispendiosa. 

Além da robotização, a materialização da arquitetura de grife é associada ao 

sistema de fluxo contínuo, que compreende a transmissão digital das informações de 

projeto aos diversos atores envolvidos: 

A programação dos modelos de projeto digital, do tipo CATIA ou BIM, 
[...] além de preparar a informação para que seja transferida 
diretamente a máquinas de pré-fabricação, compõe a instrução de 
montagem em canteiro, dispensando em grande medida a 
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representação convencional em papel (corte, planta, elevação). Essa 
transmissão de informações reduz as intermediações na transferência 
de dados, diminuindo a possibilidade de equívocos diversos e 
acelerando a passagem do projeto à produção. (ARANTES, 2012, p. 
206) 

Diante dessa transposição da barreira da representação gráfica, os arquitetos 

encontram, de certa forma, um incentivo à multiplicação das formas espetaculosas, 

pois têm a garantia de serem tecnicamente executáveis. 

Por fim, o terceiro tema que Pedro Arantes se propõe a discutir consiste na 

midiatização da arquitetura, abordando o significado que as imagens adquirem nesse 

contexto da espetacularização. A imagem eterniza, conforme o autor, a obra 

imaculada, sem os desgastes provenientes do uso e do tempo; ela também volta a 

resumir a arquitetura em uma reprodução bidimensional, não mais no intuito de 

coordenar sua execução, mas sim de divulgá-la com outros fins (econômicos e 

políticos, por exemplo); e, ainda, é capaz de resumir visualmente um conceito, 

atuando como catalisadora da renda da forma. Não raro, portanto, as equipes de 

concepção dos projetos icônicos incluem fotógrafos que auxiliam na busca pela forma 

fotogênica. 

Acompanhando o novo sentido conferido às imagens da arquitetura, outro 

ponto de destaque sobre as formas de circulação dela diz respeito à transformação 

identificada na abordagem das revistas especializadas, a fim de atender aos novos 

propósitos da arquitetura. O que antes era espaço para crítica qualificada sobre a 

produção arquitetônica ao redor do mundo, segundo Arantes (2012), hoje é muito mais 

lugar de marketing de materiais, produtos, escritórios e de obras. Conforme o autor, 

constantemente os textos que acompanham as imagens de um projeto atualmente 

são produzidos pelo próprio arquiteto/escritório, numa espécie de autopromoção. 

Diante de tudo o que foi levantado neste capítulo, entende-se que a 

compreensão da arquitetura de grife perpassa o entendimento de muitos aspectos, 

aqui sintetizados pela abordagem sobre as mudanças ocorridas na arquitetura após o 

surgimento das críticas ao modernismo, as transformações urbanas decorrentes da 

reconfiguração econômica mundial, e a caracterização dessa produção, no que diz 

respeito aos seus aspectos formais, tecnológicos e midiáticos. Entretanto, percebe-se 

que, apesar das bibliografias sobre o tema estarem em constante renovação, 

atualizando conceitos, apontando nomes e obras que promovem o espetáculo da 
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arquitetura e, ainda, analisando os desdobramentos urbanos subsequentes à 

construção destas, persiste a carência no estudo acerca dos responsáveis pela 

produção em questão. É, portanto, sobre essa investigação que iremos nos debruçar 

adiante. 
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2. GRIFES ARQUITETÔNICAS NO SÉCULO XXI: UM ESFORÇO DE 

CARACTERIZAÇÃO 

2.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os objetivos específicos traçados para esta pesquisa incidem na 

caracterização de um grupo selecionado de arquitetos, observando aspectos da 

formação, atuação profissional e participação em concorrências (competições de 

projetos e premiações). Para tanto, o primeiro passo necessário à realização do 

estudo foi a eleição dos nomes que iriam compor o quadro de profissionais analisados, 

realizada a partir de uma seleção intencional baseada na observação da incidência 

desses nomes nas bibliografias especializadas e publicações sobre grandes projetos 

recentes de visibilidade mundial, estando esses executados, aprovados ou em 

andamento. 

No capítulo anterior, preocupamo-nos em demonstrar a estreita relação entre a 

arquitetura de grife e a mídia e, nesse sentido, Charles Jencks mencionou em 

entrevista13, à época do lançamento do seu livro The iconic building, a existência de 

12 nomes/escritórios que seriam recorrentes nas publicações alusivas aos projetos 

icônicos. Este foi o nosso ponto de partida. Apesar de Jencks não citar sua dúzia de 

starchitects, elaboramos nossa própria lista, a partir dos nomes que percebemos em 

diversas fontes – Arantes (2012), Foster (2017), Valença (2016), entre outros: Daniel 

Libeskind, Frank Gehry, Herzog & de Meuron, Jean Nouvel, Kohn Pedersen & Fox 

(KPF), Norman Foster, Peter Eisenman, Rem Koolhaas, Renzo Piano, Richard 

Rogers, Skidmore Owings & Merrill (SOM) e Zaha Hadid. Tais escritórios seriam o 

nosso “senso comum”; aqueles que não poderiam deixar de integrar o estudo de 

maneira alguma. 

A esses, adicionamos outros, que, apesar de também serem citados nas 

bibliografias especializadas, talvez não sejam tão reincidentes quanto os 12 

supracitados. São eles: Adrian Smith, Álvaro Siza Vieira, Bernard Tschumi, César 

                                                           
13 A entrevista aborda uma fala de Jencks na Columbia University, ocasião na qual ele teria feito 
referência à lista de 12 nomes. O entrevistador, portanto, aborda a questão em uma de suas perguntas, 
em conversa realizada no dia seguinte (11 de dezembro de 2005). A entrevista encontra-se disponível 
em: <https://archinect.com/features/article/29809/charles-jencks-being-iconic>. Acesso em: 30 de julho 
de 2018. 



61 

Pelli, Christian de Portzamparc, Coop Himmelb(l)au (escritório liderado pelo arquiteto 

Wolf D. Prix), David Chipperfield, Diller Scofidio + Renfro (DS+R), Massimiliano 

Fuksas, Morphosis (escritório que tem o arquiteto Thom Mayne como um de seus 

líderes), Paul Andreu, Rafael Moneo, Rafael Viñoly, Santiago Calatrava, Tom Wright 

(do escritório Wkk Architects) e Will Alsop. 

Também buscamos inserir alguns expoentes asiáticos, incorporando ao grupo 

os nomes de Arata Isozaki, Ken Yeang, Tadao Ando, Toyo Ito e Shigeru Ban. E, por 

fim, selecionamos nomes “novos”, que, se não pertencem a uma geração mais 

recente em termos de faixa etária, é o seu destaque midiático – pelo menos para nós 

– que se configura como novidade. Nesse caso, nos referimos a Bjarke Ingels do BIG 

(jovem escritório que carrega seu nome), Elemental (escritório chileno liderado por 

Alejandro Aravena, que ganhou destaque internacional após ganhar o prêmio Pritzker 

em 2016), Snøhetta (escritório cuja visibilidade foi impulsionada com o projeto para o 

memorial do World Trade Center, em Nova Iorque) e ao escritório MVRDV (cujo nome 

se origina da junção das iniciais de seus sócios, e, assim como o BIG, está no mercado 

há bem menos tempo que quase todos os demais). 

É importante destacar, no entanto, que os critérios de seleção desses 

arquitetos/escritórios são múltiplos. Isso representa dizer que não é porque Arata 

Isozaki, Ken Yeang e os demais foram aqui apresentados como expoentes asiáticos 

que eles também não apareçam nas bibliografias, ou que Bjarke Ingels, por ser jovem, 

não tenha desenvolvido projetos equivalentes àqueles apresentados como os 12 mais 

presentes nas publicações especializadas, por exemplo. O raciocínio traçado a fim de 

apresentar nossas escolhas foi assim desenvolvido por ser considerado como a 

maneira mais didática para tornar compreensível um processo que, na prática, ocorreu 

com certa espontaneidade. 

Outros fatores que contribuíram para a escolha dos profissionais foram: (1) a 

análise prévia dos portais eletrônicos oficiais dos respectivos escritórios, visto que eles 

nos garantem, em sua maioria, o acesso a informações relevantes para o estudo 

proposto; (2) a observação de pelo menos um projeto que possa ser considerado um 

marco de sua projeção internacional. Como resultado, obtivemos uma lista de 50 

profissionais, correspondentes a 37 escritórios, vide quadro a seguir: 
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Quadro 1: Escritórios e arquitetos selecionados para compor a pesquisa. 

ESCRITÓRIO ARQUITETO(A) 

Adrian Smith + Gordon Gill Architecture Adrian Smith 

aLL Design Will Alsop 

Arata Isozaki & Associates Arata Isozaki 

Arquitecto Álvaro Siza Vieira Alvaro Siza Vieira 

Ateliers Jean Nouvel Jean Nouvel 

Aterlier Christian de Portzamparc / 2Portzamparc Christian de Portzamparc 

Bernard Tschumi Architects Bernard Tschumi 

Bjarke Ingels Group (BIG) Bjarke Ingels 

Coop Himmelb(l)au Wolf D. Prix 

David Chipperfield Architects David Chipperfield 

Diller Scofidio + Renfro (DS+R) 

Elizabeth Diller 

Ricardo Scofidio 

Charles Renfro 

Eisenman Architects Peter Eisenman 

Elemental Alejandro Aravena 

Foster + Partners Norman Foster 

Frank O. Gehry & Associates Frank Gehry 

Herzog & de Meuron 
Jacques Herzog 

Pierre de Meuron 

Kohn Pedersen Fox Associates (KPF) 

A. Eugene Kohn 

William Pedersen 

Sheldon Fox 

Moneo Brock Rafael Moneo 

Morphosis Architects Thom Mayne 

MVRDV 

Winy Maas 

Jacob Van Rijs 

Nathalie de Vries 

Office for Metropolitan Architecture (OMA) Rem Koolhaas 

Paul Andreu Architecte Paul Andreu 

Pelli Clarke Pelli Architects César Pelli 

Rafael Viñoly Architects Rafael Viñoly 

Renzo Piano Building Workshop (RPBW) Renzo Piano 

Richard Rogers Partnership (RRP) Richard Rogers 

Santiago Calatrava Architects & Engineers Santiago Calatrava 

Shigeru Ban Architects Shigeru Ban 

Skidmore, Owings & Merril LLP (SOM) 

Gary Haney 

Mustafa K Abadan 

Leo Chow 

Scott Duncan 

Kent Jackson 

Brian Lee 

Snøhetta 
Kjetil Trᴂdal Thorsen 

Craig Dykers 

Studio Fuksas Massimilliano Fuksas 
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Studio Libeskind Daniel Libeskind 

T. R. Hamzah & Yeang Sdn. Bhd.  Ken Yeang 

Tadao Ando Architects & Associates Tadao Ando 

Toyo Ito Associats, Architects Toyo Ito 

WKK Architects Tom Wright 

Zaha Hadid Architects Zaha Hadid 

Fonte: Elaboração da autora, 2018. 

 Os 37 escritórios selecionados são, segundo vários critérios considerados, os 

mais recorrentes. É possível e provável que a lista estabelecida não esgote a 

totalidade de arquitetos e escritórios de grife existentes no mundo. O fechamento do 

nosso universo de estudo é justificado pelos parâmetros seguidos, que indicam serem 

estas as empresas mais prestigiadas internacionalmente e que produziram edifícios 

icônicos consagrados. Por se tratar de uma pesquisa de caráter exploratório, lidamos 

com fontes muito diversas e, consequentemente, o processo de levantamento de 

dados se torna moroso. Além disso, por não existirem metodologias já estabelecidas 

em algum estudo anterior cuja análise determine quem são as grifes arquitetônicas, a 

seleção, inevitavelmente, tem um componente subjetivo. Por mais extensa que seja a 

lista apresentada, sempre haverá opiniões divergentes sobre a introdução ou 

supressão de alguns nomes. 

 Apesar disto, consideramos que a amostragem consolidada é representativa e 

relevante para atender aos objetivos da pesquisa. 

 

2.1.1 Estruturação do Banco de Dados 

 O segundo passo para a realização do trabalho consistiu na estruturação do 

banco de dados, a qual foi pensada segundo quatro vieses de análise, para os quais 

foram propostos alguns itens de observação. No que tange à formação dos arquitetos, 

as variáveis contemplaram investigações sobre o(s) curso(s) de graduação e pós-

graduação realizado(s), experiências de docência em suas diversas modalidades 

(professor, professor visitante, professor convidado, entre outros) e possíveis tutores 

(considerando professores de renome ou profissionais com quem tenham trabalhado, 

enquanto estagiários ou recém-formados). 
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 Em relação à atuação profissional, buscamos registrar experiências que 

antecederam à prática atual, observando escritórios e/ou arquitetos para os quais 

trabalharam, bem como sociedades prévias, quando existentes. Além disso, a 

caracterização concernente à atuação do grupo de arquitetos recolheu informações 

sobre seus escritórios em funcionamento na atualidade, buscando compreender há 

quanto tempo estão no mercado, como operam (distribuição de escritórios físicos pelo 

mundo) e como organizam sua produção (caracterização do portfólio virtual, 

atentando para as chaves de busca, categorias tipológicas e espacialização dos 

projetos). 

Por fim, o aspecto das concorrências foi contemplado sob dois pontos de vista: 

(1) pela observação dos prêmios conquistados (especialmente, os principais prêmios 

na área de arquitetura, a exemplo do Pritzker, Royal Gold Medal, AIA Gold Medal, 

Praemium Imperiale e Golden Lion for Lifetime Achievement), observando a instituição 

concessora e o ano; (2) a participação em grandes concursos de projeto, atentando 

para o contexto de realização do mesmo (se foi restrito a escritórios convidados, ou 

por regime de livre inscrição), quem foram seus concorrentes e o escritório vencedor. 

 O quadro síntese a seguir exibe as variáveis da pesquisa por categoria de 

análise. 

Quadro 2: Variáveis da pesquisa por viés de análise. 

VIÉS DE ANÁLISE VARIÁVEIS 

FORMAÇÃO 

Graduação em 
Arquitetura 

Instituição 

Ano 

Outra 
Graduação 

Curso 

Instituição 

Pós-Graduação 
Título 

Instituição 

Docência (instituição) 

Tutor(es) 

ATUAÇÃO 

Experiência(s) 
Prévia(s) 

Local 

Período 

Função 

Escritório Atual 

Identificação 

Ano de Fundação 

Sede (local) 

Filiais (locais) 

Caracterização 
do Portfólio 

Chaves de Busca 

Categorias Tipológicas 

Espacialização dos Projetos 

CONCURSOS Identificação 
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Concorrentes 

Vencedor 

PREMIAÇÕES 

Identificação 

Instituição 

Ano 

Fonte: elaboração da autora, 2019. 

 

2.1.2 Alimentação do Banco de Dados 

O levantamento de dados foi realizado a partir da consulta a fontes diversas, 

tanto bibliográficas, quanto documentais. Visando o alcance de dados legítimos e 

precisos, deu-se prioridade às informações contidas nos portais eletrônicos oficiais 

dos próprios arquitetos/escritórios. De maneira complementar, foram consultadas 

outras publicações, como biografias disponibilizadas nos sites das principais 

premiações; artigos e/ou entrevistas disponíveis online; e a Coleção Folha Grandes 

Arquitetos14 (com volumes dedicados a Álvaro Siza Vieira, David Chipperfield, Jean 

Nouvel, Norman Foster, Rafael Moneo, Renzo Piano, Santiago Calatrava, Tadao Ando 

e Zaha Hadid). 

Visando a clareza das informações disponibilizadas, adotou-se a convenção NI 

para indicar informações não identificadas e NA para designar informações que não 

são aplicáveis ao caso. 

 

2.1.3 Expressão dos Resultados 

A última etapa da pesquisa consiste na interpretação das informações 

coletadas, extraindo delas o máximo de considerações possíveis, que nos permitam 

alcançar os objetivos traçados inicialmente. Nesse sentido, os resultados serão 

ilustrados por meio de gráficos, quadros e/ou tabelas produzidos com base em cada 

critério isolado e, quando pertinente, a partir do cruzamento de dados. 

 

                                                           
14 Série de publicações organizadas pela Folha de São Paulo, no ano de 2011, contemplando 18 
arquitetos. 
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2.2 PERFIL DO STAR SYSTEM ARQUITETÔNICO NO SÉCULO 

XXI 

A hipótese inicial desta pesquisa surgiu de uma observação macro do universo 

do star system arquitetônico contemporâneo. O contato com a bibliografia 

especializada nos permitiu a compreensão do quão distanciados os projetos 

espetaculares encontram-se em relação ao mercado arquitetônico convencional, no 

qual as limitações tecnológicas, de recursos materiais e financeiros são muito mais 

palpáveis. Também nos consentiu identificar que os profissionais responsáveis por 

essa produção são recorrentes e constituem um grupo muito restrito, se comparado 

ao número de arquitetos atuantes no mundo. 

Conforme demonstra o referencial teórico construído no capítulo anterior, os 

edifícios icônicos aos quais nos referimos carregam muitas expectativas de retorno 

para aqueles que lhes financiam e, sendo assim, é fácil imaginar que esses 

empreendedores pesquisam bastante, antes de depositar tamanha confiança em 

algum profissional. O investimento deve ser preciso e, nesse aspecto, nos parece que 

os 37 escritórios analisados na pesquisa são garantia de bons resultados. Logo, mais 

uma vez, convém presumir que tais profissionais, de alguma maneira, buscaram esse 

patamar de credibilidade. 

O estudo compilou informações que podem nos proporcionar a compreensão 

mais minuciosa deste panorama e foi motivado pelo olhar atento para algumas 

questões mais facilmente identificáveis em trabalhos e notícias em torno da temática. 

Um artigo publicado pelo portal Archdaily em julho de 2015, por exemplo, expõe 

relações de tutoria entre arquitetos de renome ao longo do tempo. Segundo Finn 

(2015), Renzo Piano trabalhou para Louis Kahn entre os anos de 1956 e 1970; o jovem 

Bjarke Ingels e a memorável Zaha Hadid, por sua vez, trabalharam para Rem 

Koolhaas por breves períodos (dois e três anos, respectivamente), antes de fundarem 

os próprios escritórios. Verificaremos, adiante, se esta prática se consolida como uma 

regra para nossos personagens. 

De maneira semelhante, a simples observação dos nomes citados em nosso 

referencial bibliográfico já nos indica a predominância de profissionais do gênero 

masculino e a observação de fotos dessas personalidades, por sua vez, nos leva a 
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acreditar que se trata de pessoas mais experientes. Nesse sentido, a consolidação da 

lista de profissionais/escritórios a serem trabalhados nesta pesquisa já nos permite 

fazer algumas considerações sobre esses aspectos. Antes de partirmos para a análise 

do banco de dados propriamente dito, façamos uma caracterização preliminar deste 

grupo, considerando a idade, o gênero e a nacionalidade dos integrantes, vide quadro 

abaixo: 

Quadro 3: Caracterização quanto à idade, gênero e nacionalidade 

ARQUITETO(A) IDADE GÊNERO NACIONALIDADE 

A. Eugene Kohn 87 Masculino Americano(a) 

Adrian Smith 73 Masculino Americano(a) 

Alejandro Aravena 51 Masculino Chileno(a) 

Álvaro Siza Vieira 85 Masculino Português(a) 

Arata Isozaki 87 Masculino Japonês(a) 

Bernard Tschumi 74 Masculino Suíço(a) 

Bjarke Ingels 43 Masculino Dinamarquês(a) 

Brian Lee NI Masculino NI 

César Pelli 91 Masculino Argentino(a) 

Charles Renfro 54 Masculino Americano(a) 

Christian de Portzamparc 74 Masculino Francês(a) 

Craig Dykers 57 Masculino Americano(a) 

Daniel Libeskind 72 Masculino Polonês(a) 

David Chipperfield 64 Masculino Britânico(a) 

Elizabeth Diller 64 Feminino Polonês(a) 

Frank Gehry 89 Masculino Canadense 

Gary Haney 63 Masculino Americano(a) 

Jacob Van Rijs 52 Masculino Holandês(a) 

Jacques Herzog 68 Masculino Suíço(a) 

Jean Nouvel 72 Masculino Francês(a) 

Ken Yeang 70 Masculino Malaio(a) 

Kent Jackson NI Masculino Americano(a) 

Kjetil Trᴂdal Thorsen 60 Masculino Norueguês(a) 

Leo Chow NI Masculino NI 

Massimilliano Fuksas 74 Masculino Italiano(a) 

Mustafa K Abadan 60 Masculino Turco(a) 

Nathalie de Vries 53 Feminino Holandês(a) 

Norman Foster 83 Masculino Britânico(a) 

Paul Andreu15 NA Masculino Francês(a) 

Peter Eisenman 85 Masculino Americano(a) 

Pierre de Meuron 68 Masculino Suíço(a) 

Rafael Moneo 81 Masculino Espanhol(a) 

Rafael Viñoly 74 Masculino Uruguaio(a) 

Rem Koolhaas 73 Masculino Holandês(a) 

                                                           
15 Falecido em outubro de 2018, aos 80 anos. 
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Renzo Piano 80 Masculino Italiano(a) 

Ricardo Scofidio 83 Masculino Americano(a) 

Richard Rogers 85 Masculino Brtiânico(a) 

Santiago Calatrava 67 Masculino Espanhol(a) 

Scott Duncan NI Masculino NI 

Sheldon Fox16 NA Masculino Americano(a) 

Shigeru Ban 60 Masculino Japonês(a) 

Tadao Ando 76 Masculino Japonês(a) 

Thom Mayne 74 Masculino Americano(a) 

Tom Wright 60 Masculino Britânico(a) 

Toyo Ito 77 Masculino Japonês(a) 

Will Alsop17 NA Masculino Britânico(a) 

William Pedersen 80 Masculino Americano(a) 

Winy Maas 59 Masculino Holandês(a) 

Wolf D. Prix 75 Masculino Austríaco(a) 

Zaha Hadid18 NA Feminino Iraquiano(a) 

Fonte: elaboração da autora, 2019. 

 Conforme os dados apresentados acima, podemos observar, em relação à 

faixa etária do grupo (Gráfico 1), a predominância de indivíduos acima dos 60 anos 

de idade – correspondendo a 36 dos 50 profissionais. Se agruparmos as faixas etárias 

duas a duas, teremos uma incidência de apenas 7 profissionais abaixo dos 60 anos, 

enquanto 23 encontram-se entre 60 e 79 anos e 13 acima dos 80. Tais números 

demonstram o intervalo de idades dominante e denotam que os expoentes da 

arquitetura contemporânea de grife, em sua maioria, já não são jovens. 

Dentro do perfil etário, também podemos destacar que ambos os extremos não 

são representativos para o contexto. Visto que, tanto o subgrupo abaixo dos 50 anos, 

quanto o que reúne profissionais acima dos 90 anos apresentam apenas 01 indivíduo 

(cada), entende-se estes fatos como exceções à “regra”. Ainda, acrescentamos: caso 

fossem vivos, Paul Andreu, Sheldon Fox, Will Alsop e Zaha Hadid atingiriam, neste 

ano de 2019, 81, 89, 72 e 69 anos, respectivamente, não exercendo qualquer 

alteração significativa sob os resultados apresentados. 

                                                           
16 Falecido em dezembro de 2006, aos 76 anos. 
17 Falecido em maio de 2018, aos 70 anos. 
18 Falecida em março de 2016, aos 65 anos. 
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Gráfico 1: Idade dos profissionais 
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Fonte: elaboração da autora, 2019. 

Ainda nessa análise, pela observação das fotos a seguir, estimamos que dentre 

os que não tiveram suas idades identificadas, um esteja na faixa dos 40 anos (Scott 

Duncan), um em torno dos 50 anos (Kent Jackson) e outros dois na faixa dos 60 (Leo 

Chow e Brian Lee). Apesar de arbitrária, essa estimativa colabora para afirmarmos, 

novamente, que o quadro geral não seria alterado pelas possíveis mudanças. Ou seja, 

caso nossa estimativa esteja correta, a predominância etária no grupo permanece a 

mesma. 

 

Figura 17: Scott Duncan 

 
Fonte: www.som.com 

Figura 18: Kent Jackson 

 
Fonte: www.som.com 
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Figura 19: Leo Chow 

 
Fonte: www.som.com 

Figura 20: Brian Lee 

 
Fonte: www.som.com 

 Na sequência, os dados coletados a respeito do gênero evidenciam a 

predominância indiscutível do gênero masculino, com 47 profissionais homens contra 

apenas 03 mulheres – respectivamente, 94% e 6% –, vide Gráfico 2, a seguir. 

Gráfico 2: Caracterização quanto ao gênero dos profissionais 
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Mulheres; 3
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Fonte: elaboração da autora, 2019. 

 Por fim, o levantamento de informações sobre a nacionalidade dos profissionais 

nos revelou uma grande variedade. Tendo identificado a origem de 47 deles, 

encontramos 20 procedências diferentes. Os Estados Unidos destacam-se como a 

nação onde nasceu o maior número (11) de arquitetos deste estudo, seguido pelos 

britânicos (05), japoneses (04) e holandeses (04) – vide Gráfico 3. No entanto, quando 

analisamos sob o viés continental, a Europa lidera o ranking, sendo berço de 26 deles, 

enquanto a América aparece em segundo lugar, com 14. 
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Gráfico 3: Caracterização quanto à nacionalidade dos profissionais 
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Fonte: elaboração da autora, 2019. 

 Diante dessas informações, podemos inferir inicialmente que o star system 

arquitetônico contemporâneo é composto majoritariamente por homens sexagenários 

e septuagenários, de origem americana (Estados Unidos) e europeia. A expressão 

dos resultados, nestes casos, atuou tanto para confirmar nossa percepção inicial, 

oferecendo-nos o respaldo da proporção entre as variáveis dos dois primeiros 

aspectos analisados (idade e gênero), quanto para nos fornecer uma nova 

informação, que não tenha sido necessariamente insinuada pelas leituras realizadas 

(nacionalidade). As análises expostas nos subitens a seguir deverão oscilar entre 

esses dois padrões. 

 

2.2.1 Formação Profissional 

A primeira análise relacionada à formação dos profissionais diz respeito à 

graduação em arquitetura, observando onde ela ocorreu e o ano de conclusão. No 

que tange às instituições, destacamos que: (1) foi possível identificá-las para todos os 

casos aplicáveis; (2) para alguns arquitetos, foram identificadas mais de uma 

instituição no período referente à graduação em virtude de transferências e/ou 

complementações. Sendo assim, constatamos 60 registros de passagem por 35 

instituições, para 48 dos profissionais pesquisados; os outros 02 não possuem 

graduação em arquitetura, sendo Tadao Ando um autodidata e Gary Haney graduado 



72 

em outro curso. A incidência de registros por instituição pode ser verificada no quadro 

abaixo. 

Quadro 4: Incidência de registros por universidade na graduação 

INSTITUIÇÃO PAÍS 
Nº DE 

INCIDÊNCIAS 

1. Architectural Association School of 
Architecture 

Inglaterra 07 

2. Columbia University Estados Unidos 01 

3. Cornell University Estados Unidos 04 

4. Delft University of Technology Holanda 03 

5. Ècole Nationale des Beaux-Arts França 03 

6. Escola Superior de Belas Artes do Porto Portugal 01 

7. Escuela Técnica Superior de Arquitectura Espanha 03 

8. Harvard University Estados Unidos 01 

9. Institute for Architecture and Urban Studies Estados Unidos 01 

10. Istituto di Studi Italiani Itália 01 

11. Kingston University London Inglaterra 02 

12. Lehigh University Estados Unidos 01 

13. Manchester University Inglaterra 01 

14. Politecnico di Milano Itália 01 

15. Pontificia Universidade Catolica de Chile Chile 01 

16. RHSTL Boskoop Holanda 01 

17. Rice University Estados Unidos 01 

18. Royal Danish Academy of Fine Arts Dinamarca 01 

19. Southern California Institute of Architecture Estados Unidos 02 

20. Swiss Federal Institute of Technology Suíça 03 

21. Texas A & M University Estados Unidos 01 

22. The Cooper Union Estados Unidos 04 

23. Universidad Nacional de Tucumán Argentina 01 

24. University of Buenos Aires Argentina 01 

25. University of California Estados Unidos 01 

26. University of Graz Áustria 01 

27. University of Illinois Estados Unidos 01 

28. University of Minnesota Estados Unidos 01 

29. University of Oregon Estados Unidos 01 

30. University of Pennsylvania Estados Unidos 02 

31. University of Rome Itália 01 

32. University of Southern California Estados Unidos 02 

33. University of Texas Estados Unidos 01 

34. University of Tokyo Japão 02 

35. Vienna University of Technology Áustria 01 

Fonte: elaboração da autora, 2019. 

Conforme o quadro, é possível afirmar que: (1) as instituições apresentadas 

são importantes no âmbito da arquitetura (algumas no cenário internacional, outras no 

contexto nacional); (2) não existe um domínio muito claro na formação desses 

profissionais por parte de uma universidade específica; (3) apesar disso, a 
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Architectural Association School of Architecture formou o maior número de arquitetos 

integrantes deste estudo, apresentando 07 alunos; (4) Cornell University e The Cooper 

Union aparecem em segundo lugar, com 04 alunos, cada; (5) o terceiro lugar é 

compartilhado por 04 instituições, que tiveram 03 alunos, cada – Delft University of 

Technology, Ècole Nationale des Beaux-Arts, Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura e Swiss Federal Institute of Technology. 

É válido atentarmos para o fato de que, dentre as 35 instituições mencionadas, 

16 são americanas. Na sequência, aparecem 03 italianas e inglesas, 02 holandesas, 

austríacas e argentinas e 01 francesa, portuguesa, espanhola, chilena, suíça e 

japonesa. Nesse cenário, as 16 universidades estadunidenses acumulam 25 registros 

de alunos do star system. Considerando o dado de que apenas 11 profissionais da 

pesquisa têm origem nos Estados Unidos, é possível estimar que alguns indivíduos 

de outras nacionalidades tenham estudado no país durante a graduação. O quadro 

abaixo expõe quem são eles. 

Quadro 5: Estrangeiros que estudaram nos Estados Unidos durante a graduação 

ARQUITETO NACIONALIDADE 
UNIVERSIDADE AMERICANA QUE 
FREQUENTOU NA GRADUAÇÃO 

Brian Lee NI University of California 

Daniel Libeskind Polonês(a) The Cooper Union 

Elizabeth Diller Polonês(a) The Cooper Union 

Frank Gehry Canadense University of Southern California 

Leo Chow NI Cornell University 

Mustafa K. Abadan Turco(a) Cornell University 

Rem Koolhaas Holandês(a) Cornell University 

Institute of Architecture and Urban Studies 

Scott Duncan NI Lehigh University 

Shigeru Ban Japonês Southern California Institute of Architecture 

The Cooper Union 

Wolf D. Prix Austríaco Southern California Institute of Architecture 

Fonte: elaboração da autora, 2019. 

O outro quesito relativo à graduação diz respeito ao ano em que ela ocorreu. 

Nesse âmbito, coletamos informações referentes a 42 dos profissionais pesquisados, 

sendo 02 casos não aplicáveis – Tadao Ando e Gary Haney, pelos mesmos motivos 

explicados no quesito anterior. O quadro 6 apresenta-as e, na sequência, o Gráfico 4 

ilustra o resultado obtido: o predomínio de profissionais graduados entre as décadas 

de 60 e 70, totalizando quase 24 profissionais do quadro geral; em segundo lugar, os 
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formandos da década de 50 – porém, com apenas 07 formandos; e, por fim, os 

graduados em 80 e 90, apresentando – cada década – somente 04 graduandos. 

Quadro 6: Levantamento de dados - ano de formação 

ARQUITETO(A) GRADUAÇÃO ARQUITETO(a) GRADUAÇÃO 

A. Eugene Kohn 1953 Mustafa K. Abadan 1982 

Adrian Smith 1969 Nathalie de Vries NI 

Alejandro Aravena 1992 Norman Foster 1961 

Álvaro Siza Vieira 1955 Paul Andreu 1961 

Arata Isozaki 1954 Peter Eisenman 1955 

Bernard Tschumi 1969 Pierre de Meuron 1975 

Bjarke Ingels 1999 Rafael Moneo 1961 

Brian Lee NI Rafael Viñoly 1968 

César Pelli NI Rem Koolhaas 1972 

Charles Renfro NI Renzo Piano 1964 

Christian de Portzamparc 1969 Ricardo Scofidio 1960 

Craig Dykers 1985 Richard Rogers 1959 

Daniel Libeskind 1970 Santiago Calatrava 1974 

David Chipperfield 1977 Scott Duncan 1994 

Elizabeth Diller 1979 Sheldon Fox 1953 

Frank Gehry 1954 Shigeru Ban 1982 

Gary Haney NA Tadao Ando NA19 

Jacob Van Rijs NI Thom Mayne 1979 

Jaques Herzog 1975 Tom Wright 1983 

Jean Nouvel 1972 Toyo Ito 1969 

Ken Yeang 1972 Will Alsop 1973 

Kent Jackson 1993 William Pedersen NI 

Kjetil Trᴂdal Thorsen NI Winy Maas NI 

Leo Chow NI Wolf D. Prix 1968 

Massimiliano Fuksas 1969 Zaha Hadid 1977 

NI = Não identificado 
NA = Não se aplica 

Fonte: elaboração da autora, 2019. 

                                                           
19 Profissional autodidata. 
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Gráfico 4: Ano de formação 
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Fonte: elaboração da autora, 2019. 

 Além da arquitetura, também buscamos por formações complementares 

possivelmente realizadas por eles. A princípio, imaginávamos nos deparar com muitos 

cursos, principalmente relacionados às engenharias e às artes. No entanto, fomos 

surpreendidos ao perceber que os dados não foram tão expressivos. Do nosso 

universo de investigação, apenas 05 profissionais (10%) manifestaram essa 

informação, conforme expõem o Gráfico 5 e o Quadro 7. Dentre eles, cabe destacar 

que o caso de Gary Haney não se trata de um segundo curso, mas sim sua formação 

principal, uma vez que o mesmo não é graduado em arquitetura. 

Gráfico 5: Outra graduação 
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Fonte: elaboração da autora, 2019. 
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Quadro 7: Outras graduações 

ARQUITETO(A) CURSO INSTITUIÇÃO 

Frank Gehry Planejamento Urbano Harvard University 

Paul Andreu Engenharia 
École Polytechnique 

École de Ponts Paris Tech 

Santiago Calatrava Engenharia Civil Swiss Federal Institute of Technology 

Gary Haney Environmental Design Miami University Ohio 

Zaha Hadid Matemática American University of Beirut 

Fonte: elaboração da autora, 2019. 

 Seguindo no levantamento de formações complementares, também atentamos 

para cursos de pós-graduação, sem nos restringir a stricto sensu ou lato sensu. Assim 

como no caso anterior, detectamos que a maioria não apresenta qualquer que seja o 

título, porém, nesse item o resultado foi mais expressivo: 17 profissionais 

apresentaram algum curso de pós-graduação, enquanto 33 deles não cursaram 

(Gráfico 6). Aqueles que têm uma pós-graduação totalizam 21 títulos – 02 não 

especificados, 14 mestrados, 03 doutorados/PhD e 01 especialização (Gráfico 7). 

Gráfico 6: Títulos de pós-graduação 
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Fonte: elaboração da autora, 2019. 
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Gráfico 7: Número de títulos por tipo 
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Fonte: elaboração da autora, 2019. 

 O penúltimo item explorado nas questões de formação se confunde um pouco 

com a atuação. As experiências de docência, ao mesmo tempo em que são uma forma 

de prática profissional, têm potencial de exercer forte influência sobre o pensamento 

dos arquitetos e por isto foi alocada na análise da formação. Defende-se este ponto 

de vista pelo entendimento do ambiente universitário como um espaço de debates, 

em que, não só as trocas, mas também a produção de conhecimento é constante. 

Para nós, parece coerente dizer que o star system, em permanente busca por novas 

soluções, se utilize da discussão acadêmica para fortalecer seu trabalho. Por outro 

lado, a academia também se beneficia dessa relação, utilizando os starchitects como 

objeto de projeção mercadológica. Com isso, consegue melhorar seus rankings, atrair 

alunos, pesquisas e investimentos. 

Corroborando com a ideia anunciada, a pesquisa mostrou que pelo menos 31 

dos integrantes têm alguma experiência de docência, representando 62% do grupo 

(Quadro 8 e Gráfico 8). 

Quadro 8: Levantamento de dados - experiência de docência 

ARQUITETO(A) DOCÊNCIA ARQUITETO(a) DOCÊNCIA 

A. Eugene Kohn NI Mustafa K. Abadan NI 

Adrian Smith NI Nathalie de Vries Sim 

Alejandro Aravena Sim Norman Foster NI 

Álvaro Siza Vieira Sim Paul Andreu Sim 
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Arata Isozaki NI Peter Eisenman Sim 

Bernard Tschumi Sim Pierre de Meuron Sim 

Bjarke Ingels Sim Rafael Moneo Sim 

Brian Lee NI Rafael Viñoly Sim 

César Pelli Sim Rem Koolhaas Sim 

Charles Renfro Sim Renzo Piano NI 

Christian de Portzamparc NI Ricardo Scofidio Sim 

Craig Dykers Sim Richard Rogers NI 

Daniel Libeskind Sim Santiago Calatrava Sim 

David Chipperfield NI Scott Duncan NI 

Elizabeth Diller Sim Sheldon Fox NI 

Frank Gehry NI Shigeru Ban Sim 

Gary Haney Sim Tadao Ando Sim 

Jacob Van Rijs Sim Thom Mayne Sim 

Jaques Herzog Sim Tom Wright NI 

Jean Nouvel NI Toyo Ito Sim 

Ken Yeang NI Will Alsop NI 

Kent Jackson NI William Pedersen Sim 

Kjetil Trᴂdal Thorsen Sim Winy Maas Sim 

Leo Chow NI Wolf D. Prix Sim 

Massimiliano Fuksas Sim Zaha Hadid Sim 

NI = Não identificado 

Fonte: elaboração da autora, 2019. 

Gráfico 8: Experiência de docência 
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Fonte: elaboração da autora, 2019. 

 A esse número de arquitetos docentes correspondem 124 registros de 

passagem por 57 instituições de ensino, conforme apresentado no Quadro 9. 

Novamente, as escolas americanas se sobressaem: elas somam 24, enquanto as 

japonesas – em segundo lugar – totalizam 07, e as 26 restantes estão distribuídas em 

12 países. Além disso, as três instituições que mais receberam personagens desta 
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pesquisa também são americanas – três instituições de elite e de grife: Harvard 

University (16), Columbia University (11) e Yale University (8), respectivamente. 

Quadro 9: Incidência de arquitetos docentes por instituição de ensino 

INSTITUIÇÃO PAÍS 
Nº DE 

INCIDÊNCIAS 

1. Akademie der Bildenden Künste Áustria 01 

2. Architectural Association School of Architecture Inglaterra 03 

3. Architectural College Noruega 01 

4. Architecture Academy Arnhem Holanda 01 

5. Berlage Institute Holanda 03 

6. Columbia University Estados Unidos 11 

7. Cornell University Estados Unidos 02 

8. Cranbrook Academy of Art Estados Unidos 01 

9. École Polytechnique Fédérale de Lausanne Suíça 01 

10. École Spéciale d'Architecture França 01 

11. Escola Superior de Belas Artes do Porto Portugal 01 

12. Escuela Técnica Superior de Arquitectura Espanha 03 

13. Faculdade de Arquitetura do Porto Portugal 01 

14. Harvard University Estados Unidos 16 

15. Illinois Institute of Technology Estados Unidos 01 

16. Institute for Architecture and Urban Studies Estados Unidos 03 

17. Keio University Japão 01 

18. Kyoto University of Art and Design Japão 02 

19. Leuphana University of Lüneburg Alemanha 01 

20. Massachussets Istitute of Technology Estados Unidos 01 

21. Nihon University Japão 01 

22. Northeastern University Estados Unidos 01 

23. Ohio State University Estados Unidos 02 

24. Parsons School of Design Estados Unidos 02 

25. Pratt Institute Estados Unidos 01 

26. Princeton University Estados Unidos 04 

27. Rhode Island School of Design Estados Unidos 01 

28. Rice University Estados Unidos 03 

29. Royal Danish Academy of Fine Arts Dinamarca 02 

30. School of Visual Arts Estados Unidos 01 

31. Southern California Institute of Architecture Estados Unidos 02 

32. Staatliche Akademie der Bildenden Künste Alemanha 01 

33. Swiss Federal Institute of Technology Suíça 03 

34. Syracusa University Estados Unidos 01 

35. Tama Art University Japão 02 

36. Technical University Munich Alemanha 01 

37. Technical University of Berlin Alemanha 02 

38. Technical University of Delft Holanda 02 

39. The Bartlett School of Architecture Inglaterra 02 

40. The Cooper Union Estados Unidos 04 

41. Tokyo Institute of Technology Japão 01 

42. Tongji University Shangai China 01 

43. Universidad de Los Andes Colômbia 01 

44. University of Applied Arts Áustria 02 

45. University of California Estados Unidos 02 
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46. University of Cambridge Inglaterra 01 

47. University of Hong Kong China 01 

48. University of Innsbruck Áustria 01 

49. University of Kentucky Estados Unidos 01 

50. University of Minnesota Foundation Estados Unidos 01 

51. University of Pennsylvania Estados Unidos 02 

52. University of Tokyo Japão 02 

53. University of Wismar Alemanha 01 

54. Washington University Estados Unidos 01 

55. Yale University Estados Unidos 08 

56. Yokohama National University Japão 01 

57. Zhejiang University China 01 

Fonte: elaboração da autora, 2019. 

Gráfico 9: Docência - número de instituições de ensino por país 
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Fonte: elaboração da autora, 2019. 

 Para encerrar a discussão sobre a vivência do ensino acadêmico pelos nossos 

eleitos do star system arquitetônico contemporâneo, cabe destacar que, apesar de 

termos ciência de existirem diversas modalidades de docência no ensino superior, o 

estudo realizado não nos permitiu caracterizar essa relação caso a caso. À medida 

que a nomenclatura pode variar conforme cada universidade, impõe-se o trabalho de 

tentar estabelecer equivalências nem sempre bem-sucedidas. Diante do exposto, 

optamos por não proceder com esta análise. 

 Antes de passarmos ao último item sobre a formação dos arquitetos, façamos 

uma leitura geral das passagens desses profissionais pelas instituições de ensino, 

considerando todos os estágios analisados anteriormente (graduação, pós e 
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docência). Este apanhado soma 190 registros de vínculos diversos estabelecidos com 

80 universidades (vide Quadro 10), cujo ranking é liderado pelas seguintes 

instituições: Harvard University (18); Columbia University (12); Architectural 

Association School of Architecture (10); The Cooper Union (8); e Yale University (8).  

Quadro 10: Análise geral - incidência de arquitetos por instituição de ensino 

INSTITUIÇÃO PAÍS 
Nº DE 

INCIDÊNCIAS 

1. Akademie der Bildenden Künste Áustria 01 

2. American University of Beirut Líbano 01 

3. Architectural Association School of 
Architecture 

Inglaterra 10 

4. Architectural College Noruega 01 

5. Architecture Academy Arnhem Holanda 01 

6. Berlage Institute Holanda 03 

7. Columbia University Estados Unidos 12 

8. Cornell University Estados Unidos 06 

9. Cranbrook Academy of Art Estados Unidos 01 

10. Delft University of Technology Holanda 03 

11. École de Ponts Paris Tech França 01 

12. Ècole Nationale des Beaux-Arts França 03 

13. École Polytechnique França 01 

14. École Polytechnique Fédérale de Lausanne Suíça 01 

15. École Spéciale d’Architecture França 01 

16. Escola Superior de Belas Artes do Porto Portugal 02 

17. Escuela Técnica Superior de Arquitectura Espanha 06 

18. Faculdade de Arquitetura do Porto Portugal 01 

19. Harvard University Estados Unidos 18 

20. Illinois Institute of Technology Estados Unidos 01 

21. Institute for Architecture and Urban Studies Estados Unidos 04 

22. Istituto di Studi Italiani Itália 01 

23. Keio University Japão 01 

24. Kingston University London Inglaterra 02 

25. Kyoto University of Art and Design Japão 02 

26. Lehigh University Estados Unidos 01 

27. Leuphana University of Lüneburg Alemanha 01 

28. Manchester University Inglaterra 01 

29. Massachussets Istitute of Technology Estados Unidos 01 

30. Miami University Ohio Estados Unidos 01 

31. Nihon University Japão 01 

32. Northeastern University Estados Unidos 01 

33. Ohio State University Estados Unidos 02 

34. Parsons School of Design Estados Unidos 02 

35. Politecnico di Milano Itália 01 

36. Pontificia Universidade Catolica de Chile Chile 01 

37. Pratt Institute Estados Unidos 01 

38. Princeton University Estados Unidos 04 

39. Rhode Island School of Design Estados Unidos 01 

40. RHSTL Boskoop Holanda 01 

41. Rice University Estados Unidos 04 
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42. Royal Danish Academy of Fine Arts Dinamarca 03 

43. School of Visual Arts Estados Unidos 01 

44. Southern California Institute of Architecture Estados Unidos 04 

45. Staatliche Akademie der Bildenden Künste Alemanha 01 

46. Swiss Federal Institute of Technology Suíça 07 

47. Syracusa University Estados Unidos 01 

48. Tama Art University Japão 02 

49. Technical University Munich Alemanha 01 

50. Technical University of Berlin Alemanha 02 

51. Technical University of Delft Holanda 02 

52. The Bartlett School of Architecture Inglaterra 02 

53. The Cooper Union Estados Unidos 08 

54. Texas A & M Univesity Estados Unidos 01 

55. Tokyo Institute of Technology Japão 01 

56. Tongji University Shangai China 01 

57. Universidad de Los Andes Colômbia 01 

58. Universidad Nacional de Tucumán Argentina 01 

59. University of Applied Arts Áustria 02 

60. University of Buenos Aires Argentina 01 

61. University of California Estados Unidos 03 

62. University of Cambridge Inglaterra 01 

63. University of Graz Áustria 01 

64. University of Hong Kong China 01 

65. University of Illinois Estados Unidos 01 

66. University of Innsbruck Áustria 01 

67. University of Kentucky Estados Unidos 01 

68. University of Minnesota Foundation Estados Unidos 02 

69. University of Oregon Estados Unidos 01 

70. University of Pennsylvania Estados Unidos 04 

71. University of Rome Itália 01 

72. University of Southern California Estados Unidos 02 

73. University of Texas Estados Unidos 01 

74. University of Tokyo Japão 04 

75. University of Wismar Alemanha 01 

76. Vienna University of Technology Áustria 01 

77. Washington University Estados Unidos 01 

78. Yale University Estados Unidos 08 

79. Yokohama National University Japão 01 

80. Zhejiang University China 01 

Fonte: elaboração da autora, 2019. 

 Nossa última observação referente aos aspectos de formação investiga as 

relações de tutoria entre profissionais. Conforme explicado junto à metodologia, foram 

considerados tutores os profissionais de renome que tenham sido seus professores 

ou chefes – em estágio ou experiências prévias à abertura do próprio escritório. 

Identificamos, assim, 47 tutores para 26 arquitetos (Gráfico 10), relacionados no 

Quadro 11. Esse dado nos mostra que, apesar das muitas ocorrências, não é possível 

afirmar que as relações de tutoria são uma regra para o grupo estudado. Ademais, é 
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curioso observar que pelo menos 07 nomes da lista analisada nesta pesquisa foram 

tutores de seus colegas – observar destaques no quadro, em cinza. 

Gráfico 10: Relações de tutoria 
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Fonte: elaboração da autora, 2019. 

Quadro 11: Relações de tutoria 

ARQUITETO(A) TUTOR 

A. Eugene Kohn 

Romaldo Giurgola 

Robert Venturi 

Louis Kahn 

Adrian Smith SOM 

Álvaro Siza Vieira Fernando Távora 

Arata Isozaki Kenzo Tange 

Bjarke Ingels Rem Koolhaas  

César Pelli Eero Saarinen 

Charles Renfro 
Smith-Miller + Hawkinson Architects 

Ralph Appelbaum Architects 

Daniel Libeskind 
Peter Eisenman 

Richard Meier 

David Chipperfield 

Douglas Stephen 

Norman Foster  

Richard Rogers 

Frank Gehry 
Andre Remondet 

Victor Gruen 

Jaques Herzog 
Aldo Rossi 

Dolf Schnebi 

Jean Nouvel 
Claude Parent 

Paul Virilio 

Norman Foster 

Serge Chermayeff 

Paul Rudolph 

Vincent Scully 

Pierre de Meuron 
Aldo Rossi 

Dolf Schnebi 
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Rafael Moneo 
Javer Sáens de Oiza 

Jorn Utzøn 

Rem Koolhaas Oswald Mathias Ungers 

Renzo Piano 
Franco Albini 

Louis Kahn 

Richard Rogers 
Paul Rudolph 

James Stirling 

Shigeru Ban 

Arata Isozaki 

Ricardo Scofidio 

Tod Williams 

Bernard Tschumi 

Peter Eisenman 

John Hejduk 

Sheldon Fox 

Romaldo Giurgola 

Robert Venturi 

Louis Kahn 

Tadao Ando Le Corbusier 

Thom Mayne Victor Gruen 

Toyo Ito Kiyonori Kikutake 

Will Alsop Cedric Price 

Zaha Hadid Rem Koolhaas 

Fonte: elaboração da autora, 2019. 

 

2.2.2 Atuação Profissional 

A última análise do item anterior nos falou sobre relações de tutoria, mostrando 

profissionais que foram aprendizes de outros nomes da arquitetura e vice-versa. 

Agora, antes de nos debruçarmos sobre os escritórios atuais dos nossos arquitetos, 

convém verificar a respeito de experiências prévias: períodos trabalhados para outras 

firmas ou antigas sociedades, pois ambos podem ser interpretados como momentos 

de experimentação e/ou de amadurecimento profissional. Detectamos informações 

referentes a 27 profissionais, mas ainda não seria correto afirmar que os demais não 

estabeleceram esse tipo de prática. Em alguns casos, a não identificação pode ter se 

dado apenas pela carência da informação em nossas fontes. 
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Gráfico 11: Experiência prévia 

Apresentam; 
27

Não 
identificado; 

23

0 10 20 30 40 50
 

Fonte: elaboração da autora, 2019. 

Aos 27 arquitetos referidos, correspondem 50 vivências profissionais 

preliminares. Elas foram classificadas, segundo o tipo de vínculo, em: (1) sócio, 

quando se tratava de escritório próprio; (2) colaborador, quando integrava o quadro 

de arquitetos, independentemente da função desempenhada; (3) aprendiz, para os 

casos de estágios. A distribuição desses dados pode ser observada no Quadro 12 e 

Gráfico 12. 

Quadro 12: Experiências prévias e tipos de vínculos 

ARQUITETO(A) EXPERIÊNCIA VÍNCULO 

A. Eugene Kohn John Carl Warnecke Colaborador 

Adrian Smith SOM Colaborador 

Alejandro Aravena Alejandro Aravena Architects Sócio 

Álvaro Siza Vieira Fernando Távora Colaborador 

Arata Isozaki Tange Associates Colaborador 

Bjarke Ingels 
OMA Rotterdam Colaborador 

PLOT Architects Sócio 

César Pelli Eero Saarinen & Associates Colaborador 

Charles Renfro 

Smith-Miller + Hawkinson Architects Colaborador 

Ralph Appelbaum Architects Colaborador 

Department of Design Sócio 

Daniel Libeskind 
Richard Meier Aprendiz 

Peter Eisenman Colaborador 

David Chipperfield 

Douglas Stephen Colaborador 

Norman Foster Colaborador 

Richard Rogers Colaborador 

Frank Gehry 

Victor Gruen Associates Colaborador 

Pereira & Luckman Colaborador 

Andre Remondet Colaborador 
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Jean Nouvel 

Claude Parent e Paul Virilio Colaborador 

Gilbert Lézénès e François Seigner Sócio 

Gilbert Lézénès e Pierre Soria Sócio 

Massimiliano Fuksas Granma Studio Sócio 

Norman Foster 
Team 4 Sócio 

Buckminster Fuller Colaborador 

Rafael Moneo 
Javer Sáenz Oiza Aprendiz 

Jorn Utzon Colaborador 

Rafael Viñoly Estudio de Arquitectura Sócio 

Renzo Piano 

Franco Albini Aprendiz 

Louis Kahn Colaborador 

Piano & Rogers Sócio 

Piano & Rice Sócio 

Richard Rogers 

SOM Colaborador 

Team 4 Sócio 

Piano & Rogers Sócio 

Sheldon Fox 
Kahn & Jacobs Colaborador 

John Carl Warnecke Colaborador 

Shigeru Ban Arata Isozaki Colaborador 

Thom Mayne Victor Gruen Associates Colaborador 

Tom Wright Atkins Colaborador 

Toyo Ito Kiyonori Kikutake Architects & Associates Colaborador 

Will Alsop 

Maxwell Fry & Jane Drew Colaborador 

Cedric Price Colaborador 

Alsop & Lyall Sócio 

Alsop & Störmer Sócio 

Alsop Architects Sócio 

RMJM Colaborador 

William Pedersen 
I.M. Pei Colaborador 

John Carl Warnecke Colaborador 

Zaha Hadid OMA Colaboradora 

Fonte: elaboração da autora, 2019. 

Gráfico 12: Classificação das experiências prévias por tipo de vínculo 

Aprendiz; 3

Colaborador(
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Fonte: elaboração da autora, 2019. 

 Feito isto, foquemos nos escritórios atuais da lista de arquitetos. Conforme 

menção anterior, os 50 profissionais em estudo distribuem-se em 37 escritórios. 

Verificamos, primeiramente, há quanto tempo tais empresas encontram-se no 

mercado. 

Quadro 13: Ano de fundação dos escritórios 

Fonte: elaboração da autora, 2019. 

ESCRITÓRIO ANO ESCRITÓRIO ANO 

Adrian Smith + Gordon Gill Archit. 2006 MVRDV 1993 

aLL Design 2011 Office for Metropolitan Architecture 1975 

Arata Isozaki & Associates 1963 Paul Andreu Architecte NI 

Arquitecto Álvaro Siza Vieira 1954 Pelli Clarke Pelli Architects 1977 

Ateliers Jean Nouvel 1994 Rafael Viñoly Architects 1983 

Aterlier Christian de Portzamparc 1980 Renzo Piano Building Workshop 1981 

Bernard Tschumi Architects 1983 Richard Rogers Partnership 1977 

Bjarke Ingels Group (BIG) 2005 Santiago Calatrava Architects & Eng. 1981 

Coop Himmelb(l)au 1968 Shigeru Ban Architects 1985 

David Chipperfield Architects 1985 Skidmore, Owings & Merril LLP 1936 

Diller Scofidio + Renfro 1981 Snøhetta 1989 

Eisenman Architects 1984 Studio Fuksas 1989 

Elemental 2001 Studio Libeskind 1989 

Foster + Partners 1967 T. R. Hamzah & Yeang Sdn. Bhd.  1975 

Frank O. Gehry & Associates 1962 Tadao Ando Architects & Associates 1969 

Herzog & de Meuron 1978 Toyo Ito Associats, Architects 1979 

Kohn Pedersen & Fox Associates 1976 WKK Architects 2013 

Moneo Brock NI Zaha Hadid Architects 1979 

Morphosis Architects 1972 NI = Não identificado 
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Gráfico 13: Fundação dos escritórios 
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Fonte: elaboração da autora, 2019. 

 Conforme ilustra o gráfico acima, as décadas de 70 e 80 assistiram à fundação 

da maior parte dos escritórios, seguidas pelos anos 60. Este fato se mostra 

interessante quando lembramos que a formação dos arquitetos predominou entre as 

décadas de 60 e 70, seguidas pela década de 50, pois tal proximidade nos sugere 

uma possível tendência à consolidação dos escritórios durante a primeira década de 

formação. Enquanto não verificamos este pensamento, voltemos ao Gráfico 13 e ao 

Quadro 13 para atentar a: (1) existência de uma lacuna na década de 40; (2) o 

escritório mais antigo é o SOM, cujo sucesso permanece mesmo décadas após o 

falecimento dos sócios-fundadores (que dão nome à empresa); (3) o escritório mais 

recente é WKK Architects, que conta com a experiência adquirida por Tom Wright 

durante anos de trabalho para a Atkins – uma das maiores empresas da construção 

civil a nível mundial. 

Além da característica de serem, em sua maioria, empresas duradouras, as 

grifes arquitetônicas costumam dispersar-se pelo mundo através de sedes e 

subsedes, provavelmente, para acompanharem mais de perto os principais polos da 

construção civil e, assim, manterem-se atuantes em diversas regiões. Para as 37 

empresas analisadas, foram identificados 124 escritórios físicos20, conforme 

detalhamento no Quadro 14. 

                                                           
20 Para os casos de Frank Gehry e Santiago Calatrava, em que não foi possível identificar a localização 
do(s) escritórios, foi admitido o quantitativo mínimo de 1 escritório para cada um deles. 
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Quadro 14: Quantitativo de escritórios físicos 

ESCRITÓRIO SEDE(S) SUBSEDE(S) 

Adrian Smith 01 01 

Alejandro Aravena 01 - 

Álvaro Siza Vieira 01 - 

Arata Isozaki 01 03 

Bernard Tschumi 01 01 

Bjarke Ingels 01 02 

César Pelli 01 05 

Christian de Portzamparc 01 - 

Daniel Libeskind 01 01 

David Chipperfield 01 03 

Diller Scofidio + Renfro 01 - 

Frank Gehry 01 - 

Herzog & de Meuron 01 04 

Jean Nouvel 01 - 

Ken Yeang 01 03 

Kohn, Pedersen & Fox 01 05 

Massimiliano Fuksas 01 02 

MVRDV 01 01 

Norman Foster 01 11 

Paul Andreu 01 - 

Peter Eisenman 01 - 

Rafael Moneo 01 01 

Rafael Viñoly 02 07 

Rem Koolhaas 02 05 

Renzo Piano 01 02 

Richard Rogers 01 01 

Santiago Calatrava 01 - 

Shigeru Ban 01 02 

Snøhetta 02 02 

Skidmore, Owings & Merril 01 09 

Tadao Ando 01 - 

Thom Mayne 01 01 

Tom Wright 01 - 

Toyo Ito 01 01 

Wil Alsop 01 02 

Wolf D. Prix 03 06 

Zaha Hadid 01 01 

Somatório Parcial 42 82 

Total 124 

Fonte: elaboração da autora, 2019. 

 As 122 unidades cuja localização pôde ser identificada estão distribuídas em 

49 cidades (Quadro 15). Assim, observamos: (1) a concentração de cidades nos 

continentes das Américas do Sul e Norte, Europa, Ásia e Oceania (Gráfico 15); (2) 

maior número de escritórios em Nova Iorque e Londres – 17 e 13, respectivamente –

, seguidas por Paris e Xangai, ambas com 08; (3) apenas 09 cidades concentram 60% 
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das sedes e subsedes – os outros 40% estão distribuídos entre 40 cidades (Gráfico 

14). 

Quadro 15: Distribuição do número de escritórios por cidade 

CIDADE Nº DE ESCRIT. CIDADE Nº DE ESCRIT. 

1. Abu Dhabi 04 26. Melbourne 01 

2. Ampang 01 27. Milão 02 

3. Baku 01 28. Mumbai 01 

4. Bangkok 01 29. New Heaven 01 

5. Barcelona 02 30. Nova Iorque 17 

6. Basel 01 31. Osaka 01 

7. Berlim 02 32. Oslo 01 

8. Brisbane 01 33. Palo Alto 01 

9. Buenos Aires 02 34. Paris 08 

10. Caldecott Close 01 35. Pequim 06 

11. Chicago 03 36. Porto 01 

12. Chongqing 01 37. Roma 01 

13. Copenhague 01 38. Rotterdam 02 

14. Cupertino 01 39. Saint Louis 01 

15. Doha 02 40. Santiago 01 

16. Dubai 03 41. São Francisco 04 

17. Frankfurt 01 42. Seul 01 

18. Gênova 01 43. Shenzen 01 

19. Hong Kong 06 44. Singapura 01 

20. Horsham 01 45. Tóquio 04 

21. Innsbruck 01 46. Viena 01 

22. Londres 13 47. Washington 01 

23. Los Angeles 02 48. Xangai 08 

24. Madri 02 49. Zurique 01 

25. Manchester 01  

Fonte: elaboração da autora, 2019. 

Gráfico 14: Concentração de escritórios por cidade 
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Fonte: elaboração da autora, 2019. 
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Gráfico 15: Concentração dos escritórios por continente 
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Fonte: elaboração da autora, 2019. 

 Aqui, novamente, um fato nos chama a atenção. Durante a discussão das 

experiências de docência, constatamos o predomínio de instituições americanas e, 

agora, vemos que 17 escritórios do nosso universo estão presentes somente na 

cidade de Nova Iorque. A alta incidência de ensino em universidades americanas, 

somada ao grande número de escritórios presentes no país, portanto, nos parece ser 

um ponto comum. Seriam esses escritórios liderados pelos mesmos arquitetos que 

ensinam nas universidades estadunidenses? 

 Conforme demonstra o Quadro 16, dentre as 19 empresas presentes nos 

Estados Unidos através de sede ou subsede, apenas 03 não tiveram nenhuma relação 

de docência identificada no país. Por sua vez, dentre os 18 escritórios sem endereço 

em solo americano, somente 07 possuem alguma relação de docência estabelecida 

no país. Em termos percentuais, significa que: (1) no primeiro grupo, o índice de 

presença nas universidades americanas atinge aproximadamente 84%; (2) no 

segundo, esse número cai para 38%. Ou seja, os quantitativos corroboram para 

crermos que há sim uma relação entre a proximidade da empresa com as instituições 

de ensino e o estabelecimento do vínculo de docência entre seus sócios e as mesmas. 

Quadro 16: Relação entre a presença do escritório nos EUA e docência no país 

ESCRITÓRIO 
SEDE OU SUBSEDE 

NOS EUA 
DOCÊNCIA NOS 

EUA 

Adrian Smith + Gordon Gill Architecture Sim Não 

aLL Design Não Não 

Arata Isozaki & Associates Não Não 
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Arquitecto Álvaro Siza Vieira Não Sim 

Ateliers Jean Nouvel Não Não 

Aterlier Christian de Portzamparc Não Não 

Bernard Tschumi Architects Sim Sim 

Bjarke Ingels Group (BIG) Sim Sim 

Coop Himmelb(l)au Sim Sim 

David Chipperfield Architects Não Não 

Diller Scofidio + Renfro (DS+R) Sim Sim 

Eisenman Architects Sim Sim 

Elemental Não Sim 

Foster + Partners Sim Não 

Frank O. Gehry & Associates Não Não 

Herzog & de Meuron Sim Sim 

Kohn Pedersen Fox Associates (KPF) Sim Sim 

Moneo Brock Sim Sim 

Morphosis Architects Sim Sim 

MVRDV Não Sim 

Office for Metropolitan Architecture (OMA) Sim Sim 

Paul Andreu Architecte Não Não 

Pelli Clarke Pelli Architects Sim Sim 

Rafael Viñoly Architects Sim Sim 

Renzo Piano Building Workshop (RPBW) Sim Não 

Richard Rogers Partnership (RRP) Não Não 

Santiago Calatrava Architects & Engineers Não Não 

Shigeru Ban Architects Sim Sim 

Skidmore, Owings & Merril LLP (SOM) Sim Sim 

Snøhetta Sim Sim 

Studio Fuksas Não Sim 

Studio Libeskind Sim Sim 

T. R. Hamzah & Yeang Sdn. Bhd.  Não Não 

Tadao Ando Architects & Associates Não Sim 

Toyo Ito Associats, Architects Não Sim 

WKK Architects Não Não 

Zaha Hadid Architects Não Sim 

Fonte: elaboração da autora, 2019. 

Ao passo que identificamos isso, outros dados levantados demonstram que 

essa relação não se consolida como regra. Os registros somam vários exemplos de 

arquitetos com passagem pela docência em universidades de países diferentes, tanto 

fora da rota de seus endereços físicos, quanto em mais de uma nação. Álvaro Siza 

Vieira, cujo único escritório se localiza na cidade do Porto (Portugal), já lecionou 

também nos Estados Unidos, Colômbia e Suíça; Daniel Libeskind, com seu estúdio 

estabelecido em Nova Iorque e Zurique, já exerceu a docência na Alemanha e nos 
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Estados Unidos; Massimiliano Fuksas, que possui empresa em Roma, Paris e 

Shenzen, desenvolveu atividade de ensino em solo americano, francês, austríaco e 

alemão. 

Esses “intercâmbios” tornam-se viáveis por alguns motivos. Primeiramente, os 

avanços tecnológicos, especialmente nas últimas décadas, nos proporcionam cada 

vez mais velocidade no transporte de matéria e no fluxo de informações, permitindo 

que o docente não resida no mesmo local em que dá aula. A depender do caso, ele 

pode tanto se deslocar de uma cidade (ou país) para outra, a fim de realizar suas 

atividades, quanto estabelecer contato via videoconferência e ministrar aulas à 

distância. Em segundo lugar, as diversas modalidades de ensino universitário 

possibilitam que os arquitetos de grife participem desse universo através de cursos 

especiais, de curta duração, e que não exigem longa permanência na instituição. 

 A abrangência da atuação destes profissionais também se dá (e 

principalmente) em termos projetuais. A última análise deste tópico se debruça sobre 

os portfólios virtuais deles, quando existentes, a fim de compreender quais as chaves 

de busca disponibilizadas aos visitantes, as categorias segundo as quais os projetos 

são distribuídos e os países que são alcançados pelos projetos de cada empresa 

(construídos ou não). Nesse sentido, apenas 05 escritórios ficaram à parte desta 

análise: os de Alejandro Aravena, Álvaro Siza Vieira e Frank Gehry, pela inexistência 

de um portfólio virtual; o de Ken Yeang, por limitar-se a expor uma dúzia de projetos 

selecionados, que inviabiliza a leitura do geral e pode deturpar os resultados; e o de 

Tadao Ando, cujas informações não puderam ser compreendidas por nós, em virtude 

da falta de domínio sobre a língua japonesa. 

 Em relação às chaves de busca, podemos começar afirmando que existe um 

certo padrão observado em todos os sites visitados, uma vez que elas estão limitadas 

a 05 tipos recorrentes (cronologia, localização – através do mapa, cidade, país ou 

continente –, situação – ou status do projeto –, tipologia e título do empreendimento) 

e 01 exceção (a escala, ofertada pelo BIG e Zaha Hadid, apenas). Dentro desse 

padrão, o que varia são as combinações e quantidades disponíveis em cada portfólio. 

A incidência de cada uma delas é apresentada no Gráfico 16, no qual notamos que: 

(1) a tipologia parece ser a chave de busca considerada mais eficiente para as 

estratégias dos escritórios, visto que aparece em 28 dos 32 casos; (2) por sua vez, a 
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situação dos projetos não parece ter tanta relevância para o padrão de consultas, visto 

que apenas 12 portfólios dispõem essa ferramenta. 

Gráfico 16: Incidência por chave de busca 
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Fonte: elaboração da autora, 2019. 

 De maneira semelhante, as categorias tipológicas também parecem seguir um 

padrão, mesmo que a redação para indicá-las não seja sempre a mesma. Ou seja, 

por mais que os termos empregados variem de um portfólio para outro, geralmente 

designam equipamentos residenciais, corporativos, comerciais, culturais, 

educacionais, de uso misto, religiosos, esportivos e de infraestrutura, acrescidos ou 

não de categorias diferenciadas e/ou mais específicas. Sendo assim, a melhor 

maneira de expor esse resultado é por meio da listagem de categorias por escritório, 

conforme o Quadro 17, a seguir. 

Quadro 17: Categorias tipológicas por escritório 

ESCRITÓRIO CATEGORIAS TIPOLÓGICAS 

Adrian Smith + Gordon Gill Architecture 
Civic; commercial; cultural; education; 
hospitality; infrastructure; mixed use; office e 
residential. 

aLL Design 

Community & culture; education; homes; 
hospitality & retail; interiors; masterplanning & 
landscape; menwhile spaces; mixed use; 
products; street creatures; transport & 
infrastructure e workplaces. 

Arata Isozaki & Associates 

Commercial; conference; cultural; 
educational; mixed use; monument; 
multipurpose arena; office; religion; 
residential; tea house e urban design. 
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Ateliers Jean Nouvel 

Congress & convention; culture & leisures; 
education; health; high-rise; hotels & 
restaurants; housing; industrial; institutional; 
mixed use; museums & galleries & 
scenography; offices; parks & landscape; 
retail; sports; theater & concert hall & cinema; 
transportation; urban studies; wine cellars. 

Aterlier Christian de Portzamparc 
Commercial & industrial facilities; cultural 
facilities; housing & hotels; public facilities & 
offices; towers; urbanism. 

Bernard Tschumi Architects 
Cultural; educational; housing; infrastructure; 
master plan; museum; offices; performance; 
public building; theoretical. 

Bjarke Ingels Group (BIG) 
Body culture; comercial; culture; education; 
health; hotel; housing; media; public space; 
urbanism. 

Coop Himmelb(l)au 

Concert hall; comercial; cultural; educational; 
entertainment; exhibition; highrise; hotel; 
industrial; infrastructure; institutional; mixed 
use; museum; object; office; product design; 
residential; sports & recreation; urban 
planning. 

David Chipperfield Architects 
Civic; comercial; comercial & residential; 
cultural; educational; object; residential. 

Diller Scofidio + Renfro (DS+R) 
Commercial; cultural; display; education; 
installation; objects; performance; 
publications; public space; residential. 

Eisenman Architects 
Commercial; cultural; educational; exhibition; 
masterplan; product; residential; sports; 
transportation. 

Foster + Partners 

Civic; culture; health & education; hospitality 
& leisure; industrial & research; industrial 
design; mixed use; offices & headquarters; 
residential; retail; transport & infrastructure; 
urban design. 

Herzog & de Meuron 

Cultural; education & research; exhibition; 
healthcare; hotel; houses & residential; 
housing development; infrastructure; 
laboratory; mixed use; museum; office; 
pavilion & structure; retail; service; special 
edition; sports & recreation; theatre, concert 
hall & cinema; urban design; workshop & 
industrial. 

Kohn Pedersen Fox Associates (KPF) 

Civic + cultural; education + healthcare; 
headquarters + office buildings; hospitality; 
master plan; mixed use; office; renovation; 
residential; retail; supertail; transportation. 

Moneo Brock 

Commercial; educational; hotel & wellness; 
housing; landscape design; museums; 
product design; religious; sustainable 
architecture; urban infrastructure. 

Morphosis Architects 
Commercial; cultural; educational; 
governmental; healthcare; installations; 
planning; residential. 
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MVRDV 
Architecture; urbanismo; popular; realized; 
sustainable; transofrmation. 

Office for Metropolitan Architecture (OMA) 

Arena; branding; education; exhibition; hotel; 
industrial; infrastructure; landscape; library; 
masterplan; museum & gallery; office; 
product design; research; residential; 
restaurant & bar; retail; scenography; theatre; 
tower. 

Paul Andreu Architecte 
Airport & transport; art; cultural; offices, 
residential & commercial; sports; urbanism. 

Pelli Clarke Pelli Architects 

Athletic; civic & cultural; education; 
headquarters & office buildings; healthcare & 
research; hotel & residential; houses; master 
plan; museum; performing arts; public rooms; 
retail; sustainable design; transportation. 

Rafael Viñoly Architects 
Civic; cultural; education; healthcare; 
hospitality; mixed use; research; residential; 
sport; transportation; workplace. 

Renzo Piano Building Workshop (RPBW) 

Aquarium; auditorium; bridges; Colorado; 
concert, convention hall & theater; education 
& universities; exhibition design; healthcare; 
historical context & renovation; industrial 
design; institutional; leisure & sport; library; 
master planning; mixed use; museum; office; 
opera; pavilion; place of worship; private; 
research & development lab; residential; 
residential + hotel; retail; transport; winery. 

Richard Rogers Partnership (RRP) 
Civic; culture & leisures; education; 
exhibition; health; industrial; masterplanning; 
mixed use; office; residential; retail; transport. 

Santiago Calatrava Architects & Engineers Bridges; buildings; masterplans. 

Shigeru Ban Architects 

Cultural, comercial, academic & others; 
Disaster relief projects; exhibition design; 
houses & housings; industrial design; paper 
tube structure. 

Skidmore; Owings & Merril LLP (SOM) 

Aviation; civic + government; commercial + 
office; convention; education; health + 
science; hospitality; mixed use; residential; 
sports; transportation. 

Snøhetta 

Culture; education; infrastructure installation; 
interaction & web design; keyless structures; 
master planning; print design; product & 
package design; public space; renovation & 
expansion; residential & hotel; retail & 
restaurant; social & meeting spaces; 
sustainability; visual identity; wayfinding & 
singnage; work spaces. 

Studio Fuksas 
Civic; comercial; cultural; educational; 
government; religious; residential; transport. 

Studio Libeskind Commercial; cultural; masterplan; residential. 

Toyo Ito Associats; Architects Sem categorias. 

WKK Architects Sem categorias. 
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Zaha Hadid Architects 

Civic; cultural; education; healthcare; hotel; 
industrial; infrastructure; landscape; leisure; 
mixed use; offices; residential; retail; sports; 
sustainable; towers; transport; urban 
planning. 

Fonte: elaboração da autora, 2019. 

O que nos chama a atenção, a princípio, é a quantidade de categorias 

apresentadas pela maioria dos portfólios. Há extremos, como o Renzo Piano Building 

Workshop, que dispõem de mais classificações, totalizando 26, e, em contrapartida, 

como Santiago Calatrava, quem mais sintetiza seu catálogo de projetos, distribuindo-

os em apenas 03 tipos. Contudo, o montante final pode ser considerado alto: são 347 

categorias disponíveis em 30 sites, que nos conduzem a uma média entre 11 e 12 

tipos por portfólio. Apesar das variações, a observação e contabilização dessas 

classes adotadas pelo star system são mais uma confirmação da abrangência do 

trabalho realizado, no sentido de não serem empresas dedicadas a um tipo exclusivo 

de projeto, mas escritórios que lidam com toda a diversidade. A despeito disso, é 

provável que haja alguma especialidade ou demanda que lidere os números da 

empresa tanto em quantidade quanto em honorários, contudo não foi possível verificar 

esse dado em nosso estudo. 

No segundo momento, também constatamos que o grande diferencial delatado 

pelo levantamento dos tipos de projetos com os quais o star system lida é a incidência 

de categorias como infraestrutura, equipamentos culturais, projetos urbanos, design 

de produtos e exposições, em que observamos uma predileção por projetos assinados 

pelos starchitects em virtude do valor agregado que representam. Isso porque as três 

primeiras englobam um alto número de intervenções de grande escala, intimamente 

relacionadas às estratégias de divulgação das cidades no âmbito internacional, tendo 

em vista que exercem influências sobre diversos setores e geram ampla repercussão. 

E as duas últimas, por sua vez, consolidam-se como um acréscimo às áreas de 

atuação das grifes arquitetônicas, que extrapola o mercado da arquitetura. 

 A espacialização dos projetos, último item desta análise sobre a atuação 

profissional, é outro indicador do alcance correspondente ao trabalho das estrelas da 

arquitetura contemporânea. Averiguamos a localização dos projetos dos 31 escritórios 

que nos possibilitaram essa observação e identificamos uma média de 24 a 25 países 
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atendidos por empresa. O Zaha Hadid Architects é o escritório que concebeu projetos 

para o maior número de países (43), seguido pelo O.M.A. (40), KPF e Foster + 

Partners (39). O Quadro 18, abaixo, expõe o ranking completo de países alcançados 

por cada um deles. 

Quadro 18: Ranking de países alcançados por escritório 

ESCRITÓRIO 
Nº DE PAÍSES 
ALCANÇADOS 

Zaha Hadid Architects 43 

Office for Metropolitan Architecture (OMA) 40 

Foster + Partners 39 

Kohn Pedersen Fox Associates (KPF) 39 

MVRDV 37 

Skidmore, Owings & Merril LLP (SOM) 37 

Ateliers Jean Nouvel 35 

Bjarke Ingels Group (BIG) 35 

Shigeru Ban Architects 35 

Paul Andreu Architecte 33 

Snøhetta 28 

Coop Himmelb(l)au 26 

Studio Libeskind 25 

Herzog & de Meuron 24 

Arata Isozaki & Associates 23 

Diller Scofidio + Renfro (DS+R) 22 

Morphosis Architects 22 

Renzo Piano Building Workshop (RPBW) 22 

Santiago Calatrava Architects & Engineers 21 

Pelli Clarke Pelli Architects 20 

Richard Rogers Partnership (RRP) 19 

WKK Architects 18 

David Chipperfield Architects 17 

Bernard Tschumi Architects 16 

Adrian Smith + Gordon Gill Architecture 15 

Studio Fuksas 15 

Eisenman Architects 14 

Toyo Ito Associats, Architects 12 

aLL Design 10 

Aterlier Christian de Portzamparc 10 

Rafael Viñoly Architects 09 

Fonte: elaboração da autora, 2019. 

 O somatório do quadro acima totaliza 761 apontamentos de concepção de 

projetos pelos 31 escritórios citados. Tais registros estão distribuídos entre 112 
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países, acrescidos de uma proposta realizada para o espaço, conforme expõe o 

Quadro 19. Nesse quesito, ressaltamos que os 10 países mais presentes no radar dos 

escritórios das grifes contemporâneas são, respectivamente: (1) Estados Unidos e 

Reino Unido, empatados em primeiro lugar; (2) Alemanha, China, França e Japão, 

empatados em segundo lugar; (3) Itália; (4) Espanha; (5) Holanda; e (6) Suíça. Dentre 

estes, 08 coincidem com os países de origem dos arquitetos (Espanha, Estados 

Unidos, França, Holanda, Japão, Itália, Reino Unido e Suíça), e 05 coincidem com os 

lugares onde há maior concentração de sedes e subsedes das empresas (China, 

Estados Unidos, França, Japão e Reino Unido). 

Quadro 19: Número de escritórios que conceberam projetos em cada país 

PAÍS Nº REG. PAÍS Nº REG. PAÍS Nº REG. 

África do Sul 03 EUA 28 Nepal 01 

Albânia 04 Estônia 01 Nigéria 01 

Alemanha 26 Filipinas 06 Noruega 06 

Andorra 01 Finlândia 07 Nova Zelândia 01 

Arábia Saudita 11 França 26 Omã 01 

Argélia 01 Gâmbia 01 Panamá 01 

Argentina 07 Gana 01 Paquistão 01 

Austrália 18 Geórgia 03 Peru 01 

Áustria 14 Grécia 06 Polônia 08 

Azerbaijão 04 Groelândia 02 Portugal 08 

Bahamas 01 Guatemala 03 Quênia 04 

Bahrein 03 Guiné 01 Quirguistão 01 

Bangladesh 01 Holanda 23 Reino Unido 28 

Bélgica 16 Hungria 03 Rep. Africana Central 01 

Bósnia Herz. 01 Índia 14 República Dominicana 01 

Brasil 13 Indonésia 08 República Tcheca 05 

Brunei 01 Irã 02 Romênia 01 

Bulgária 01 Iraque 02 Rússia 14 

Camboja 02 Irlanda 06 San Marino 01 

Canadá 19 Islândia 02 Singapura 17 

Catar 10 Israel 07 Sri Lanka 02 

Cazaquistão 10 Itália 25 Suazilândia 01 

Chile 06 Iugoslávia 01 Sudão 02 

China 26 Japão 26 Suécia 09 

Chipre 04 Jordânia 02 Suíça 22 

Colômbia 04 Kosovo 01 Tailândia 06 

Coréia do Sul 18 Kwait 05 Taiwan 14 

Croácia 02 Letônia 01 Tajiquistão 01 

Cuba 01 Líbano 10 Tanzânia 02 

Dinamarca 12 Líbia 01 Tunísia 01 

Egito 07 Lituânia 03 Turquia 09 

Em. Árabes  21 Luxemburgo 05 Ucrânia 01 

Equador 03 Malásia 12 Uganda 01 

Escócia 04 Malta 02 Uruguai 01 

Eslováquia 02 Marrocos 09 Venezuela 01 
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Eslovênia 01 Maurícia 01 Vietnã 07 

Espaço 01 México 17 Zimbábue 01 

Espanha 24 Montenegro 02  

Fonte: elaboração da autora, 2019. 

 

2.2.3 Concursos 

A participação em concursos é um aspecto bastante comentado acerca do star 

system. Ao acompanhar portais e/ou revistas eletrônicas dedicadas ao universo da 

arquitetura, percebemos que a veiculação de notícias referentes ao tema se dá com 

certa frequência e, não raro, os vencedores são alguns dos escritórios constituintes 

desta pesquisa. Preocupamo-nos, portanto, em contemplar também este item, 

buscando conhecer qual o perfil dessas concorrências, a partir da identificação do 

contexto em que elas ocorrem (o objetivo do concurso, os participantes e o vencedor). 

No Quadro 20, há o registro de 29 concursos para os quais foi possível acessar 

os dados pretendidos. Conforme imaginávamos, as informações coletadas 

corroboram para confirmar a ideia de que os starchitects concorrem entre si, mas nem 

sempre exclusivamente. Competições como as do Museu Guggenheim Bilbao (1992) 

e do Tate Modern (1994) são exemplos de casos que ficaram restritos a escritórios 

dos mais renomados, enquanto episódios mais recentes, como o do Vanke 

Headquarters, indicam maior participação de empresas menos conhecidas nessas 

disputas. 

Apesar da lista obtida não esgotar a totalidade de concorrências do contexto 

tratado, é possível observar que a temática envolvida na maioria dos casos está 

relacionada a equipamentos públicos ligados ao lazer e à cultura, e que outra tipologia 

recorrente é a de infraestrutura de transportes, com as estações de trem/metrô e, 

principalmente, os aeroportos. 

Quadro 20: Concursos de projeto com participação do star system 

CONCURSO ANO CONCORRENTES VENCEDOR 

Parc de La Villette 1983 

Bernard Tschumi Architects 

Bernard 
Tschumi 

Architects 

Bureau B+B 

Ateliers Jean Nouvel 

Office for Metropolitan Architecture 

Richard Meier & Partners Architects 
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Zaha Hadid architects 

Museu Guggenheim 
Bilbao 

1992 

Arata Isozaki & Associates 
Gehry 

Partners 
Coop Himmelb(l)au 

Gehry Partners, LPP 

Tate Modern 1995 

David Chipperfield Architects 

Herzog & de 
Meuron 

Office for Metropolitan Architecture 

Renzo Piano Building Workshop 

Tadao Ando Architect and Associates 

Herzog & de Meuron 

Rafael Moneo Arquitecto 

Millennium Bridge 1996 

Foster + Partners, Arup e Anthony Caro 

Foster + 
Partners, 
Arup e 

Anthony 
Caro 

Gehry Partners e Rirchard Serra 

McDowell + Benedetti 

Niels Gimsing e George Rotne 

Studio E(Cezary Bednarki), Dewhurst 
Macfarlane e Peter Fink 

Ushida Findally Partnership e Dewhurst 
Macfarlane 

French Embassy Berlin 1997 
Atelier Christian de Portzamparc Atelier 

Christian de 
Portzamparc 

Ateliers Jean Nouvel 

Casa da Música  1999 

Dominique Perrault Architecture 

Office for 
Metropolitan 
Architecture 

Foster + Partners 

Peter Zumthor Architecture 

Rafael Moneo Arquitecto 

Rafael Viñoly Architects 

Office for Metropolitan Architecture 

Toyo Ito Associates, Architects 

Florence High Speed 
Railway Station 

2002 

Arata Isozaki & Associates 

Foster + 
Partners e 

Arup 

Carlos Ferrater 

Foreign Office Architects (FOA) 

Foster + Partners e Arup 

Francesco Cellini 

Gerkan, Marg & Partners 

Gruppo Toscano 

Ricci & Spaini 

Santiago Calatrava Architects & Eng. 

Zaha Hadid Architects 

World Trade Center 2003 

Frederic Schwartz Architects 

Studio 
Libeskind 

Ken Smith Workshop 

Studio Libeskind 

Rafael Viñoly Architects 

Shigeru Ban Architects 

Les Halles 2003 

Ateliers Jean Nouvel 

SEURA 
Architectes 

MVRDV 

Office for Metropolitan Architecture 

SEURA Architectes 
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Centre Pompidou Metz 2003 

Shigeru Ban Architects + Jean de 
Gastines Achitectes + Gumuchdjian 
Architects Shigeru Ban 

Architects + 
Jean de 
Gastines 

Achitectes + 
Gumuchdjian 

Architects 

Stéphane Maupin + Pascal Cribier 

Dominique Perrault Architecture 

Nox Architekten 

Foreign Office Architects (FOA) + uapS 

Herzog & de Meuron 

High Line 2004 

James Corner Field Operations, Diller 
Scofidio + Renfro e Piet Oudolf James 

Corner Field 
Operations, 

Diller 
Scofidio + 

Renfro e Piet 
Oudolf 

Steven Holl Architects, Hargreaves 
Associates e HNTB; 

TerraGRAM: Michael Van Valkenburgh 
Associates, D.I.R.T Studio e Beyer 
Blinder Belle 

Zaha Hadid Architects, Balmori 
Associates, SOM LLP e Studio MDA 

Salesforce Tower 2007 

Pelli Clarke Pelli Architects Pelli Clarke 
Pelli 

Architects 
Rogers Stirk Harbour + Partners 

SOM Architecture 

Casarts 2009 

Aziz Lazrak 

Atelier 
Christian de 
Portzamparc 

Atelier Christian de Portzamparc 

Gehry Partner, LPP 

Office for Metropolitan Architecture 

Zaha Hadid Architects 

MIS - Museu da 
Imagem e do Som 

2009 

Bernardes + Jacobsen Arquitetura 

Diller 
Scofidio + 

Renfro 

Brasil Arquitetura 

Studio Libeskind 

Diller Scofidio + Renfro 

Isay Weinfeld 

Shigeru Ban Architects 

Tacoa Arquitetos 

425 Park Avenue 2012 

Foster + Partners 

Foster + 
Partners 

Office for Metropolitan Architecture 

Rogers Stirk Harbour + Partners 

Zaha Hadid Architects 

Natural History 
Museum (Dinamarca) 

2012 

BIG Architecture 

Lundgaard & 
Tranberg 

David Chipperfield Architects 

Kengo Kuma and Associates 

Lundgaard & Tranberg 

Snøhetta 

Steven Holl Architects 

Miami Beach 
Convention Center 
Master Plan 

2012 

BIG Architecture Office for 
Metropolitan 
Architecture 

Office for Metropolitan Architecture 

Tishman Speyer 

M+ - Museu de Cultura 
Visual (Hong Kong) 

2013 

Herzog & de Meuron 
Herzog & de 

Meuron 
Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / 
SANAA 
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Renzo Piano Building Workshop 

Snøhetta 

Shigeru Ban Architects + Thomas Chow 
Architects 

Toyo Ito & Associates, Architects + 
Benoy Limited 

National Library of 
Israel 

2013 

Ammar Curiel 

Herzog & de 
Meuron 

Gehry Partners, LPP 

Kimmel Eshkolot 

Kolker Kolker Epstein 

Renzo Piano Building Workshop 

Herzog & de Meuron 

National Art Museum of 
China 

2013 

Gehry Partners, LPP 

Ateliers Jean 
Nouvel 

Ateliers Jean Nouvel 

Office for Metropolitan Architecture 

UNStudio 

Zaha Hadid Architects 

Aeroporto Internacional 
da Cidade do México 

2014 

BGP (Bernardo Gómez Pimeta) e 
Gensler 

Fernando 
Romero (FR-
EE) e Foster 
+ Partners 

Francisco López-Guerra (LOGUER), 
Francisco González-Pulido (JAHN) e 
Alonso de Garay (ADG) 

Grupo Sordo Madaleno e Pascall + 
Watson 

Legorreta e Rogers Stirk Harbour + 
Partners 

TEM Arquitectos, SOM Architecture e 
SENER 

Teodoro Gonzáles de Léon e TAX 
(Alberto Kalach) 

Zaha Hadid e Serrano Arquitectos 

Fernando Romero (FR-EE) e Foster + 
Partners 

Cité de La Musique 
(Genebra) 

2017 

2 Portzamparc 

Pierre-Alan 
Dupraz & 
Gonçalo 

Byrne 
Arquitectos 

Bernard Tschumi Architects 

BIG Architecture & Itten + Brechbühl AS 

Brauen Wälchili Architectes 

Christ & Gantenbein AG 

David Chipperfield Architects & 
Burckhardt + Partner 

Diller Scofidio + Renfro & EMA 
architectes associés 

EM2N Mathias Müller Daniel Niggli 
Architekten AG 

Foster + Partners 

Inès Lamunière & Patrick Devanthéry 

João Luis Carrilho da Graça 

Kengo Kuma & Associates 

Office for Metropolitan Architecture  
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Pierre-Alan Dupraz & Gonçalo Byrne 
Arquitectos 

Renzo Piano Building Workshop & Atelier 
d’Architecture Jacques Bugna 

Richter Dahi Rocha & Associés 
architects 

Snøhetta 

Anette Gigon & Mike Guyer 

Museu do Holocausto 
(Reino Unido) 

2017 

Adjaye Associates e Ron Arad Architects 

Adjaye 
Associates e 

Ron Arad 
Architects 

Allied Works 

Anish Kapoor e Zaha Hadid Architects 

Caruso St John Architects, Marcus 
Taylor e Rachel Whiteread 

Diamond Schmitt Architects 

Foster + Partners e Michal Rovner; 
Heneghan Peng 

John McAslan + Partners e MASS 
Design Group 

Lahdelma & Mahlamäki Architects e 
David Morley Architects 

Studio Libeskind e Haptic 

San Pellegrino 
Flagship Factory 

2017 

aMDL 

BIG 
Architecture 

BIG Architecture 

MVRDV 

Snøhetta 

Chengdu Natural 
History Museum 

2018 

Nihon Sekkei 

Pelli Clarke 
Pelli 

Architects 

Pelli Clarke Pelli Architects 

Studio Fuksas 

Sutherland Hussey Harris 

Valode & Pistre 

Zaha Hadid Architects 

Gothenburg Cable Car 2018 

BIG Architecture, Marks Barfield 
Architects, Burohappold, Gardiner & 
Theobald UNStudio, 

Kjellgren 
Kaminsky 

Architecture 
AB, Knippers 

&Helbig 
Berlin, Licht 
& Soehne 

White Arkitekter AB, Guy Nordenson and 
Associates, Diller Scofidio + Renfro, Zenit 
Design AB, Cowi AB, HR&A 

UNStudio, Kjellgren Kaminsky 
Architecture AB, Knippers &Helbig Berlin, 
Licht & Soehne 

Wilkenson Eyre, Cowi 

Vanke Headquarters 2018 

Miralles Tagliabue EMBT 

MVRDV 

Morphosis Architects 

MVRDV 

Rocco Design Architects 

Schneider+Schumacher 

Shenzen Hauhui Design 

StaedteBauProjekte 
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Wimberly Allison Tong & Goo Na 

WOHA Designs 

Adelaide 
Contemporary 

2018 

Adjaye Associates & BVN 

Diller 
Scofidio + 
Renfro & 
Woods 
Bagot 

BIG Architecture & JPE Design Studio 

David Chipperfield Architects & SJB 
Architects 

Diller Scofidio + Renfro & Woods Bagot 

Hassell & SO-IL 

Khai Liew, Office of Ryue Nishizawa & 
Durbach Block Jaggers 

Southbank by Beulah 2018 

BIG Architecture & Fender Katsalidis 

UNStudio & 
Cox 

Architecture 

Coop Himmelb(l)au & Architectus 

MAD Architects & Elenberg Fraser 

MVRDV & Woods Bagot 

Office for Metropolitan Architecture & 
Conrad Gargett 

UNStudio & Cox Architecture 

Fonte: elaboração da autora, 2019. 

 

2.2.4 Premiações 

Os aspectos levantados até o momento têm nos ajudado a compreender, em 

certa medida, quem são os profissionais do star system contemporâneo – em termos 

de características – e porque eles se diferenciam dos demais. Nesse sentido, optamos 

em trazer como último item de análise, a questão das premiações recebidas, uma vez 

que, via de regra, os troféus, medalhas e afins são itens concedidos aqueles que se 

destacam de seus semelhantes quando avaliados sob determinado critério. Os 

arquitetos e escritórios contemplados nesta pesquisa colecionam inúmeros prêmios, 

decorrentes do conjunto da obra ou de projetos específicos, de maneira que se torna 

inviável proceder com o levantamento de todos os títulos. 

Dessa maneira, elegemos 05 importantes prêmios da arquitetura para verificar 

quais componentes desta pesquisa foram condecorados: (1) o Pritzker Prize; 

concedido anualmente a um arquiteto, ou mais, em vida, cujo trabalho demonstre 

talento, visão e comprometimento e gere contribuições para a humanidade; (2) a 

Royal Gold Medal, concedida pela rainha da Inglaterra em reconhecimento pelo 

trabalho desenvolvido ao longo da vida; (3) o Praemium Imperiale, concedido 

anualmente pela Associação de Artes do Japão; (4) o AIA Gold Medal, concedido pelo 



106 

American Institute of Architects, que premia aqueles cuja obra deixa um legado para 

a teoria e a prática da arquitetura; (5) o Golden Lion for Life Achievement, concedido 

pela Bienal de Veneza, também pelo trabalho vitalício. 

 Identificamos, no total, 22 arquitetos premiados (Gráfico 17) e as seguintes 

incidências: (1) 17 arquitetos possuem o Pritzker Prize – Gráfico 19; (2) 14 receberam 

o Royal Gold Medal – Gráfico 20; (3) 13 foram condecorados com o Praemium 

Imperiale – Gráfico 21; (4) 7 adquiriram o Golden Lion for Life Achievement – Gráfico 

22; (5) 9 foram premiados com o AIA Gold Medal – Gráfico 23. Além disso; observa-

se que Frank Gehry e Renzo Piano acumulam os 5 prêmios referidos e outros 6 

arquitetos possuem 4 destes prêmios (Gráfico 18). Vejamos a distribuição dos prêmios 

no Quadro 21, abaixo. 

Gráfico 17: Arquitetos premiados 

Premiados; 
22

Não 
premiados; 

28

0 10 20 30 40 50
 

Fonte: elaboração da autora, 2019. 

Quadro 21: Distribuição dos prêmios dentre os premiados 

ARQUITETO(A) PRÊMIO ANO 

Alejandro Aravena Pritzker Prize 2016 

Alvaro Siza Vieira 

Pritzker Prize 1992 

Royal Gold Medal 2009 

Praemium Imperiale 1998 

Golden Lion for Lifetime Achievement 2012 

Arata Isozaki 
Pritzker Prize 2019 

Royal Gold Medal 1996 

César Pelli AIA Gold Medal 1995 

Christian de Portzamparc Pritzker Prize 1994 

David Chipperfield Royal Gold Medal 2011 
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Praemium Imperiale 2013 

Frank Gehry 

Pritzker Prize 1989 

Royal Gold Medal 2000 

Praemium Imperiale 1992 

Golden Lion for Lifetime Achievement 2008 

AIA Gold Medal 1999 

Herzog & de 
Meuron 

Jacques Herzog Pritzker Prize 2001 

Pierre de Meuron 
Royal Gold Medal 2007 

Praemium Imperiale 2007 

Jean Nouvel 

Pritzker Prize 2008 

Royal Gold Medal 2001 

Praemium Imperiale 2001 

Norman Foster 

Pritzker Prize 1999 

Royal Gold Medal 1983 

Praemium Imperiale 2002 

AIA Gold Medal 1994 

Peter Eisenman Golden Lion for Lifetime Achievement 2004 

Rafael Moneo 

Pritzker Prize 1996 

Royal Gold Medal 2003 

Praemium Imperiale 2017 

Rem Koolhaas 

Pritzker Prize 2000 

Royal Gold Medal 2004 

Praemium Imperiale 2003 

Golden Lion for Lifetime Achievement 2010 

Renzo Piano 

Pritzker Prize 1998 

Royal Gold Medal 1989 

Praemium Imperiale 1995 

Golden Lion for Lifetime Achievement 2000 

AIA Gold Medal 2008 

Richard Rogers 

Pritzker Prize 2007 

Royal Gold Medal 1985 

Praemium Imperiale 2000 

Golden Lion for Lifetime Achievement 2006 

Santiago Calatrava AIA Gold Medal 2005 

Shigeru Ban Pritzker Prize 2014 

Tadao Ando 

Pritzker Prize 1995 

Royal Gold Medal 1997 

Praemium Imperiale 1996 

AIA Gold Medal 2002 

Thom Mayne 
Pritzker Prize 2005 

AIA Gold Medal 2013 

Toyo Ito 

Pritzker Prize 2013 

Royal Gold Medal 2006 

Praemium Imperiale 2010 

Golden Lion for Lifetime Achievement 2002 

Zaha Hadid Pritzker Prize 2004 
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Royal Gold Medal 2016 

Praemium Imperiale 2009 

Fonte: elaboração da autora, 2019. 

Gráfico 18: Quantidade de prêmios X Número de profissionais ganhadores 

Nenhum; 28

01 Prêmio; 7

02 Prêmios; 2

03 Prêmios; 5

04 Prêmios; 6

05 Prêmios; 2
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Fonte: elaboração da autora, 2019. 

Gráfico 19: Ganhadores do Pritzker 

Sim; 17

Não; 33
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Fonte: elaboração da autora, 2019. 
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Gráfico 20: Ganhadores do Royal Gold Medal 

Sim; 14

Não; 36
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Fonte: elaboração da autora, 2019. 

Gráfico 21: Ganhadores do Praemium Imperiale 

Sim; 13

Não; 37
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Fonte: elaboração da autora, 2019. 
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Gráfico 22: Ganhadores do Golden Lion for Life Achievement 

Sim; 7

Não; 43
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Fonte: elaboração da autora, 2019. 

Gráfico 23: Ganhadores do AIA Gold Medal 

Sim; 9

Não; 41
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Fonte: elaboração da autora, 2019. 

 O quesito de premiações parece coroar nossos resultados com a concentração 

de condecorações entre os personagens do estudo. Ao passo que, à primeira vista 

não seja atrativo dizer que temos 22 premiados – menos de 50% - dentre o nosso 

universo de estudo, se pensarmos que eles concentram 59 títulos em apenas 05 dos 

maiores prêmios de arquitetura do mundo, o dado de torna mais atrativo. Nenhuma 

outra combinação de nomes nos traria resultado semelhante em quantidade e 

relevância das láureas, e esse é um dado que reafirma a expressividade das 

atividades desenvolvidas pelo grupo nas últimas décadas. 
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 Após investirmos este capítulo no detalhamento das características que 

descrevem os profissionais atuantes na promoção da arquitetura contemporânea de 

grife (Quadro 22), contemplando o levantamento de dados que cobrem desde 

aspectos das formações individuais até a atuação dos escritórios vigentes, a próxima 

sessão deste trabalho se voltará sobre a arquitetura em si. Veremos, a seguir, uma 

exposição didática sobre a diversidade estética consumada na obra do star system. 
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Quadro 22: Síntese dos dados 

VIÉS DE ANÁLISE PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES 

FORMAÇÃO 

• Graduação em arquitetura: profissionais formados por universidades importantes – algumas nos contextos 
locais, outras a nível mundial. Predomínio geográfico entre Estados Unidos e Europa, e temporal entre as 
décadas de 1960 e 1970; 

• Outra graduação: pouca expressividade, demonstrando não ser relevante do ponto de vista da trajetória do 
grupo; 

• Pós-graduação: quantitativos baixos, também denotando irrelevância para a compreensão da trajetória; 

• Docência: registrada para 31 dos arquitetos. Em geral, passam por várias instituições de ensino, 
predominantemente nos Estados Unidos e Europa – ainda que nenhum país europeu se aproxime da 
quantidade de universidades americanas; 

• Tutoria: verificada para 26 arquitetos, dos quais 06 tiveram a oportunidade de aprender com outros profissionais 
desta pesquisa. 

ATUAÇÃO 

• Experiência prévia: identificada para 27 arquitetos. Predomina a colaboração em outros escritórios, mas 
destaca-se a ocorrência de algumas sociedades com outros profissionais renomados; 

• Fundação dos escritórios atuais: período predominante entre as décadas de 1970 e 1980; 

• Sedes e filiais: média de 3 a 4 espaços físicos por escritório, mais concentrados nos Estados Unidos e Europa 
– particularmente em Nova Iorque e Londres. Dentre os asiáticos, destacam-se Xangai, Pequim e Hong Kong; 

• Organização do portfólio: as categorias predominantes são a tipologia e a localização. Apresentam uma 
grande quantidade de projetos e, principalmente, ampla diversidade de tipos funcionais; 

• Projetos: alcançam uma média de 24 a 25 países atendidos por escritório. Maior quantidade de projetos nos 
Estados Unidos, Europa, China e Japão. 

CONCURSOS 
• As grifes arquitetônicas concorrem entre si; 

• Predominam projetos de cultura e lazer, bem como infraestrutura de transportes. 

PREMIAÇÕES 
• Todos acumulam diversas premiações, em geral, pelo conjunto da obra, ou por projetos específicos; 

• 22 profissionais concentram 59 títulos dos 05 prêmios investigados – considerados como as maiores 
condecorações internacionais que premiam pelo conjunto da obra. 

Fonte: elaboração da autora, 2019. 
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3. GRIFES ARQUITETÔNICAS NO SÉCULO XXI: LINGUAGENS E 

ABORDAGENS 

 A retomada dos conhecimentos adquiridos no âmbito da teoria e da história da 

arquitetura e do urbanismo evidenciam o que pode ser entendido como uma 

característica do ensino que consiste em condicionarmo-nos a reconhecer e/ou 

diferenciar os edifícios, ao longo do tempo, a partir de alguns elementos manifestados 

visualmente que traduzem simbologias e regras de composição em consonância com 

o contexto e as principais ideias vigentes em cada época. Neste capítulo, no entanto, 

veremos que tal estratégia, aparentemente bem-sucedida até pouco tempo atrás, hoje 

se mostra insuficiente para contemplar toda a complexidade – nem sempre perceptível 

ao olhar – que a discussão sobre a arquitetura contemporânea deve considerar. 

 Quando nos reportamos às lições sobre a arquitetura clássica, desenvolvida 

majoritariamente nas sociedades Grega e Romana, logo ocorre à memória a 

preocupação com a harmonia entre as partes de um todo, influenciada pelos estudos 

gregos sobre as proporções das formas da natureza – especialmente, do corpo 

humano. Essas pesquisas levaram à criação das três ordens arquitetônicas de origem 

grega (jônica, dórica e coríntia) que, posteriormente, serviram de base para a 

constituição de outras duas pelos romanos (a toscana e a compósita). Todas elas, 

juntamente com noções como as de simetria (paridade entre as partes em relação a 

um eixo) e ritmo (a repetição intervalada de unidades compositivas), tornaram-se 

características-chave para o reconhecimento dos edifícios de estilo clássico. 

 Aproximando-nos dos nossos tempos, a arquitetura moderna desenvolveu-se 

no contexto da racionalização produtiva, marcado pela padronização e pela replicação 

de modelos pré-concebidos. Nesse ínterim, caracterizou-se pela transposição de tais 

conceitos para a concepção arquitetônica e, sobretudo na vertente consagrada como 

Estilo Internacional, foi responsável por uma produção indiferenciada ao redor do 

mundo, que tinha no concreto armado sua principal matéria-prima. Além do material, 

esteticamente, essa arquitetura ficou conhecida por alguns elementos constitutivos, 

enunciados por Le Corbusier como os “05 pontos da arquitetura moderna”: a planta 

livre, a fachada livre, o pilotis, o terraço-jardim e as janelas em fita. 
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 Conforme comentado no primeiro capítulo deste trabalho, no entanto, a prática 

modernista representou o afastamento entre a arquitetura e seus símbolos (ou 

simbologias), de maneira que este se tornou o principal tema questionado pelos 

movimentos contrários surgidos na segunda metade do século XX. A crítica pós-

modernista clamava pela revisão dos valores empregados na concepção arquitetônica 

e reivindicava uma produção mais comunicativa com seus usuários; ou seja, edifícios 

que incorporassem mais símbolos e pudessem ser mais interpretativos do que as 

“máquinas” modernistas, a exemplo dos patos e galpões decorados apresentados por 

Venturi, Scott Brown & Izenour (2003). De acordo com o que veremos adiante, este 

pode ser compreendido como o ponto de partida para assimilarmos o processo que 

representa uma mudança profunda na maneira de se pensar o ambiente construído 

em consonância com a globalização. 

 Estabelecendo um paralelo entre a arquitetura e a linguagem, Jencks (2002) 

analisa o poder de interlocução da primeira, apontando-a, de maneira geral, como um 

subsídio que dispõe de mais margem para diferentes interpretações do que a própria 

linguagem falada ou escrita. Explico: o autor vincula a leitura dos edifícios aos 

respectivos contextos físicos (as configurações estéticas das construções e as 

relações destas com os padrões das respectivas vizinhanças) e aos códigos 

(bagagens socioculturais) do observador, de modo que quaisquer alterações em uma 

ou ambas as variáveis resultam em novas interpretações para o mesmo artefato 

edilício. Dessa maneira, quanto mais sugestividade e menos literalidade forem 

incorporadas às obras, maior a abrangência dos sentidos que ela pode adquirir em 

uma sociedade plural. 

 A ação empreendida pelo pós-modernismo, então, preocupou-se em promover 

a recuperação do simbolismo perdido com a arquitetura moderna, mas não se limitou 

a um puro historicismo. Mesmo pautada nessa reincorporação, não deixou de buscar 

também uma progressão, verificada particularmente no sentido do seu alcance 

cultural, visto que a conjuntura em que se desenvolveu, diferentemente de outros 

períodos, já observava a constituição de uma sociedade mais heterogênea. As 

diversas tendências pós-modernas apresentadas por Jencks (2002) invariavelmente 

apontam para alternativas de hibridismos como fontes da versatilidade almejada. O 

conteúdo comunicado nas entrelinhas de tal estratégia era que símbolos de uma única 

origem já não configuravam o bastante para atender aos novos padrões sociais. 
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Ao invés de romper abruptamente com os costumes, como fizera sua 

antecessora, no entanto, a pós-modernidade agiu gradativamente, fazendo uso de 

linguagens previamente consagradas para difundir uma nova mensagem. À medida 

que repetia essa tática, ela promovia a assimilação da realidade emergente: a 

sociedade passava por uma transição entre o local e o global, em que pluralismo, 

heterogeneidade e complexidade ocupavam, cada vez mais, as posições de liderança 

dentre os seus predicados. Uma vez sedimentada a ideia, portanto, a linguagem 

baseada em antigos símbolos sofreu um enfraquecimento ideológico e uma 

simplificação justificada pela teoria de uma latente cultura integrada. 

Essa perda de sentido da estética pós-modernista representou a oportunidade 

para que novos padrões concorressem pelo domínio da prática projetual dali em 

diante. Entretanto, a partir das dinâmicas sociais, políticas e econômicas em 

ascensão, o mundo assistia à exacerbação da cultura do consumo e aos progressos 

tecnológicos – especialmente nos âmbitos da comunicação e dos transportes –, que 

representavam, dentre outras coisas, o encurtamento das distâncias, a relativização 

das fronteiras, a ampliação das escalas e uma maior conexão entre diferentes povos, 

culturas e mercados, ou seja, a globalização. Nesse sentido, que linguagem 

arquitetônica poderia se sobressair? 

Dificilmente seria possível concebermos uma estética universal, capaz de 

adequar-se ao amplo panorama de costumes e crenças heterogêneas e despertar o 

sentimento de identificação entre todos. Inclusive, esse foi um dos pontos em que a 

arquitetura moderna viu suas falhas serem apontadas. Ao presumir que poderia 

padronizar gostos dentro de um espectro muito restrito, acabou por gerar estranheza 

e consequente repúdio. Dessa maneira, podemos dizer que a linguagem característica 

da atualidade, como aprendiz das experiências do passado, adota um padrão 

revelado com muito mais frequência nos bastidores da concepção do que nos 

aspectos visuais propriamente ditos. Corroborando com a ideia de Kipnis (2013), ao 

defender que uma das diretrizes para a Nova Arquitetura seria o zelo por princípios – 

não regras – de projeto, com um código fortemente arraigado em seu background, a 

arquitetura contemporânea dispõe de vastas possibilidades de adequação a 

diferentes demandas e, assim, se faz plural. 
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Até aqui, iniciamos tomando como referências os estilos clássico e moderno 

para exemplificar o reconhecimento dos mesmos a partir de atributos captados pelo 

nosso olhar e, em seguida, abordamos o procedimento adotado pelo pós-modernismo 

para resgatar o elo perdido entre a arquitetura e o usuário, além de disseminar a 

necessidade de uma mudança de linguagem, simultaneamente. Por fim, afirmamos 

que diferentemente dos estilos adotados como parâmetros, a arquitetura 

contemporânea se identifica por uma característica não necessariamente visual. Qual 

seria, então, a base da linguagem arquitetônica contemporânea? 

Discussões expostas no primeiro capítulo – como as realizadas por Venturi 

(1995), Venturi, Scott Brown & Izenour (2003), Arantes (2012) e Kipnis (2013), 

Koolhaas (2008 e 2010) –, acrescidas por Jencks (2002), nos permitem inferir que o 

grande alicerce da prática corrente em arquitetura e urbanismo está na complexidade, 

sem que haja um modelo (seja ele estético, formal ou material) minimamente 

apropriado para resumi-la. O caráter-chave das obras contemporâneas 

ocasionalmente é colocado de maneira explícita ao espectador por meio das suas 

volumetrias, quando, por exemplo, exibem um arranjo tridimensional incomum – 

geralmente, alheio à ortogonalidade habitual – ou apresentam propostas de 

acabamento inovadoras. Entretanto, bem antes disso, a complexidade se faz presente 

em questões da ordem da extensão do programa e/ou da escala do projeto, assim 

como do processo de concepção e dos métodos de execução. 

Ao mesmo tempo em que essas produções comunicam o pensamento sobre o 

conjunto de transformações em diversas áreas da vivência humana, referido 

previamente, precisamos considerar que elas também foram impulsionadas pelos 

progressos obtidos no campo dos conhecimentos em tecnologia, responsáveis por 

permitir a inserção dos computadores no desenvolvimento arquitetônico. Esse marco 

estimula o surgimento de uma nova prática de projetação, compartilhada entre o 

homem e a máquina, na qual os trâmites da idealização de edifícios passam a conciliar 

uma maior diversidade de informações. Os novos softwares de desenho e 

modelagem, portanto, viabilizaram mais facilmente a manipulação de formas e dados 

do que o método convencional, à mão. 

Vimos em nosso capítulo inicial, com base na abordagem de Arantes (2012), 

que o envolvimento tecnológico na arquitetura contemporânea permeia as etapas de 
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concepção, representação e execução dos projetos. Consiste em uma porção de 

técnicas inovadoras, promovendo a realização de edifícios igualmente 

surpreendentes, a partir da simplificação dos procedimentos envolvidos na 

transposição entre os universos imaginário e real. Isso equivale a dizermos que toda 

a complexidade da construção é desmistificada por parâmetros computacionais e 

convertida em mecanismos factíveis e economicamente viáveis – ainda que bastante 

dispendiosos. 

Suplantar a barreira da tecnologia representou, então, um elemento 

determinante para o significativo progresso observado na arquitetura durante as 

últimas décadas, quando a disciplina testemunhou uma ampliação de suas 

alternativas. Se, no âmbito formal, a quebra das simetrias, equilíbrios e convenções 

atuou como recurso de atração da atenção do público, a proporção das escalas 

também o fez, ao criar novas perspectivas no ambiente urbano. Em complemento, o 

desenvolvimento de materiais inéditos e a atribuição de novas aplicações a outros, 

pré-existentes, integraram igualmente o conjunto de fatores que contribuíram para a 

consolidação da arquitetura contemporânea enquanto uma estética sem rótulo claro. 

Complexity building, cosmogenic design, cyberspace, nonlinear architecture, 

blobitecture, hybrid e hyperspace são algumas das classificações citadas por Jencks 

(2002, p. 211) e empregadas para caracterizar a produção em questão neste trabalho. 

Contudo, a despeito dessas – e outras – denominações encontradas nas leituras 

sobre o tema, que guardam uma pronunciada relação com a narrativa da trajetória 

percorrida pela arquitetura no período compreendido entre o pós-modernismo e o 

contemporâneo, ainda nos parece cedo para admitirmos a existência de categorias 

teóricas fechadas dentro da abrangência da prática. Nos faltam, por exemplo, estudos 

precisos, fundamentados em análises, que forneçam subsídios para distinguir o que 

seria um “edifício complexo”, uma “arquitetura não-linear”, um “desenho 

cosmogênico”, e assim por diante. 

Diante do exposto, a partir deste momento, nos concentraremos em discutir a 

diversidade estética da produção contemporânea, capaz de fazer da complexidade – 

como conceito que a orienta – um partido adaptável que lhe impõe a condição de 

tendência universal. As características de multiplicidade e largo alcance da atuação 

dos starchitects do século XXI – evidenciadas no capítulo anterior, principalmente, por 
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meio dos dados referentes à distribuição de sedes e subsedes, à diversidade de tipos 

funcionais dos projetos elaborados pelos escritórios e à quantidade de países 

atendidos por seus trabalhos –, naturalmente, reincidem na manifestação visual da 

produção contemporânea e concretizam padrões, vertentes ou correntes distintas, nas 

quais podemos perceber aspectos do DeFormation e do InFormation de Kipnis (2013), 

à medida que tornam a complexidade mais explícita ou implícita. Estas linguagens, 

neste estudo, são percebidas na qualidade de tendências. 

Enquanto as categorias mencionadas por Charles Jencks, ao que parece, pelas 

nomenclaturas a elas atribuídas, estão apoiadas na discussão da configuração da 

massa volumétrica das obras, propomos a seguir uma classificação que encara a 

estética como um conceito que recorre a meios materiais e formais para comunicar-

se com os espectadores e usuários. Mediante a observação minuciosa dos portfólios 

dos escritórios abordados nesta pesquisa, procedemos com o agrupamento de 

diversos projetos, utilizando como critério a aproximação das linguagens adotadas, e 

obtivemos como resultado um cenário composto por 07 tendências principais, 

acrescidas de uma categoria que comporta os casos híbridos, analisadas na 

sequência. 

Quadro 23: Tendências da arquitetura contemporânea. 

TENDÊNCIA CARACTERÍSTICA 

Arquitetura Contextual Referência a características pré-existentes. 

Arquitetura Neo-moderna 
Aproximação com a arquitetura moderna através do 
minimalismo e dos materiais empregados. 

Arquitetura de Vidro Tem o vidro como elemento visualmente predominante. 

Arquitetura Disforme Massa volumétrica geometricamente desconstruída. 

Arquitetura Orgânica Assemelha-se a formas da natureza ou da biologia. 

Arquitetura Embrulhada Adota a pele como elemento determinante da estética. 

Arquitetura Lúdica 
Desperta nossa mente para a associação com temas 
relacionados a jogos/brincadeiras. 

Arquitetura Híbrida 
Mesclam características de pelo menos duas categorias 
acima. 

Fonte: elaboração da autora, 2019. 

 

3.1 ARQUITETURA CONTEXTUAL 

 Conforme o título estabelece sem deixar qualquer margem de interpretação 

para o nosso imaginário, a tendência contextual se concretiza na aproximação 
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providenciada pela arquitetura contemporânea com padrões pré-existentes e 

passíveis de conexão, sob diferentes pontos de vista, ao projeto. Tendo como principal 

questão norteadora a promoção de uma continuidade, as obras apresentam 

referências – quase sempre, de reconhecimento visual – às características marcantes 

da vizinhança, a antigas configurações que porventura tenham sido violadas ao longo 

do tempo e/ou à tradição local, expressada pela utilização de recursos materiais 

representativos da região. 

 Dessa maneira, dentre todas as categorias abordadas em nosso estudo, talvez 

esta seja a que aparente ter mais semelhanças com as linguagens pós-modernistas, 

em virtude de, por diversas vezes, apropriar-se de símbolos arquitetônicos e/ou 

culturais consolidados previamente. No entanto, seria equivocado considerarmos 

tratar-se de uma manifestação inerente a um período transitório, visto que seus 

exemplos são encontrados consistentemente, desde o final do século XX, até a 

presente década. Na arquitetura contextual, segundo veremos nos casos 

apresentados em sequência, a complexidade se insere, sobretudo, através do 

programa de necessidades do empreendimento, ou das tecnologias agregadas em 

seu desenvolvimento. 

 Enquanto objetivo máximo dos arranjos estéticos empregados nas propostas, 

a continuidade faz parte do mote adotado pelas descrições encontradas nos portfólios 

dos escritórios. Ao explicarem os projetos do Rowes Wharf (198721 – Figura 21) e do 

United Gulf Bank (1987 – Figura 22), o Adrian Smith + Gordon Gill Architecture e o 

Skidmore, Owings & Merrill LLP22 exaltam os seguintes aspectos: no primeiro, a 

conexão com a textura da cidade e a restauração do tecido urbano, que contribuem 

para a esfera pública e estabelecem continuidade com a cidade tradicional (ADRIAN 

SMITH + GORDON GILL ARCHITECTURE, 2019b); no segundo, o edifício como uma 

resposta às condições físicas, climatológicas e culturais de seu contexto, dispondo de 

uma arcada com pé-direito triplo – à entrada principal – que remete às arcadas e ruas 

sombreadas características da região, além de pequenas piscinas – nos terraços 

(Figura 23) – que lembram as tradicionais fontes dos pátios (ADRIAN SMITH + 

GORDON GILL ARCHITECTURE, 2019d). 

                                                           
21 Ano de conclusão do projeto. 
22 Ambos os projetos foram desenvolvidos por Adrian Smith, à época que trabalhava para o SOM. 
Atualmente, constam nos portfólios dos dois escritórios, apresentando o mesmo conteúdo descritivo. 
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 Tal estratégia discursiva é recorrente e reincide, por exemplo, quando o Pelli 

Clarke Pelli Architects aborda a concepção do Theodore Roosevelt United States 

Courthouse (2006 – Figura 24). Nessa experiência, o escritório recebeu a demanda 

de ampliar o complexo judiciário americano, no Brooklyn (Nova Iorque), situado 

próximo a edifícios históricos. O desafio era propor uma estrutura contemporânea que 

conversasse, simultaneamente, com as instalações pré-existentes da corte e o 

entorno. Logo, dentre as soluções encontradas, a empresa destaca a combinação de 

materiais das fachadas – calcário, metal e vidro –, que viabilizou a aproximação das 

estéticas, uma vez que a tonalidade da pedra escolhida se assemelha à de outros 

edifícios adjacentes (PELLI CLARKE PELLI ARCHITECTS, 2019c). 

Figura 21: Rowes Wharf – Adrian Smith para SOM 

 
Fonte: www.smithgill.com 

Figura 22: United Gulf Bank 
– Adrian Smith para SOM 

 
Fonte: www.smithgill.com 

Figura 23: United Gulf Bank – 
Pequenas piscinas 

 
Fonte: www.smithgill.com 

Figura 24: Theodore Roosevelt 
US Courthouse – César Pelli 

 
Fonte: www.pcparch.com 

 O escritório MVRDV se aprofunda na menção aos padrões da vizinhança ao 

apresentar alguns de seus projetos. A casa intitulada New Manor (2004 – Figuras 25 
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e 26), por exemplo, localiza-se em um distrito rural na Holanda – com diversas 

propriedades históricas –, e foi solicitada por ricos comerciantes de Amsterdã para ser 

um destino de férias da família, cujo desejo era “[...] uma casa que possuísse as 

marcas da região de Vecht, com o volume e a silhueta clássicos das casas de campo 

do século XVII” (MVRDV, 2019b – traduzido pela autora). Diante disso, os arquitetos 

precisaram trabalhar as opções de projeto dentro de uma limitação física, processo 

que lhes conduziu a uma solução tão inusitada quanto coerente com a exigência 

formal dos clientes e com o espaço circundante, pela incorporação de diversos 

materiais de acabamento (pedra, estuque, alvenaria, ardósia, madeira, entre outros) 

que proporcionam a harmonização entre a New Manor e as demais casas da região. 

 Por sua vez, o projeto para o Library Quarter (2013 – Figura 27) ocorreu em 

uma conjuntura bem distinta da anterior. Sucessor e complementar ao 

desenvolvimento da Book Mountain (2012), compõe um plano maior, com a finalidade 

de incrementar a dinâmica do centro da cidade de Spijkenisse (Holanda) e adensá-lo. 

Para tanto, constitui-se de uma série de blocos de apartamentos, “camuflados” em 

volumes análogos às tradicionais casas com telhados inclinados, em que o uso dos 

tijolos é incorporado como referência ao hábito construtivo holandês, mas o faz de 

uma nova maneira: aplicado a todas as superfícies externas. Influenciadas pelo 

projeto da biblioteca, que sugere um grande celeiro, as habitações adquirem a 

conotação de outras dependências de uma fazenda, conferindo ao bairro o aspecto 

de uma propriedade rural (MVRDV, 2019a). 

Figura 25: New Manor (fachada frontal) 
– MVRDV 

 
Fonte: www.mvrdv.nl 

Figura 26: New Manor (fachada posterior) – MVRDV 

 

 
Fonte: www.mvrdv.nl 
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Figura 27: Apartamentos do Library Quarter (à esq.) e biblioteca Book Mountain (à dir.) - MVRDV 

 
Fonte: www.mvrdv.nl 

 A alusão aos padrões das adjacências, no entanto, nem sempre ocorre nesse 

formato da coexistência entre o novo e o antigo. A restauração de velhas 

configurações regionais também é promovida pela arquitetura contextual e pode ser 

elucidada a partir do trabalho desenvolvido pelo Renzo Piano Building Workshop ao 

reorganizar a entrada principal da cidade de Valletta, capital de Malta. La Velletta City 

Gate (2015) compreende um projeto composto por quatro setores de atuação (o 

acesso à cidade propriamente dito, um teatro ao ar livre, um novo prédio para abrigar 

o parlamento e o paisagismo da vala) e tem como diretriz o resgate de algumas 

circunstâncias originais dos espaços. 

 No escopo das intervenções, destacamos a preocupação do escritório de 

Renzo Piano em recuperar o significado incutido na configuração do portão concebido 

no século XVII que, após sucessivas ampliações ao longo do tempo, teve suas 

perspectivas completamente alteradas. A expansão da abertura da muralha, somada 

ao alargamento da ponte que transpunha a vala, qualificou o espaço como uma 

grande praça e descaracterizou o impacto que causava nas pessoas. “O primeiro 

objetivo do projeto era, portanto, restabelecer a sensação de profundidade e força das 

muralhas e reforçar a estreiteza da entrada da cidade [...]” (RENZO PIANO BUILDING 

WORKSHOP, 2019a – traduzido pela autora) através da retomada das medidas 

iniciais: o conjunto foi reduzido de aproximadamente 40 para 8 metros de largura. 

 A unidade do complexo provém do material de acabamento das superfícies, 

que conversa com as construções históricas. Apesar da intencional aproximação, 
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contudo, os projetistas demarcam com clareza suas ações. “O portal (Figura 28) é 

feito de imensos blocos de pedra, delimitados e emoldurados por lâminas de aço altas 

que são usadas para realçar a junção do antigo e do novo – aço e pedra em um 

diálogo de natureza, força e história” (RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP, 2019a 

– traduzido pela autora). A estrutura do parlamento (Figura 29), totalmente nova, 

impõe sua contemporaneidade através do arranjo volumétrico e do manejo dos blocos 

maciços em favor de algumas ideias de sustentabilidade. E, finalmente, o teatro ao ar 

livre (Figura 30) preserva quase intacta a conformação do que restou da ópera do 

século XIX, apropriando-se de sistemas metálicos versáteis para garantir o novo uso. 

Figura 28: La Valletta City Gate (ponte e portal de acesso à 
cidade) – RPBW 

 
Fonte: www.archdaily.com 

Figura 29: La Valleta City Gate 
(Parlamento) 

 
Fonte: www.archdaily.com 

Figura 30: La Valletta City Gate (teatro ao ar livre) 

 
Fonte: www.metalocus.es 
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 Promover a continuidade contextual, no entanto, conforme indicam os 

exemplos tratados até aqui, não constitui um empecilho para que a arquitetura 

contemporânea disponha seus programas de necessidades, mesmo quando esses se 

mostram mais complexos. No caso do Biomedical Sciences Research Building and 

Othopaedic Hospital Research Center (2006 – Figura 31), realizado para o campus da 

Universidade da Califórnia, em Los Angeles, o escritório de César Pelli recebeu a 

seguinte demanda: laboratórios para abrigar em torno de 450 cientistas e funcionários, 

salas de conferência, salas para os pesquisadores e biotério, além de todas as áreas 

de apoio à operação da edificação e das atividades nela desempenhadas. 

 Em termos funcionais, a solução prevê espaços laboratoriais colaborativos 

distribuídos em quatro andares, “[...] com 12 a 14 grupos de cientistas dividindo quatro 

laboratórios em cada andar” (PELLI CLARKE PELLI ARCHITECTS, 2019a – traduzido 

pela autora), e dispõe o biotério e toda a parte de serviços no subsolo. Enquanto, 

internamente, a edificação lida com questões e atribuições bastante pertinentes à 

atualidade, externamente, encara a sua relação com outras instalações acadêmicas 

existentes no entorno, sobre a qual os arquitetos afirmam: “o exterior de tijolo e pedra 

do edifício é simpático à arquitetura neorromânica tradicional dos prédios mais antigos 

do campus, mas o arranjo e a proporção dos materiais são contemporâneos” (PELLI 

CLARKE PELLI ARCHITECTS, 2019a - traduzido pela autora). 

Figura 31: Biomedical Sciences Research Building and Orthopaedic Hospital 
Research Center (à esq.) e edificação pré-existente (à dir.) – César Pelli 

 
Fonte: www.pcparch.com 
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 Por fim, é válido atentarmos para o fato de que essa arquitetura de aspecto 

aparentemente simples e tradicional – em comparação a outras categorias que 

veremos mais à frente – não é alheia ao envolvimento tecnológico que corrobora com 

a complexidade dos projetos contemporâneos, abordado no início deste capítulo. 

Ainda que não sejam tão evidentes, as tecnologias integram os processos de 

elaboração e produção da arquitetura contextual e podem ser captadas por um olhar 

mais minucioso. Segundo Pelli Clarke Pelli Architects, por exemplo, no Herring Hall 

(1984 – Figuras 32 e 33), elas proporcionaram a ampliação do vocabulário 

arquitetônico da Rice University ao reinterpretarem as paredes, arcos e arcadas de 

alvenaria – e ornamentos sobrepostos – em uma construção leve, de aço e tijolos. 

Nos edifícios anteriores, portais de entrada de pedra esculpida foram 
dispostos em camadas para expressar massa. As entradas no Herring 
Hall são colocadas em camadas de maneira consistente com a 
construção de paredes finas, cortando e dobrando a pele do tijolo. 
Ornamento é usado na superfície da pele para expressar ainda mais 
a construção e o programa. (PELLI CLARKE PELLI ARCHITECTS, 
2019b – traduzido pela autora). 

Figura 32: Herring Hall – César Pelli 

 
Fonte: www.pcparch.com 

Figura 33: Herring Hall (entrada) 

 
Fonte: www.pcparch.com 

 

3.2 ARQUITETURA NEO-MODERNA 

 Intuitivamente, pode parecer estranho uma corrente ter sua origem associada 

às críticas que levaram ao fim de sua precursora e, ainda assim, desenvolver uma 

tendência baseada nesta. Todavia, apesar dos extremismos que desencadearam 
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tantos questionamentos, nem tudo o que a arquitetura moderna apresentou era 

passível de completo desprezo pelos seus sucessores. Ao longo deste item, 

verificaremos alguns exemplos nos quais a arquitetura contemporânea demonstra 

tomar partido da estética modernista sem incorrer, no entanto, no erro da 

padronização excessiva, objeto de crítica. Enquanto ramificação da arquitetura da 

complexidade, a “neo-modernidade” tem em cada projeto um universo específico de 

condicionantes a serem ponderadas. 

 Pautar-se na aparência modernista, nesse caso, corresponde a prezar pela 

simplicidade formal: a ortogonalidade convencional, as geometrias rígidas e o 

minimalismo característicos do estilo. Também representa, por vezes, não fazer 

distinção entre a estrutura e a arquitetura; explorar todo o conjunto como uma unidade, 

técnica e esteticamente. Nesse ínterim, também consiste em exaltar a pureza dos 

materiais; não escondê-los atrás de pinturas ou revestimentos, mas apenas deixar 

que mostrem a verdadeira matriz da edificação. Não significa, conquanto, fazer 

simplificações do problema. A complexidade neo-moderna revela-se através dos 

programas extensos, dos usos mistos e da necessidade de espaços flexíveis. 

 A Galeria Am Kupfergraben (2007 – Figura 34), em Berlim, é definida pelo David 

Chipperfield Architects como uma resposta ao contexto histórico onde está inserida, 

que referencia o passado sem reproduzi-lo. Dessa maneira, a concepção adotou o 

gabarito das edificações circundantes, no intuito de preservar a linearidade da quadra, 

mas estabeleceu-se segundo uma linguagem própria (DAVID CHIPPERFIELD 

ARCHITECTS, 2019). É na simplicidade formal – marcada por um jogo entre a 

opacidade de trechos da fachada e a permeabilidade visual dos amplos panos de 

vidro, e endossada pela uniformidade do revestimento – que a edificação obtém 

destaque no cenário, mas também expressa seu respeito pelos exemplares edilícios 

do passado, à medida que não busca se assemelhar a eles. 

 O minimalismo contemporâneo, contudo, às vezes parece entediar-se em 

seguir rigidamente algumas convenções e investe em transgressões sutis para 

imprimir marcas das ideias correntes. Na Igreja de Iesu (2011), por exemplo, Rafael 

Moneo concebe, externamente (Figura 35), prismas ortogonais, interseccionados e de 

aparências quase uniformes – interrompidas pela inserção pontual de esquadrias em 

madeira. Não obstante, sua planta cruciforme possui uma quebra de simetria e 
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ortogonalidade – repetida no forro (Figura 36) – que o arquiteto atribui à reflexão das 

tensões da contemporaneidade. Na fachada do MO Modern Art Museum (2018 – 

Figura 37), por sua vez, ao subtrair uma parcela do cubo branco para estruturar o 

acesso ao edifício, Daniel Libeskind opta por inclinações cuja revelação ocorre à 

medida em que o espectador percorre seu entorno. É uma pequena amostra do que 

podemos encontrar, em termos de arquitetura, no interior do museu. 

Figura 34: Galeria Am Kupfergraben – David Chipperfield 

 
Fonte: www.davidchipperfiel.com 

Figura 35: Igreja de Iesu – Rafael Moneo 

 

 
Fonte: www.archdaily.com 

Figura 36: Igreja de Iesu – 
Forro cruciforme 

 
Fonte: www.archdaily.com 

 

 



128 

Figura 37: MO Modern Art Mueum – Daniel Libeskind 

 
Fonte: www.libeskind.com 

 Assumidamente um admirador e estudioso do trabalho realizado pelo arquiteto 

Mies van der Rohe, Shigeru Ban expressa em uma série de projetos as influências 

provenientes desta relação. Segundo publicações, a Solid Cedar House (2015 – 

Figura 38) é uma das residências concebidas sob esse referencial e possui 

características similares às casas de Mies. Sem muita variação no que diz respeito ao 

programa de necessidades domiciliar e à estruturação físico-espacial, a concepção 

do japonês ainda toma partido do uso da estrutura como a própria expressão da 

arquitetura – uma estratégia característica da modernidade –, mas o faz de maneira 

um tanto revolucionária. Enquanto o primeiro optava pela estrutura em concreto e 

alvenaria de tijolos, para este caso, adotou-se o cedro sólido: uma madeira local, que 

constitui todos os planos do projeto. 

 A simbiose estrutura-arquitetura também aparece na Cidades das Artes (2013 

– Figura 39), de autoria de Christian de Portzamparc. O concreto aparente em grande 

parte dos planos do complexo expõe a materialidade do edifício e confunde o 

entendimento do observador, no sentido de não esclarecer se todas as superfícies 

verticais têm função portante, ou se em algumas situações constituem apenas 

vedações, tendo a aplicação do material como um artifício para fortalecer o partido 

estético. Para além disso, a aproximação com a arquitetura moderna também se dá 

na elevação do prédio a 10 metros da cota do terreno, ocasionando um espaço de 

travessia e contemplação dos jardins (ATELIER CHRISTIAN DE PORTZAMPARC, 
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2019a) que nos remete ao plano do pilotis – como exposto na introdução do capítulo, 

um dos pontos atribuídos por Le Corbusier à arquitetura moderna. 

Figura 38: Solid Cedar House – Shigeru Ban 

 
Fonte: www.archeyes.com 

Figura 39: Cidade das Artes – Christian de Portzamparc 

 
www.44arquitetura.com.br 

 Ao passo que os arquitetos parecem buscar na escola precedente a inspiração 

para o padrão estético conferido à arquitetura neo-moderna, assim como observamos 

na categoria contextual, aqui a complexidade volta a estar vinculada ao programa de 

necessidades. Nas experiências supracitadas, a única exceção é a casa idealizada 

por Shigeru Ban, onde a inovação é proveniente do material utilizado; em todos os 

outros exemplares, identificamos um nível elevado de dificuldade na administração da 

demanda, em decorrência da extensão do quadro de áreas e da necessidade de 
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conferir versatilidade ou independência a algumas delas. A esse respeito, o Museu de 

Serralves (1999 – Figura 40), de Álvaro Siza Vieira, consiste em uma boa referência. 

 Quando visto de fora, tudo o que conseguimos captar são extensos planos 

verticais predominantemente brancos, sem quaisquer detalhes. A depender da 

perspectiva de contemplação, também identificamos algumas aberturas, 

aparentemente, sem propósito. O exterior do edifício não revela muito sobre ele, a 

menos que o observador tenha uma visão privilegiada e consiga mensurar o seu 

alcance. Ainda assim, a estratégia de nivelar o plano de cobertura faz com que pareça 

um pavimento único, mas não é. Em vez de elevar a altura do telhado, o autor 

aproveita os desníveis do terreno para estabelecer os pavimentos: 

O Museu dispõe de 14 salas de exposições distribuídas por três pisos. 
No piso superior encontram-se o restaurante, a sala do serviço 
educativo e a sala multiusos. [...] O piso da entrada dá acesso às salas 
de exposição e à livraria. O piso inferior alberga salas de exposição, a 
biblioteca, o auditório e uma cafetaria. O acesso a estes espaços a 
partir da entrada do Museu é facilitado por um átrio quadrado situado 
ao lado da recepção, complementado por um bengaleiro e balcão de 
informação. (FUNDAÇÃO DE SERRALVES, 2019) 

Não sendo o bastante o desafio de conciliar tantos ambientes, o projeto ainda precisou 

considerar o funcionamento independente de áreas como o auditório e a livraria, entre 

outros. 

Diante disso, a noção geral da obra só é alcançada quando a adentramos e 

percorremos seus espaços. Volumes que se interseccionam (Figura 41), passagens 

intrigantes (Figura 42) e paisagens emolduradas por aberturas envidraçadas (Figura 

43) estrategicamente posicionadas se revelam à medida que traçamos nosso caminho 

ao longo das dependências da instituição. Por não ter um trajeto pré-determinado, 

entendemos que o museu de Álvaro Siza Vieira tem uma complexidade real na forma 

como teve seus ambientes distribuídos, mas também oferta complexidades 

potenciais, condicionadas à percepção de cada indivíduo, conforme este estabelece 

o seu trajeto. 

Também pelo eixo dos desafios derivados das questões do programa, o Centro 

de Inovação da Universidade do Chile (2014 – Figura 44), expressa sua 

contemporaneidade dentro de uma aparência que remete à modernista. Segundo o 

Elemental, escritório responsável pelo projeto, o edifício deveria fomentar atividades 
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de negócios para elevar a competitividade do país e melhorar seu desenvolvimento. 

A proposta, então, privilegia a interação direta entre as pessoas como forma de 

multiplicar o conhecimento, e parte de uma matriz que considera quatro varáveis do 

trabalho – o formal e o informal, o coletivo e o individual. Ela se desenvolve, 

internamente, em torno de espaços de encontro e um núcleo transparente (Figura 45) 

que permite a visibilidade entre as estações de trabalho. 

Externamente, a concentração da massa no perímetro do edifício foi, a priori, 

uma estratégia projetual para condicionar um melhor desempenho termo-energético 

– endossada por outras providências com o intuito de minimizar a radiação solar direta 

e viabilizar a ventilação cruzada. Porém, como demonstra o trecho da descrição do 

projeto, a seguir, o resultado volumétrico não decorre apenas disso: 

[...] pensamos que a maior ameaça a um centro de inovação é a 
obsolescência; obsolescência funcional e estilística. [...] A rejeição da 
fachada de vidro não se deve apenas à responsabilidade profissional 
de evitar um desempenho ambiental extremamente fraco, mas 
também à busca de um projeto que possa resistir ao teste do tempo. 
Do ponto de vista funcional, achamos que a melhor maneira de 
combater a obsolescência era projetar o prédio como se fosse uma 
infraestrutura mais que arquitetura. Uma forma clara, direta e até 
mesmo difícil é, no final das contas, a maneira mais flexível de permitir 
mudanças e renovações contínuas. Do ponto de vista estilístico, 
pensamos em usar uma geometria bastante rígida e uma forte 
materialidade monolítica como forma de substituir a moda pela 
atemporalidade. (ELEMENTAL, 2014 – traduzido pela autora) 

Figura 40: Museu de Serralves – Álvaro Siza Vieira 

 
www.archdaily.com 
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Figura 41: Museu de Serralves - Volumes 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

Figura 42: Museu de Serralves - Escada estreita 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

Figura 43: Museu de Serralves - Abertura para a paisagem 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

Figura 44: Centro de Inovação UC – Alejandro 
Aravena 

 
Fonte: www.archdaily.com 

Figura 45: Centro de Inovação UC - Núcleo 

 
Fonte: www.archdaily.com 
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 A astúcia da arquitetura neo-moderna, enfim, parece ter atingido seu ápice 

recentemente, com o projeto do escritório Foster + Partners para o Steve Jobs Theater 

(2017 – Figura 46), no qual o minimalismo de um cilindro de vidro transparente e uma 

cobertura metálica “escondem” um auditório flexível, com capacidade máxima para 

acomodar uma plateia de 1000 pessoas, e os respectivos ambientes de apoio. A tarefa 

que parece inconcebível foi possível graças à criação de um subsolo (Figura 47), onde 

se desenvolve todo o programa. Acima da cota do terreno, portanto, a porção visível 

do teatro se resume a um grande saguão; uma estrutura em que não há concreto nem, 

sequer, pilares aparentes. A forma cilíndrica, constituída por 44 painéis – cada um 

com 04 camadas de vidro -, sustenta a maior cobertura em fibra de carbono do mundo 

(FOSTER + PARTNERS, 2019c). 

Figura 46: Steve Jobs Theater – Norman Foster 

 
Fonte: www.archdaily.com 

Figura 47: Steve Jobs Theater - Corte esquemático 

 
Fonte: www.archdaily.com 
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3.3 ARQUITETURA DE VIDRO 

 De alguma maneira, o último projeto apresentado na seção anterior nos conduz 

a essa nova categoria. Assim como ele, as dezenas de outros edifícios idealizados 

por Norman Foster para a gigante tecnológica Apple abundam em vidro, e existe algo 

de intrigante no uso desse material pela arquitetura que nos causa certa perplexidade 

ainda nos dias de hoje. Talvez seja por conta do paradoxo entre a fragilidade e a 

robustez imanentes ao elemento e à construção, respectivamente. Tal contradição 

nos faz pensar que, se é possível edificar uma estrutura duradoura a partir de algo 

frágil, é porque alcançamos um estágio avançado de domínio dos recursos 

disponíveis, um patamar parecido, do ponto de vista ideológico, com o universo das 

obras de ficção e que, por isso, nos leva a associar a arquitetura de vidro a um caráter 

futurístico. 

 Falar sobre o futuro, por sua vez, é falar sobre expectativas e, de uma maneira 

mais abrangente, a longo prazo, a sociedade sempre espera prosperar, não somente 

no que diz respeito às relações humanas, mas também no que concerne à liderança 

do homem sobre o espaço que habita. Então, se analisarmos brevemente, esse 

comando requer mecanismos que, por sua vez, implicam em tecnologias. Logo, altos 

níveis de controle demandam tecnologias compatíveis, extremamente avançadas. 

Desse modo, se a arquitetura de vidro é vista como uma estética futurística, em 

consequência, ela comunica uma linguagem high-tech e se mostra em consonância 

com as exigências da sociedade globalizada no século XXI. É por isso, portanto, que 

esse estilo tem sido tão empregado mundo afora – ainda que nem sempre de maneira 

adequada. 

 Enquanto essa contextualização nos dá o tom de uma tendência que se 

relaciona com questões de poder, na descrição de alguns projetos podemos perceber 

uma certa romantização da realidade. A narrativa sobre o 30 St Mary Axe (2004 – 

Figura 48) aborda a transparência como uma qualidade que “abre o edifício para a luz 

e para as vistas” (FOSTER + PARTNERS, 2019a – traduzido pela autora); na 

Prefeitura de Londres (2002 – Figura 49), além destes fatores, acrescenta-se a 

analogia com a “transparência do processo democrático” (FOSTER + PARTNERS, 

2019b – traduzido pela autora); no Lloyd’s Register (2000 – Figura 50), a equipe de 

Richard Rogers explica a permeabilidade visual proporcionada pelo vidro como fonte 
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de animação, ao expor o ir e vir das pessoas; Jean Nouvel, por fim, refere-se ao 100 

11th Avenue (2010 – Figura 51) poeticamente: 

A arquitetura difrata, captura e observa. 
Em um ângulo curvilíneo, como o do olho de um inseto, as facetas 
posicionadas de maneira diferente captam todos os reflexos e lançam 
faíscas. Os apartamentos estão dentro do “olho”, dividindo e 
reconstruindo esta complexa paisagem: um emoldurando o horizonte, 
outro emoldurando a curva branca no céu e outro emoldurando os 
barcos no Rio Hudson e, do outro lado, emoldurando o horizonte do 
centro. As transparências estão de acordo com as reflexões, e as 
texturas da alvenaria de Nova York contrastam com a composição 
geométrica dos grandes retângulos de vidro transparente. 
A arquitetura é uma expressão do prazer de estar neste ponto 
estratégico em Manhattan. (ATELIERS JEAN NOUVEL, 2019a – 
traduzido pela autora) 

Figura 48: 30 St Mary Axe – Norman Foster 

 
Fonte: www.fosterandpartners.com 

Figura 49: Prefeitura de Londres – Norman Foster 

 
Fonte: www.fosterandpartners.com 

Figura 50: Lloyd's Register – Richard Rogers 

 
Fonte: www.rsh-p.com 

Figura 51: 100 11th Avenue – Jean Nouvel 

 
Fonte: www.jeannouvel.com 
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 Durante o dia, a arquitetura de vidro é afirmada, portanto, como uma lente 

translúcida que viabiliza a observação de dentro para fora e vice-versa. À noite, por 

outro lado, ela é retratada como uma espécie de farol urbano. Se a luz dos faróis é o 

elemento que orienta os navios em alto mar, a analogia em questão é que o acender 

das luzes ao final do dia transforma as construções envidraçadas em marcos 

luminosos; são pontos de referência que se destacam ao brilhar na paisagem. Essa 

menção é feita, por exemplo, a respeito do Zifeng Tower (2010 – Figura 52), um 

edifício de cerca de 70 pavimentos, desenhado por Adrian Smith e Gordon Gill ainda 

trabalhando para o S.O.M., mas não é privilégio dos arranha-céus. A mesma 

referência é usada por Norman Foster na explicação do Reichstag (1999 – Figura 53), 

cuja escala é consideravelmente inferior. 

Figura 52: Zifeng Tower – Adrian Smith 
para SOM 

 
Fonte: www.pinterest.com 

Figura 53: Reichstag – Norman Foster 

 

 
Fonte: www.commons.wikimedia.org 

 Em virtude da opacidade nula, a caracterização dos exemplares dessa 

tendência incide frequentemente em torno da propriedade física do material e das 

cenas que ela proporciona. Isso nos forneceria um enredo monótono se não fosse 

pela diversidade de alternativas disponíveis atualmente. As variações do vidro 

ocorrem em razão das tecnologias agregadas em sua fabricação e nos permitem 

alcançar a quantidade de combinações e efeitos que a imaginação for capaz de 

conjecturar. De maneira equivalente, os sistemas de engenharia existentes têm 

oferecido o respaldo para nos garantir uma considerável liberdade formal e de escala. 

A materialização (ou não) de cada ideia está condicionada, evidentemente, à 

liberdade orçamentária. 
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Para ilustrar essa versatilidade, vejamos alguns exemplos. 

O Tower Palace III (2004 – Figura 54), novamente um trabalho da dupla Adrian 

Smith e Gordon Gill no S.O.M., possui vidros coloridos, em tom de azul claro, com alto 

desempenho no que se refere à transmissão de luz. A associação entre a 

especificação do material e o volume do edifício desencadeia a obtenção de planos 

radiantes e da noção de movimento em virtude da incidência solar ao longo do dia 

(ADRIAN SMITH + GORDON GILL ARCHITECTURE, 2019c). Similar em decorrência 

da cor escolhida – e somente por isso – a concepção do Blue Residential Tower (2007 

– Figura 55), por Bernard Tschumi, consolida uma proposta completamente diferente 

da primeira. Os painéis da fachada alternam-se entre quatro tonalidades de azul e 

quatro módulos de vidro, totalizando 16 tipos de peças exploradas na composição. O 

resultado constitui um mosaico, segundo o arquiteto, alusivo à distribuição interna dos 

espaços e à diversidade da vizinhança (BERNARD TSCHUMI ARCHITECTS, 2019). 

Ademais, os projetos ainda se diferenciam pela escala (73 e 16 andares), pela forma 

e pelo programa. 

Em termos de tecnologia integrada, o ícone londrino The Shard (2012 – Figura 

56) contém oito fachadas – os “estilhaços” – revestidas com vidros extra brancos, 

susceptíveis às mudanças climáticas. Por essa razão, requereu a incorporação de um 

mecanismo de persianas automatizadas, a fim de regular a incidência direta da 

radiação solar (RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP, 2019b). O Chemsunny Plaza 

(2006 – Figura 57), um complexo corporativo em Pequim, inclui nas faces voltadas 

para seus átrios internos o uso de vidros retroiluminados como alternativa de 

dinamizar a experiência visual dos usuários (ADRIAN SMITH + GORDON GILL, 

2019a). E, enfim, o Pharmaceutical Corporation Office Building (2013 – Figura 58) – 

em Nova Jersey – prezando pela integração e pelo trabalho colaborativo, investe na 

transparência das vedações internas e externas, mas concede a alguns ambientes a 

possibilidade de regular o grau de translucidez através da ativação de corrente de 

baixa voltagem no vidro laminado (RAFAEL VIÑOLY ARCHITECTS, 2019). 
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Figura 54: Tower Palace III – 
Adrian Smith para SOM 

 
Fonte: www.smithgill.com 

Figura 55: Blue Residential Tower 
– Bernard Tschumi 

 
Fonte: www.skyscrapercenter.com 

Figura 56: The ShardI - 
RPBW 

 
Fonte: www.pinterest.com 

Figura 57: Chemsunny Plaza - SOM 

 
Fonte: www.smithgill.com 

Figura 58: Pharmaceutical Corporation Office Building – Rafael Viñoly 

 
Fonte: www.pinterest.com 
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Para além da liberdade proveniente das características cromáticas e da 

viabilidade de associarmos sistemas, atribuindo funções adicionais aos painéis de 

vidro, outro fator que coopera com o advento de múltiplos padrões no âmbito da 

presente tendência é o avanço das tecnologias de projeto e construção. A factível 

interação entre softwares de modelagem, simulação e produção permite que as ideias 

sejam criteriosamente avaliadas e tenham suas pertinências analisadas antes da 

execução. Ao minimizar prejuízos, esse processo libera ainda mais a ousadia dos 

projetistas e impulsiona a proposição de soluções fora do lugar comum. 

De posse dos referidos recursos, uma das possibilidades é verificarmos a 

efetividade do material em diferentes arranjos, técnica que nos rende respostas 

projetuais variadas. O Allianz Tower (Arata Isozaki) e o JTI Headquartes (S.O.M.), 

inaugurados no ano de 2015, em Milão e Genebra, respectivamente, apesar de 

apresentarem conformações, escalas e programas bastante distintos entre si, 

empregam o vidro triplo em suas fachadas valendo-se de aplicações diferentes. O 

primeiro (Figura 59), com 50 pavimentos, foi desenvolvido a partir de um sistema 

modular em que cada unidade – conjunto de 06 pavimentos – recebe uma pele 

envidraçada ligeiramente curvada para o exterior (ARATA ISOZAKI & ASSOCIATES, 

2015). O segundo (Figura 60), no entanto, tem uma forte motivação no âmbito da 

sustentabilidade e opera com envoltória dupla, na qual o vidro triplo está na superfície 

interna, enquanto a externa adota uma variação refletiva do material (SKIDMORE, 

OWINGS & MERRILL LLP, 2019). 

 Outra alternativa que a informática nos consente é prever a exequibilidade das 

criações arquitetônicas. Ainda que de forma virtual, nada mais impede que 

experimentemos o esdrúxulo e extrapolar o uso do vidro para formas curvas é um 

exemplo disso. A “mágica” do computador decompõe superfícies desse tipo em 

pequenas faces triangulares, gerando uma informação que pode ser enviada 

diretamente para a produção. Posteriormente, quando unidas, as peças tornam-se 

discretas perante a escala do edifício, de modo que a visualização do conjunto é a 

que prevalece. Raffles City (aLL Design – Figuras 61 e 62) e MyZeil Shopping Mall 

(Studio Fuksas – Figura 63), ambos de 2009, são projetos que incorporam formas 

sinuosas executadas em vidro. 
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Figura 59: Allianz Tower – Arata 
Isozaki 

 
Fonte: www.archdaily.com 

Figura 60: JTI Headuquarters – SOM 

 

 
Fonte: www.som.com 

Figura 61: Rafflles City (interna) – Will Alsop 

 
Fonte: www.sparkarchitects.com 

Figura 62: Raffles City (externa) 

 
Fonte: www.sparkarchitects.com 

Figura 63: MyZeil Shopping Mall – Massimiliano Fuksas 

 
Fonte: www.kardorff.de 
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 A despeito de toda a diversidade que tentamos explorar aqui, é oportuno 

enfatizar que a arquitetura de vidro se tornou, há algum tempo, o símbolo dos edifícios 

corporativos. Podemos fazer uma ressalva para os empreendimentos contratados por 

grandes empresas, que podem buscar em outras estratégias a forma de expressar os 

propósitos da marca. Mais além, contudo, podemos avaliar que a arquitetura de vidro 

tem se consolidado como a estética dos arranha-céus. Nesses marcos – que 

transcendem a escala do urbano para o global –, onde a congestão atinge níveis 

elevados, a recorrência nos parece afirmar o vidro como uma envoltória neutra – o 

elemento que faz a intermediação entre todos os usos, as formas de negócios e as 

culturas que transitam por ali. Ou seja, o conciliador de toda a diversidade contida 

naquela porção de mundo. 

 

3.4 ARQUITETURA DISFORME 

 A descrição desta tendência, inspirada na anterior, parte da explicação do 

porquê de sua estética também receber os adjetivos de futurística e high-tech. O 

raciocínio é parecido, mas não exatamente o mesmo. Disforme, no dicionário, é a 

qualidade atribuída ao que não tem padrão ou forma definida. Logo, para nós, a 

compreensão da arquitetura disforme deriva da recorrência de projetos cujas 

volumetrias apresentam essa característica, aqueles que podem ser relatados a partir 

da sua irregularidade, assimetria, ou deformidade, por exemplo. Nesse sentido, uma 

questão central na definição desta categoria é a inconstância relacionada à percepção 

do aspecto tridimensional, uma vez que esta é passível de mudanças significativas 

conforme alteramos a posição do observador. Por conseguinte, muitas obras 

aparentam serem dotadas de capacidade de movimentação. 

Enquadram-se nesta discussão, embora não somente, diversos trabalhos do 

arquiteto Frank Gehry: o emblemático Museu Guggenheim (1997 – Figura 64), o 

Museu de Cultura Pop (2000 – Figura 65), o Walt Disney Concert Hall (2003 – Figura 

66), o Hotel Marqués de Riscal (2006 – Figura 67) e o Lou Ruvo Center for Brain 

Health (2010 – Figura 68), entre outros. Todas estas idealizações do canadense nos 

orientam a uma leitura importante sobre o estilo disforme: a consubstanciação desses 

edifícios requer materiais com boa plasticidade – que aceitem o processo de 
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moldagem –, ou boa maleabilidade, admitindo sofrer dobraduras e curvaturas. Ocorre, 

no entanto, que diversas razões levam à prevalência do segundo tipo sobre o primeiro, 

e o metal torna-se um grande aliado dessa estética, evidenciado pelas flores de aço. 

Figura 64: Museu Guggenheim – Frank Gehry 

 

 
Fonte: www.artreport.com 

Figura 65: Museu de Cultura Pop – 
Frank Gehry 

 
Fonte: www.monkeypuzzleblog.com 

Figura 66: Walt Disney Concert Hall – Frank Gehry 

 

 
Fonte: www.blog.getty.edu 

Figura 67: Hotel Marqués de Riscal – 
Frank Gehry 

 
Fonte: www.marriott.com 

A necessidade de fôrmas para matérias-primas plásticas, associada à 

grandeza das escalas e às minúcias das formas, é o principal fator que dificulta a 

adoção desta técnica. Isso implica na necessidade de operários extremamente 

capacitados e no risco de incoerências entre o real e o projetado. Por outro lado, a 

informatização dos processos de projeto e construção facilita a execução de peças 
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para serem montadas no canteiro de obras, garantindo mais precisão no resultado 

obtido. Além de questões práticas e, consequentemente, orçamentárias, a 

interferência destas decisões também se expressa no que a arquitetura comunica. 

Tomemos como referência algumas das produções supracitadas e imaginemos se, ao 

invés de superfícies metalizadas, elas fossem compostas inteiramente por concreto. 

O efeito, certamente, seria de maior robustez. 

Figura 68: Lou Ruvo Center for Brain Health Frank Gehry 

 
Fonte: www.deisgnapplause.com 

Quando o brilho dos acabamentos metalizados dá vida aos prédios contorcidos, 

mentalmente, é como se víssemos um grande letreiro em que está escrito “alta 

tecnologia”. Na proporção em que o vidro nos intriga por sua fragilidade, as chapas 

metálicas o fazem pela aparente leveza das pequenas espessuras, pela sublimação 

das formas e pela flexibilidade de suas aplicações. Sem pensarmos na imponência 

das escalas, comparada à arquitetura de vidro, cuja translucidez lhe garantia maior 

destaque à noite – em virtude do acender das luzes –, o impacto visual da estética 

metalizada que domina a arquitetura disforme se dá nos períodos diurno e noturno. 

Reluz em razão da incidência solar e permanece cintilante, à noite, com o auxílio de 

providenciais refletores a direcionar seus fachos aos ângulos mais expressivos da 

obra, a exemplo do que demonstra a imagem a seguir, comparando em perspectivas 

semelhantes a aparência das Petronas Towers (1997 -Figura 69), do arquiteto César 

Pelli, em horários distintos. Ainda que não se insira no contexto da deformidade, o 

exemplo se mostra pertinente para elucidar a questão do material. 
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Figura 69: Petronas Towers – César Pelli 

 
Fonte: www.flickr.com 

A somatória da deformação com a aparência metalizada produz artefatos que 

não passam despercebidos na paisagem urbana, caracterizando uma produção de 

impacto, que imprime personalidade e anuncia, de imediato, ser diferenciada. É o 

caso, por exemplo, da Emmerson College Los Angeles (2014 – Figuras 70 e 71). 

Extraída de seu contexto original, em Boston, para implantar um campus paralelo em 

Los Angeles, a escola de comunicação e artes proporciona uma aproximação entre 

seus alunos e a indústria em que estes pretendem atuar, através de uma estrutura 

surpreendente, composta por dois volumes regulares e um elemento exótico. 

Olhando para o contexto local, o centro encontra um precedente 
provocador na interioridade dos estúdios cinematográficos de 
Hollywood, onde fachadas aparentemente regulares abrigam espaços 
flexíveis e fantásticos no interior. Com o aparelhamento para telas, 
conexões de mídia, som e iluminação incorporados à estrutura, a 
plataforma superior serve como uma armadura flexível para 
performances externas, transformando a tela ondulada em um pano 
de fundo visual dinâmico. Todo o edifício se transforma em palco para 
filmes de estudantes, projeções e eventos do setor[...]. (MORPHOSIS, 
2019b – traduzido pela autora) 

 O inusitado também é mote do projeto de um shopping de luxo, por Daniel 

Libeskind. The Shops at Crystals (2009 – Figura 72), predominantemente revestido 

em aço inoxidável, se desenvolve entre volumes desordenados e interseccionados – 

que ora se inclinam sobre a calçada, ora afastam-se dela –, acrescidos de uma 

cobertura espiralada. Apesar da horizontalidade do complexo, a anormalidade da 

forma o torna marcante no cenário da Strip, em Las Vegas. Entre tantos prédios 

envidraçados, The Crystals é um elemento de distração, animador da cena urbana e 
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atrativo ao olhar do observador. Na visão de Paul Goldberger (importante crítico 

americano de arquitetura), as formas irregulares e cristalinas, representativas de 

Libeskind, realizam uma injeção de adrenalina no ambiente enfadonho de um 

shopping center (STUDIO LIBESKIND, 2019a – traduzido pela autora). 

Figura 70: Emerson College Los Angeles - Morphosis 

 
Fonte: www.morphosis.com 

Figura 71: ECLA - Detalhe da tela 

 
Fonte: www.morphosis.com 

Figura 72: The Shop at Crystals – Daniel Libeskind 

 
Fonte: www.libeskind.com 

Na arquitetura disforme, a falta de simetria e regularidade criam uma aparência 

de aleatoriedade que nos faz crer no surgimento da forma como um acaso. No 

entanto, o processo descrito para alguns projetos dessa tendência expõe o inverso: 

formas fortemente influenciadas por condicionantes, que os relacionam à metodologia 

postulada por Jeffrey Kipnis (2013) como InFormation. Ao descrever a Filarmônica de 
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Paris (2007 – Figura 73), o Ateliers Jean Nouvel se aproveita do tema da harmonia 

para abordá-lo no contexto urbano e apontar a relação entre a edificação e três 

elementos de seu entorno. 

[...] Harmonia com o Parc de la Villette, uma continuação de temas 
tschumianos, um jardim protegido por baixo do edifício, pontuações de 
loucuras, reflexos de sombra nas brilhantes superfícies arquitetônicas, 
a criação de uma "colina de Villette", um alívio mineral que, seguindo 
o exemplo do Buttes-Chaumont, forma um observatório sobre a 
paisagem urbana. 
[...] Harmonia com a Cité de la Musique através do desenho de planos 
oblíquos seguindo linhas de força pavimentadas que já foram 
traçadas. 
[...] Harmonia com o anel viário e os subúrbios pela criação de um sinal 
em escala dinâmica e distante, uma aparição iluminada que perfura o 
relevo, exibindo o programa de concertos. (ATELIERS JEAN 
NOUVEL, 2019d – traduzido pela autora) 

 Bjarke Ingels e equipe, por sua vez, discorrem sobre o empreendimento 

residencial Via 57 West (2016 – Figuras 74 e 75) como um híbrido entre o bloco 

perimetral europeu e um arranha-céu de Manhattan, no qual preservam o melhor de 

ambos: a compacidade e eficiência de um edifício pátio em promover densidade, 

sentimento de intimidade e segurança, por um lado, leveza e vistas amplas dos 

edifícios altos, por outro. Elevando apenas uma das pontas do bloco, as habitações 

voltadas para o pátio (em um dos lados) têm seu potencial de vista ampliado, o projeto 

preserva a visibilidade de outro edifício da vizinhança e a perspectiva do Via 57 West 

torna-se completamente diferente conforme o ângulo de observação (BJARKE 

INGELS GROUP, 2019b – traduzido pela autora). Nesse contexto, apesar de não 

determinar o que justifica a relevância da influência europeia, o texto esclarece a 

origem do partido formal desvinculada do programa de necessidades. 
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Figura 73: Filarmônica de Paris – Jean Nouvel 

 
Fonte: www.blog.bouygues-construction.com 

Figura 74: Via 57 West (ângulo 01) - BIG 

 
Fonte: www.archdaily.com 

Figura 75: Via 57 West (ângulo 02) 

 
Fonte: www.archello.com 

 Diante do exposto, podemos inferir, enfim, que a complexidade da arquitetura 

disforme está no conjunto da obra. Denunciada pela forma, ela incorpora influências, 

principalmente, das tecnologias, das condicionantes e do posicionamento diferencial 

pretendido pelo empreendimento. 

 

3.5 ARQUITETURA ORGÂNICA 

 Após analisarmos duas tendências que, cada uma a sua maneira, nos reportam 

ao futuro, a arquitetura orgânica, faz um pouco do caminho inverso: ela se propõe a 
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trazer à disciplina noções, inspirações e réplicas de elementos da natureza. Apesar 

da aparente contramão, no entanto, não podemos considerar que se trata de uma 

corrente retrógrada. Conforme veremos adiante, as obras correspondentes a esta 

tendência são tão high-tech quanto as anteriores. Principalmente devido às formas 

fluidas, que incorrem em constantes curvaturas, mais uma vez, os processos de 

projeto e execução demandam o emprego de técnicas e tecnologias contemporâneas. 

 Aqui, interpretamos que a raiz da complexidade deve ser relativizada. Ao passo 

que ela permeia o programa, a solução formal, o envolvimento de alta tecnologia no 

âmbito do projeto, da execução e do funcionamento, não significa que sempre se 

apresentará em todos esses campos simultaneamente. Haverá, por exemplo, formas 

simples, que necessitarão de estudos para resolver a adequação entre o revestimento 

e a curvatura; ou programas fáceis de sanar no aspecto da funcionalidade, porém com 

demanda por imponência formal. Nesse sentido, o único prisma da complexidade que 

nos parece compartilhado entre todos os exemplares corresponde à transposição do 

conceito para o projeto. 

 Ao que nos parece, não existem padrões estéticos (formais ou materiais) 

capazes de sintetizar a produção orgânica. A maior semelhança – ainda que expressa 

de maneiras bastante distintas entre uma proposta e outra – fica a cargo da ocorrência 

das curvaturas, que, de maneira geral, apresentam maior suavidade em comparação 

às observadas na arquitetura disforme. Em termos materiais, no entanto, verificamos 

maior variedade de acabamentos e relacionamos isso à questão conceitual envolvida 

no processo de concepção. Nesse sentido, quando a ideia é posta de maneira mais 

literal na edificação, há uma propensão à aproximação pela textura da superfície e/ou 

pela cor, como uma estratégia para alcançar os sentidos do espectador. Por outro 

lado, nos casos em que o conceito fica restrito a uma analogia interpretativa, evoca-

se a aparência high-tech indiferenciada do metal e do vidro. 

 A primeira situação pode ser exemplificada, a princípio, com base nos projetos 

da Flagship Dior (2015 – Figura 76) e do Vanke Pavilion (2015 – Figura 78), atribuídos 

a Christian de Portzamparc e Daniel Libeskind, respectivamente. A loja, descrita como 

”[...] um manifesto com suas linhas brancas que ondulam em direção ao céu em uma 

sutil assimetria, evocação da tela, gênese de todas as peças de alta costura” 

(ATELIER CHRISTIAN DE PORTZAMPARC, 2019b – traduzido pela autora), 
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representa a maciez do tecido branco de algodão, executada em cascos de fibra de 

vidro texturizado com o padrão da tecelagem (Figura 77). O pavilhão, por sua vez, 

idealizado para uma exposição, “[...] incorpora três ideias extraídas da cultura chinesa, 

relacionadas à comida: o shi-tang, um tradicional refeitório chinês; a paisagem, o 

elemento fundamental para a vida; e o dragão, que é metaforicamente relacionado à 

agricultura e sustento.” (STUDIO LIBESKIND, 2019b – traduzido pela autora). 

Externamente, a composição de telhas metalizadas sobre uma superfície sinuosa 

mimetiza a pele de um dragão. 

 A estes casos, acrescentamos o Lascaux IV: International Centre for Cave Art 

(2016 – Figura 79), do escritório Snøhetta, e o Museu Nacional do Catar (Figura 82), 

ainda em construção, do francês Jean Nouvel. No primeiro, visando promover uma 

vivência educacional sobre as pinturas rupestres, o projeto simula algumas situações 

para garantir a criação de uma atmosfera próxima à real. Dessa maneira, sua 

implantação em um corte de terreno (Figura 80) – entre uma encosta e um vale – 

assegura a sensação de que os visitantes adentram um espaço subterrâneo e, 

internamente, a réplica de uma caverna (Figura 81) – impressa, em tamanho real, a 

laser 3D e pintada a mão durante dois anos – arremata a experiência. O segundo 

museu, preocupado em contar a história de um povo que se desenvolveu entre os 

tesouros do mar e do deserto, adota soluções que “[...] simbolizam os mistérios das 

concretizações e cristalizações do deserto, sugerindo o padrão entrelaçado das 

pétalas da rosa do deserto” (ATELIERS JEAN NOUVEL, 2019c – traduzido pela 

autora); uma composição de discos de tamanhos variados, interseccionados em 

orientações diversas e com a cor da areia. 
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Figura 76: Flagship Dior – Christian de 
Portzamparc 

 
Fonte: www.christiandeportzamparc.com 

Figura 77: Flagship Dior - textura da fachada 

 

 
Fonte: www.christiandeportzamparc.com 

Figura 78: Vanke Pavilion – Daniel Libeskind 

 
Fonte: www.libeskind.com 

Figura 79: Lascaux IV - International Centre for Cave Art - Snøhetta 

 
Fonte: www.snohetta.com 
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Figura 80: Lascaux IV - Inserção na paisagem 

 
Fonte: www.snohetta.com 

Figura 81: Réplica da caverna 

 
Fonte: www.snohetta.com 

Figura 82: Museu Nacional do Catar – Jean Nouvel 

 
Fonte: www.jeannouvel.com 

 Com menos literalidade entre conceito e aparência, os projetos que seguem a 

partir de agora enquadram-se na situação em que a relação entre as duas questões 

nos parece mais subjetiva. O Museu Nacional de Arte (2004 – Figura 83), em Osaka, 

impôs a César Pelli o desafio de conceber uma estrutura icônica, exclusivamente a 

partir do lobby de entrada – único espaço que deveria ser construído acima da cota 

do terreno. A saída do arquiteto foi a proposição de uma grande escultura de aço e 

vidro, alusiva aos juncos ou troncos de bambu que margeiam os rios, em contraponto 

à robustez do prédio vizinho. Por sua vez, o Grande Teatro Nacional da China (2007 

– Figura 84), uma imensa cúpula de titânio e vidro que parece repousar sobre a água, 

é abordada por Paul Andreu como uma ilha em meio a um lago. São circunstâncias, 
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portanto, em que a dissociação entre o conceito, a função do edifício e sua estética 

não permite o reconhecimento pelo observador, sem que este tenha acesso à 

explicação dos autores. 

 Seguindo por essa mesma linha, o The Oval (2017 – Figura 85), 

empreendimento corporativo idealizado pela equipe de Tom Wright, tem sua forma 

atrelada aos seixos presentes na região costeira de Limassol (no Chipre), onde o 

projeto está localizado. Também de forma ovalada, o Galaxy Soho (2012 – Figura - 

86), produzido pelo escritório Zaha Hadid Architects, é relacionado aos movimentos 

fluidos. Por fim, Massimiliano Fuksas utiliza diversas expressões para descrever o 

Admirant Entrance Building (2010 – Figura 87): joia preciosa, objeto amorfo ou 

orgânico, corpo celeste indefinido e mamífero marinho que sobe à superfície (STUDIO 

FUKSAS, 2019). Talvez a descrição que precisávamos para compreender que, em 

virtude da neutralidade dos acabamentos, nessa segunda parcela da arquitetura 

orgânica os projetos aceitam múltiplas analogias. 

Figura 83: Museu Nacional de 
Arte, Osaka – César Pelli 

 
Fonte: www.pcparch.com 

Figura 84: Grande Teatro Nacional da China – Paul Andreu 

 

 
Fonte: www.archdaily.com 
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Figura 85: The Oval – WKK Architects 

 
Fonte: www.wkkarchitects.com 

Figura 86: Galaxy Soho – Zaha Hadid 

 

 
Fonte: www.archute.com 

Figura 87: Admirant Entrance Bulding – 
Massimiliao Fuksas 

 
Fonte: www.fuksas.com 

 

3.6 ARQUITETURA EMBRULHADA 

 Depois de percorrermos um longo caminho até aqui, finalmente chegamos 

àquela que, sem dúvidas, é uma das características mais comentadas quando 

falamos em edifícios contemporâneos. Embora todos os itens precedentes tenham 

evidenciado a amplitude do panorama geral dessa produção, uma discussão sobre a 

prática corrente em arquitetura não poderia negligenciar seu atributo mais conhecido. 

Na arquitetura embrulhada, conforme o título direciona, nos debruçamos sobre a 
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estética das peles; envoltórias ditas estruturalmente desvinculadas do corpo principal 

das edificações (logo veremos não ser, necessariamente, assim), que incorporam em 

si o recurso determinante das estéticas dos projetos. 

 O The Broad (2015 – Figura 88) é um museu filantrópico de arte contemporânea 

constituído, além das galerias, por uma biblioteca de empréstimos de obras de arte, 

sendo este o motivo pelo qual necessita dispor de grandes espaços de 

armazenamento. Segundo seus autores, os arquitetos do escritório americano Diller 

Scofidio + Renfro, o design do equipamento, apelidado de “o véu e o cofre”, combina 

os dois principais programas: espaços para exposições públicas e depósito. “O cofre” 

se faz presente em toda a experiência do visitante através de uma massa opaca, 

sempre ao alcance do olhar; e “o véu” reveste todo o conjunto de atividades 

externamente. Uma estrutura porosa, associada a um favo de mel, que cobre a galeria 

do último piso – filtrando a incidência solar direta – e se ergue nos cantos inferiores, 

dando vida a um movimentado saguão por onde os transeuntes têm acesso às lojas 

(DILLER SCOFIDIO + RENFRO, 2019). Sua centralidade no desenho do museu é 

tamanha que, se a substituíssemos por uma superfície lisa, teríamos, então, uma 

arquitetura neo-moderna. 

Figura 88: The Broad – DS+R 

 
Fonte: www.dsrny.com 

 Funcionalmente, a justificativa mais recorrente para esses embrulhos 

edificados é a proteção solar. Em tempos em que a preocupação com as questões 

ambientais está em bastante evidência, eles são projetados para auxiliar na redução 

do ganho de calor por radiação direta, corroborando para minimizar o consumo de 
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energia em decorrência do condicionamento de ar – ainda que, nem sempre, a 

economia decorra de uma estratégia isolada. Bill & Melinda Gates Hall (2014 – Figura 

89), um edifício contemporâneo introduzido no campus da Cornell University pelos 

profissionais do Morphosis, acopla às fachadas envidraçadas uma camada adicional 

de painéis de aço com diferentes angulações. Simultaneamente, eles sombreiam as 

salas de aula e conferem dinamicidade à fachada. Essa solução, somada à adoção 

de vidros de alto desempenho e um sistema mecânico de resfriamento, permite que o 

Gates Hall consuma 30% menos energia, comparado a uma estrutura acadêmica 

correlata tradicional (MORPHOSIS, 2019a). 

No projeto da Doha High Rise Office Tower (2012 – Figura 90), também visando 

a proteção solar através de um filtro de radiação, a torre cilíndrica é revestida por uma 

película metálica, que trabalha em conjunto com anteparos de vidro levemente 

refletivos, posicionados internamente. A pele é constituída por uma trama de alumínio 

com padronagem alusiva aos muxarabis árabes e reproduzida em quatro escalas 

distintas. Os diferentes tamanhos da malha são combinados ao longo dos trechos da 

fachada (Figura 91), de acordo com a necessidade de resguardo para cada 

orientação. Quanto mais proteção é necessária, mais camadas são sobrepostas e 

menor é a escala do elemento. Em último caso, o projeto ainda dispõe de um sistema 

de persianas que pode ser acionado pelos usuários quando julgarem oportuno 

(ATELIERS JEAN NOUVEL, 2019b). 

Figura 89: Bill & Melinda Gates Hall - Morphosis 

 
Fonte: www.morphosis.com 

 



156 

Figura 90: Doha High Rise Office Tower – Jean Nouvel 

 
Fonte: www.jeannouvel.com 

Figura 91: Sobreposição 

 
Fonte:www.jeannouvel.com 

 Outra função possivelmente desempenhada pelas envoltórias abordadas neste 

item é a de reformular a aparência de um edifício, a exemplo da intervenção realizada 

pelo escritório KPF no Petersen Automotive Museum (2015 – Figura 92). O prédio, 

concebido na década de 60 para abrigar uma loja de departamentos, foi adquirido pelo 

museu (em 2000) e permaneceu quase inalterado (Figura 93) até ser completamente 

reinventado no ano de 2015. 

Inspirado pela forma de um carro, o design do KPF cria um novo 
“corpo” em torno do “chassi” existente do museu. O telhado é 
convertido em um espaço para festas que pode ser alugado. Um motor 
de popa de tela de chuva de alumínio ondulado envolve o edifício, 
enquanto “fitas” de cabelo de anjo em aço inoxidável e alumínio 
pintado de vermelho fluem ao redor do prédio [...]. Fixadas em cima do 
sistema estrutural existente, como o corpo de um carro montado em 
sua estrutura, as "fitas" de aço evocam uma sensação de velocidade 
e movimento e são escovadas para evitar a criação de reflexos. 
(KOHN PEDERSEN FOX ASSOCIATES, 2019 – traduzido pela 
autora) 

 Por último, ainda no que tange à função das envoltórias, apesar das discussões 

sobre a independência estrutural entre estas e o prédio em si, levantamos aqui uma 

questão: a envoltória do Estádio Nacional de Pequim (2008 – Figura 94), o “ninho do 

pássaro”, possui, além do valor estético, função estrutural. Reforçando o nosso 

pensamento, Herzog & de Meuron são taxativos ao descrever a arena multifuncional: 

“o efeito espacial do estádio é novo e radical, mas simples e de proximidade quase 

arcaica. Sua aparência é estrutura pura. Fachada e estrutura são idênticas” (HERZOG 

& DE MEURON, 2019 – traduzido pela autora). Entendemos que, uma vez inserido 
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temporalmente em um contexto de tantas multiplicidades, a polivalência dos 

elementos da arquitetura é de extrema pertinência para expressar a adequação entre 

o prédio e as ideias vigentes. Ao passo que o emaranhado metálico sustenta o estádio, 

também envolve todo o programa dentro de seus limites, intermedia a visibilidade 

interna/externa como outros exemplos vistos e cria um espaço de transição entre o 

público e o privado, onde é possível transitar sem adentrar ao edifício de fato. 

Figura 92: Petersen Automotive Museum – KPF 

 
Fonte: www.kpf.com 

Figura 93: P.A.M. - Antes 

 
Fonte: www.petersen.org 

Figura 94: Estádio Nacional de Pequim – Herzog & de Meuron 

 
Fonte: www.wikipedia.org 

 Outro aspecto que qualifica essas membranas em torno dos projetos diz 

respeito aos materiais com os quais elas são fabricadas. Nesse sentido, não nos 

restam dúvidas de que o metal se sobressai diante de outros. Empregados há 
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bastante tempo nas estruturas de sustentação da construção civil, aço e alumínio 

asseguram, na arquitetura contemporânea, o prestígio de protagonistas. Além dos 

exemplos já referidos – exceto o do museu The Broad –, podemos destacar a cúpula 

do Museu do Louvre em Abu Dhabi (2017 – Figura 95) e o Edifício de Inovação, 

Ciência e Tecnologia, da Universidade Politécnica da Flórida (2014 – Figura 96). 

 O primeiro, novamente uma obra do Ateliers Jean Nouvel, compreende um 

arranjo de oito camadas, separadas ao meio por um vazio de cinco metros de altura 

(Figura 97); as externas em aço e as internas em alumínio. Assim como na Doha 

Tower, o design da trama foi reproduzido em escalas diferentes e, dessa vez, também 

em angulações distintas. A proposta requer que a luz do sol atravesse o sistema até 

adentrar o museu, conferindo-lhe efeito dramático (Figura 98). O segundo, de autoria 

de Santiago Calatrava, constitui uma instalação acadêmica dotada de “[...] uma treliça 

de aço leve que circunda todo o edifício do chão ao telhado [...]” (SANTIAGO 

CALATRAVA ARCHITECTS & ENGINEERS, 2019 – traduzido pela autora). A 

estrutura periférica promove o sombreamento dos ambientes de permanência 

prolongada, reduzindo a carga solar em 30%. 

 Como alternativas ao metal, algumas concepções ostentam seus invólucros em 

madeira e concreto. Para o Museu de Alésia (2012 – Figura 99), Bernard Tschumi 

propõe integrar a construção ao entorno através de um envelope em madeira, 

desenvolvido a partir de anéis horizontais e linhas diagonais – de tamanhos diferentes, 

e orientadas para um lado e para outro –, resultando em um padrão irregular 

semelhante ao que conhecemos por “espinha de peixe”. Shigeru Ban, por sua vez, 

planeja uma tela de madeira tecida para emoldurar o Museu de Arte de Aspen (2014 

– Figura 100), em que as “faixas” são feitas a partir de um composto chamado 

Prodema; uma mistura de papel e resina introduzida em uma lâmina dupla face de 

madeira (SHIGERU BAN ARCHITECTS, 2014). 

 O The Broad – citado no início desta categoria – tem uma envoltória constituída 

por concreto e fibra de vidro. Além dele, o Atlas Building (2006 – Figura 101), de Rafael 

Viñoly, é concebido no interior de uma estrutura pré-fabricada que, assim como ocorre 

no Estádio Nacional de Pequim, tem funções portantes e estéticas indiscutíveis. Ao 

suportar as cargas da edificação, viabiliza pavimentos quase livres de pilares, 
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atribuindo ampla flexibilidade interna. Por outro lado, na perspectiva do design, 

acrescenta textura e identidade a um cubo de vidro sem grandes diferenciais. 

Figura 95: Museu do Louvre, Abu Dhabi – Jean Nouvel 

 
Fonte: www.viemagazine.com 

Figura 96: Louvre Abu Dhabi - 
Interna 

 
Fonte: www.jeannouvel.com 

Figura 97: Louvre Abu Dhabi - Esquema de composição da cúpula 

 
www.archdaily.com 
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Figura 98: Inovation, Science and Technology Building – Santiago Calatrava 

 
Fonte: www.aasarchitecture.com 

Figura 99: Museu de Alésia – Bernard Tschumi 

 
Fonte: www.archdaily.com 

Figura 100: Museu de Arte de Aspen – 
Shigeru Ban 

 
Fonte: www.archdaily.com 

Figura 101: Atlas Building – Rafael Viñoly 

 
Fonte: www.rvapc.com 
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 A idealização de todas as propostas mencionadas ao longo desta tendência 

requer a operação de softwares complexos de computação. No âmbito da proteção 

solar, por exemplo, a partir deles, os projetistas conseguem modelar as envoltórias 

em três dimensões, bem como atribuir a elas características cromáticas e materiais 

que influenciarão no desempenho alcançado, em virtude das propriedades físicas de 

reflexão e absorção. Posteriormente, os modelos podem ser submetidos a simulações 

sucessivas, que permitem verificar se as respostas do sistema são satisfatórias e 

auxiliam no entendimento dos pontos que precisam ser ajustados. De maneira 

análoga, também há programas que permitem a concepção conjunta (homem e 

máquina) com foco na estrutura. 

 A complexidade da arquitetura embrulhada, portanto, tem um forte componente 

tecnológico, que pode extrapolar o ato da projetação e permear a construção, assim 

como vimos ocorrer em tendências anteriores. No entanto, ela não se esgota apenas 

nesse aspecto. A depender de cada caso, de acordo com a amostra apresentada no 

decorrer da discussão, outros fatores (como a escala e a extensão do programa) 

podem vir a somar nesse sentido. 

 

3.7 ARQUITETURA LÚDICA 

 A arquitetura lúdica, é a última tendência apresentada por esta análise sobre a 

produção contemporânea. Talvez ainda emergente, para nós, ela representa o grau 

máximo da prática arquitetônica no século XXI, não pelos motivos de ordem 

tecnológica tão recorrentes no estudo do tema, mas sim como o ápice da liberdade 

criativa e compositiva alcançada pela arquitetura do entretenimento: a verdadeira 

transposição deste para o ambiente edificado. As obras que lhe caracterizam têm por 

semelhança a provocação ao imaginário dos espectadores, tanto pela referência a 

jogos e/ou brincadeiras quanto através da promoção de interatividade entre o usuário 

e o edifício. 

 A linguagem que distingue as criações de Will Alsop, por exemplo, é fonte de 

um vasto portfólio para subsidiar esta discussão. A estética pitoresca, rica em cores, 

formas e informações visuais de uma maneira geral, cria uma atmosfera incomum, 

que logo nos desloca mentalmente da ambiência cotidiana. Apesar da aparente 
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informalidade e do apelo recreativo do design de Alsop, engana-se quem pensa ser 

um privilégio dos empreendimentos ligados a atividades de cultura e lazer. Uma busca 

pela página virtual do escritório nos revela alguns projetos de outras naturezas 

funcionais em que o profissional se vale de sua arquitetura divertida: The Sharp 

Project (2004 – Figura 102), Chips (2009 – Figura 103), Gao Yang (2010 – Figura 

104), entre outros. 

 Um imenso prisma paira sobre a paisagem de Ontário (em Toronto, Canadá) e, 

em alguns ângulos, parece estar prestes a desequilibrar do alto dos suportes esguios, 

inclinados, que mal tocam o chão. Por vezes, o The Sharp nos lembra uma nave 

espacial que acaba de pousar na Terra. Só não nos convence de fato porque seu 

corpo retangular não condiz com a ideia que o cinema difunde. Como o próprio nome 

sugere, “discos” voadores serão sempre circulares. Brincadeiras à parte, o objeto 

estranho em meio a prédios de arquitetura tradicional começa a fazer sentido quando 

sua função é revelada: uma escola de design. A locomotiva extraterrestre sai da nossa 

cena mental e, imediatamente, passamos a enxergar uma mesa que teve sua escala 

ampliada inúmeras vezes até deixar de ser o plano para tornar-se o abrigo de muitas 

atividades. 

 O Chips, empreendimento predominantemente residencial, poderia ser lido 

como um edifício contemporâneo “comum”, estilizado pela disposição das esquadrias, 

se não fosse pelos escritos em suas fachadas, que o fazem lembrar algo como um 

letreiro ou um outdoor. Segundo o escritório, trata-se, na verdade, de uma “aparência 

de jornal”, justificada pela menção à herança industrial da área (ALL DESIGN, 2019). 

Por sua vez, o Gao Yang ostenta uma área central de travessia em que “casulos” 

multicoloridos flutuam sobre os passantes em aparente desconexão com o contexto 

do empreendimento de uso misto, que abriga diversos serviços e lojas, mas tem como 

função central um terminal de cruzeiros marítimos. As “cápsulas” suspensas são 

acessadas pelas pontes que interligam os dois blocos principais e desempenham o 

papel de observatórios da paisagem de Xangai. 
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Figura 102: The Sharp Project – Will Alsop 

 
Fonte: www.archdaily.com 

Figura 103: Chips – Will Alsop 

 
Fonte:www.all.design.com 

Figura 104: Gao Yang – Will Alsop 

 
Fonte: www.all.design.com 
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 Ainda sob a perspectiva dos edifícios que aguçam o nosso imaginário, 

encontramos exemplares também nos portfólios de Shigeru Ban e do escritório 

MVRDV. Em processo de aprovação pelas autoridades competentes, as imagens do 

que será o projeto para a Monaco Cable Car Mid Station (Figura 105) nos remetem 

ao universo infantil das fadas. A ideia do japonês é composta por quatro estruturas de 

pé direito bastante alto, arrematadas por coberturas florais em cor de rosa e um quinto 

espaço, mais baixo, que apresenta configuração de coberta semelhante, na cor verde. 

Proporcionalmente, as pessoas que utilizam os espaços assumem a posição de 

pequenez diante do conjunto, minúsculas “formigas” que vêm e vão pelos corredores 

de conexão. 

 Concebido pelos holandeses, o RED7 (Figura 106) é um empreendimento 

comercial e residencial recém aprovado pelo comitê de arquitetura de Moscou, com 

conclusão prevista para o ano de 2022. São 289 apartamentos de tamanhos entre 27 

e 253 metros quadrados e uma ampla oferta de áreas comuns, além de espaços para 

lojas, um supermercado e estacionamento; tudo reunido em um volume esculpido com 

aparência de blocos empilhados, caracterizado por tijolos cerâmicos vermelhos e 

esquadrias sutilmente diferenciadas em tamanho (MVRDV, 2019c). Logo quando 

divulgado, o RED7 teve sua estética associada ao jogo Minecraft; uma versão virtual 

de blocos de montar, que permite “construir” edifícios variados a partir de cubos 

texturizados – para diferenciar os materiais – e tem sido especulado como promessa 

de revolucionar o desenho e o ensino de arquitetura (O’CONELL, 2016). 

Figura 105: Monaco Cable Car Mid Station – Shigeru Ban 

 
Fonte: www.shigerubanarchitects.com 
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Figura 106: RED7 - MVRDV 

 
Fonte: www.archdaily.com 

 De maneira ligeiramente diferente, o escritório BIG emprega a arquitetura lúdica 

no complexo interativo de exposições e vivências da marca de brinquedos LEGO, em 

um projeto que transpõe os pequenos blocos de plástico para a escala dos edifícios 

reais. Nesse sentido, em termos de volume, é composto por diversos prismas 

sobrepostos que obedecem às proporções originais. Externamente, a aplicação do 

revestimento branco em padrão intercalado também remete ao modo de montagem 

do jogo e as coberturas replicam suas cores mais tradicionais, servindo de estratégia 

para sinalizar os diferentes setores dentro da LEGO House (Figura 107). No topo da 

edificação, uma peça no padrão 2x4 arremata a construção e seus pinos de encaixe, 

transformados em claraboias, iluminam o átrio central, onde uma árvore de 15 metros 

de altura ostenta lançamentos emblemáticos que narram a história da empresa. 

 O caráter recreativo transcende as equivalências físicas entre a estrutura e o 

brinquedo. Com o propósito de oferecer uma experiência ao visitante, a interatividade 

se faz presente de diversas maneiras. Fora da instalação, dois blocos escalonados 

possibilitam a ascensão às respectivas áreas de cobertura, onde um visor permite a 

visualização das atividades internas; as demais coberturas podem ser acessadas por 

dentro do museu e dispõem de brincadeiras e espaços de contemplação para os 

visitantes. Dentro, por sua vez, há um mundo de programações distribuídas entre 

seções – delimitadas pelas cores – que abordam diferentes habilidades: vermelho 

corresponde à criatividade; azul, à cognição; verde, à socialização; e amarelo, à 
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emoção. Dentro desse espectro, os projetistas defendem o alcance de uma vivência 

divertida e única, conforme evidenciam as palavras de Bjarke Ingels: 

LEGO house é uma manifestação literal das infinitas possibilidades do 
LEGO. Através da criatividade sistemática, crianças de todas as 
idades são capacitadas com as ferramentas para criar seus próprios 
mundos e para habitá-los através do brincar. No seu melhor, é isso 
que significa arquitetura – e LEGO: permitir que as pessoas imaginem 
novos mundos que sejam mais empolgantes e expressivos que o 
status quo - e fornecer-lhes as habilidades para torná-los realidade. 
Isso é o que as crianças fazem todos os dias com peças de LEGO – e 
é isso que fizemos [...] na LEGO House com tijolos reais [...]. (BJARKE 
INGELS GROUP, 2019a – traduzido pela autora) 

 Por trás de cada resultado desses existe um conceito muito forte, talvez mais 

difícil de traduzir tridimensionalmente do que a própria materialização que vem em 

sequência. Isso porque o detalhamento de projeto e a construção em si são 

procedimentos técnicos com os quais as empresas de arquitetura – especialmente, 

as abordadas nesta pesquisa – já dominam e lidam cotidianamente. Cada nova ideia, 

entretanto, requer um trabalho mental específico para identificar como expressá-la 

arquitetonicamente. Quanto mais ousados são os objetivos, mais se espera que o 

resultado esteja em equivalência, ou, caso contrário, pode arruinar toda uma 

estratégia de negócios. 

 Os exemplos apresentados agora, assim como os contextualistas, os neo-

modernos, os de vidro, os disformes, os orgânicos e os embrulhados, estão sempre 

buscando, cada um ao seu modo, a fuga do lugar comum. É inovando e subvertendo 

soluções precedentes que eles geram repercussão e, consequentemente, colocam-

se em evidência perante seu público alvo e além. Nessa dinâmica, os elogios à 

arquitetura inevitavelmente resvalam sobre seus autores, os quais se mantêm em 

destaque no mercado internacional de arquitetura em virtude da frequência – e do 

volume – com que apresentam novidades e, assim, seguem conquistando contratos 

e clientes ao redor do mundo. 
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Figura 107: LEGO House 

 
Fonte: www.archdaily.com 

 

3.8 HIBRIDISMOS E OUTROS COMENTÁRIOS 

 Retomando a contextualização inicial deste capítulo, vimos que diante dos 

questionamentos proferidos à falta de simbolismo da arquitetura moderna, o pós-

modernismo se propôs a resgatar a interlocução da arquitetura com seus usuários. 

No entanto, em atenção à sociedade heterogênea que já começava a se consolidar à 

época, com a globalização, a corrente procedeu com a mescla de diferentes símbolos, 

comunicando nas entrelinhas que aqueles códigos, individualmente, já não eram 

suficientes para retratar o contexto social emergente. Essa estratégia evidenciou a 

necessidade de repensar a disciplina a partir de algo que representasse seu tempo e, 

então, a complexidade teve a oportunidade de consolidar-se como a marca da prática 

arquitetônica iniciada nas últimas décadas do século XX. 

 Em seguida, também apresentamos que, em contraponto às correntes que 

haviam assinalado épocas até então, a contemporaneidade nem sempre explicita sua 

principal característica visualmente, pois as transformações pelas quais passaram os 

processos de concepção e construção permitiram que a mesma esteja envolvida em 

toda a elaboração, enquanto sua expressão também nos aspectos físicos consiste em 

uma possibilidade. Nesse sentido, defendemos que a arquitetura contemporânea 

consegue utilizar diversas linguagens para se comunicar com o público e atender à 

toda a diversidade existente no mundo de hoje porque tem seu código fortemente 
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firmado nos bastidores da concepção. A partir de então, nos dedicamos a detalhar 

cada uma das abordagens estéticas constatadas. No decorrer do capítulo, 

segmentamos a tendência da complexidade em 07 subgrupos representativos da 

abrangência das suas linguagens, mas, nesse momento, reconhecemos a 

necessidade de algumas ressalvas no desfecho desse debate. 

 Em primeiro lugar, é preciso considerar a sobreposição entre as tendências 

discutidas. Eventualmente, à medida que apresentamos os exemplos 

correspondentes a cada uma delas, o leitor pode ter atentado para casos que 

combinam características de duas (ou mais) categorias. Entendemos tais interfaces 

enquanto hibridismos, mas de uma maneira diferente da observada durante o pós-

modernismo. Se eles empregavam referências de diferentes culturas para denotar o 

pluralismo, os híbridos contemporâneos representam a própria complexidade, no 

sentido de traduzirem a conjuntura global na qual os arquitetos de grife operam 

atualmente. Além de conciliarem prática projetual e docência, de conceberem toda a 

sorte de tipos funcionais, de atuarem em inúmeros lugares, entre outros aspectos, 

condensar recursos estéticos em um único projeto reforça a versatilidade dos 

produtores e da produção, bem como fortalece a resistência em permitir a rotulação 

precisa da produção contemporânea. Nem os projetos, nem seus arquitetos podem 

ser sintetizados por uma qualidade restritiva. 

Nesse sentido, observamos a união entre o contextualismo e a neo-

modernidade, por exemplo, em projetos como a Horsham Residence (1997 – Figura 

108) e Casa Wabi (2015 – Figura 109). Na primeira, Rafael Viñoly adota a simplicidade 

formal em aproximação ao estilo modernista e aplica às fachadas um revestimento 

em pedra natural, tornando-a semelhante às construções presentes no entorno. Por 

sua vez, na Casa Wabi, Tadao Ando emprega a estética do concreto aparente – que 

caracteriza sua produção de maneira geral –, para executar todas as estruturas e 

vedações em um volume sem maiores rebuscamentos, ao mesmo tempo em que 

arremata o projeto com uma cobertura em fibra natural, proporcionando a 

correspondência com a arquitetura da região litorânea do México. 
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Figura 108: Horsham Residence – 
Rafael Viñoly 

 
Fonte: www.rvapc.com 

Figura 109: Casa Wabi – Tadao Ando 

 

 
Fonte: www.archdaily.com 

 A tendência disforme se associa a várias outras. Com os embrulhados, dá vida 

a edifícios como o KAFD Conference Center (2017 – Figura 110), do SOM, cuja 

configuração tridimensional é dada por uma estrutura multifacetada irregular que 

desempenha as funções de cobertura e vedação, consistindo em uma pele 

translúcida, triangulada, em metal e vidro. Junto aos neo-modernos, consolida 

projetos como a Casa da Música (2005 – Figura 111), para a qual Rem Koolhaas e 

equipe desenvolveram um volume irregular, sem forma clara, que repousa sobre uma 

praça aberta como um meteorito e, externamente, transparece minimalismo e pureza 

através dos materiais adotados. Em parceria com a tendência de vidro, por sua vez, 

materializa exemplares como a CCTV (2012 – Figura 112), também do OMA, 

consolidado por duas torres verticais, levemente inclinadas, interligadas na base e no 

topo por pavimentos que se unem perpendicularmente. Uma forma surpreendente, 

com as superfícies externas executadas em vidro refletivo, que realça o seu destaque 

na paisagem. 
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Figura 110: KAFD Conference Center - SOM 

 
Fonte: www.som.com 

Figura 111: Casa da Música – Rem Koolhaas 

 
Fonte: www.portugalvia.com 

Figura 112: CCTV 

 
Fonte: www.thetropicalist.press 
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 Os embrulhados compartilham com os orgânicos e os de vidro o projeto de 

Arata Isozaki para o Shangai Himalayas Center (2010 – Figura 113), no qual as três 

funções predominantes são rebatidas nas fachadas: um trecho envolvido por painéis 

vazados de concreto, outro envidraçado e um terceiro, orgânico – de aparência 

esculpida –, que remete ao desenho de cavernas rochosas. Exclusivamente com os 

de vidro, eles dividem a composição do Morpheus Hotel (2018 – Figura 114), do Zaha 

Hadid Architects, e do New United States Courthouse (2016 – Figura 115), do SOM. 

No hotel, a envoltória dupla tem a porção interna executada em vidro refletivo –

vedação do edifício – enquanto, externamente, um exoesqueleto metálico exerce 

influência considerável sobre o resultado visual; já no edifício institucional, um cubo 

flutuante de vidro em arranjo “sanfonado” desempenha o papel de envoltória. 

 A arquitetura lúdica, em colaboração com a neo-moderna, origina o Radio 

Tower & Hotel (2018 – Figura 116), do MVRDV, a partir de volumes regulares e 

ângulos retos que nos reportam à estética modernista, enquanto as diferentes cores 

em cada um deles traz à lembrança os blocos de encaixe, empilhados uns sobre os 

outros. Por outro lado, quando aliada à estética orgânica, resulta em uma proposta 

completamente distinta. A Cidade da Cultura da Galícia (2011 – Figura 117), 

concebida por Peter Eisenman, tem sua forma determinada pela cobertura, a qual se 

eleva do solo como um relevo topográfico e interage com os usuários por consentir 

ser escalada em alguns trechos. Na obra do Oriental Art Center (2000 – Figura 118), 

do francês Paul Andreu, a ludicidade e a organicidade juntam-se ao vidro. O edifício 

em forma de borboleta apresenta fachadas envidraçadas e, por isso, o acender das 

luzes internas, à noite, transmite a sensação de que ela paira sobre o local. 
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Figura 113: Shangai Himalayas Center – Arata 
Isozaki 

 
Fonte: www.dezeen.com 

Figura 114: Morpheus Hotel – Zaha Hadid 

 
Fonte: www.archdaily.com 

Figura 115: New United States Courthouse, LA - SOM 

 
Fonte: www.som.com 

Figura 116: Radio Tower - MVRDV 

 
Fonte: www.mvrdv.nl 
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Figura 117: Cidade da Cultura – Peter Eisenman 

 
Fonte: www.eisenmanarchitects.com 

Figura 118: Oriental Art Center – Paul Andreu 

 
Fonte: www.tkhunt.com 

 As tendências neo-moderna, orgânica e de vidro manifestam-se 

simultaneamente, por exemplo, no La Seine Musicale (2017 – Figura 119), de Shigeru 

Ban, bem como no Qatar National Convention Center (2011 -Figura 120), de Arata 

Isozaki. O primeiro une dois volumes de configurações materiais e formais bastante 

distintas, com um prisma de concreto na base, sobreposto por um auditório ovalado, 

em vidro. No segundo, uma estrutura de suporte à cobertura domina a cena na área 

de acesso ao edifício, mimetizando algo como raízes ou troncos de uma árvore. No 

plano secundário, um bloco regular com acabamento envidraçado engloba todo o 

programa de necessidades. 



174 

Figura 119: La Seine Musicale – Shigeru Ban 

 
Fonte: www.transsolar.com 

Figura 120: Qatar National Convention Center – Arata Isozaki 

 
Fonte: www.archello.com 

 O orgânico e neo-moderno pode ser visto no Meguri no Mori (2018 – Figura 

121), um centro funerário realizado por Toyo Ito, onde a cobertura em casca de 

concreto sobrepõe os espaços com um ar de leveza conferido pelas ondulações em 

sua superfície. E, por fim, a junção das estéticas orgânica e de vidro é providenciada 

por Norman Foster e Massimiliano Fuksas, nos projetos do The Sage Gateshead 

(2004 – Figura 122) e Nardini Research Centre and Auditorium (2004 – Figura 123), 

respectivamente. Foster adota uma forma em dupla curvatura que nos lembra formas 

da natureza (como casulos, cascos, entre outros) e é parcialmente constituída por 

painéis de vidro, enquanto Fuksas propõe “cápsulas”, envidraçadas e apoiadas por 

suportes esguios, assemelhando-se a insetos. 
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Figura 121: Meguri no Mori – Toyo Ito 

 
Fonte: www.architectmagazine.com 

Figura 122: The Sage Gateshead – Norman 
Foster 

 
Fonte: www.misfitsarchitecture.com 

Figura 123: Nardini Research Centre and 
Auditorium – Massimiliano Fuksas 

 
Fonte: www.fuksas.com 

 Outro aspecto a ser destacado nesse encerramento diz respeito à preocupação 

com a sustentabilidade. Apesar de serem cada vez mais presentes nas diretrizes 

projetuais, acreditamos ainda não ser possível afirmarmos que as técnicas para 

garantir maior eficiência térmica e/ou energética das edificações, ou mesmo o cuidado 

com a minimização da geração de resíduos pela construção civil, conseguem 

sedimentar uma linguagem contemporânea propriamente dita. No decurso da 

pesquisa, identificamos que a incidência desse item nos discursos apresentados pelos 

escritórios sobre os projetos é bastante alta, mas recai muito mais no âmbito das 

tecnologias agregadas, do que da estética em si. 

 Se retomarmos a página de cada um dos exemplos apresentados 

anteriormente, veremos com frequência um trecho dedicado a exaltar a maneira 

através da qual a sustentabilidade é contemplada. Sistemas de resfriamento passivo, 
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recursos para redução do ganho térmico por incidência direta da radiação solar, 

aproveitamento de luz e ventilação naturais, reuso de água e implantação de placas 

fotovoltaicas são algumas das alternativas que pudemos registrar como evidências da 

preocupação ambiental na qualidade de um atributo capaz de melhorar a arquitetura 

ofertada, porém não de determinar sua aparência. E isso é reforçado no momento em 

que detectamos a aplicação das mesmas técnicas em configurações projetuais 

completamente distintas: da escala dos arranha-céus à de pequenos blocos 

residenciais, por exemplo. 

 Estar nos bastidores da concepção, no entanto, não impede que algumas 

manifestações da natureza apareçam na composição das fachadas, e temos em Ken 

Yeang – mas não somente – um vasto portfólio a nos respaldar. O que defendemos, 

portanto, é que a preocupação ambiental deve ser interpretada como um elemento 

constitutivo da complexidade, fortalecedor do pensamento sobre a arquitetura 

contemporânea como uma prática que transcende a ideia da edificação como abrigo 

para determinadas atividades humanas. Além de catalisadora de negócios, no século 

XXI, ela também admite o papel de instrumento no combate à degradação do meio 

ambiente – ainda que haja um longo caminho a percorrermos nesse sentido. 

Conforme apontamos diversas vezes ao longo do capítulo, a tecnologia se 

configura uma ferramenta de suma importância para o desenvolvimento da arquitetura 

tratada nestas páginas. O respaldo à concepção e execução, apesar de mencionado 

diversas vezes, não é o único meio através do qual ela se insere nesse contexto e, 

ainda que o termo high-tech tenha sido empregado na descrição de algumas 

categorias cuja aparência torna essa característica mais explícita, a alta tecnologia 

perpassa todas as tendências levantadas, uma vez que permeia a maior parte dos 

processos envolvidos na produção dos edifícios contemporâneos. Além dos softwares 

de modelagem, simulação e representação, bem como dos mecanismos de produção 

– a exemplo do robô pedreiro tratado por Arantes (2012) –, as ferramentas 

tecnológicas auxiliam ainda no desenvolvimento de novos materiais e sistemas que 

podem ser incorporados à arquitetura. 

Ao falarmos sobre a arquitetura de vidro, citamos algumas propriedades do 

material que são proporcionadas em virtude do emprego da tecnologia. Assim como 

o vidro adquire mais resistência, ganha colorações variadas, curvaturas, tem sua 
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opacidade regulada, entre outras características que tornam o seu emprego mais 

versátil, outros elementos também passam por incrementos constantes e ampliam o 

leque de possibilidades que ofertam à construção civil. Mais além, novos materiais 

surgem no mercado. O Museu Guggenheim de Bilbao é um exemplo conhecido pela 

adoção de um revestimento especificamente desenvolvido para ele. As placas 

metálicas que o cobrem são compostas de titânio e, à época, a utilização das mesmas 

consistiu em uma inovação. Nesses casos, a especificação desses materiais 

representa um alto custo e, por isso, dificulta a popularização dos mesmos. 

Por outro lado, a tecnologia também impulsiona a criação de sistemas que 

automatizam algumas funções nos edifícios. Nesse sentido, podemos nos referir às 

tecnologias sustentáveis – que permitem a minimização dos impactos ambientais 

decorrentes da operação dos edifícios por meio da economia de recursos como água 

e energia – ou à interatividade agregada à arquitetura – que viabiliza a regulação dos 

sistemas de som, iluminação e condicionamento de ar, por exemplo, ou ainda, criam 

opções de entretenimento em empreendimentos culturais e de lazer. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Iniciamos esta pesquisa com o intuito de investigar de maneira mais 

direcionada o universo de profissionais que compõem o star system contemporâneo, 

verificando pontos de convergência nas trajetórias de formação e atuação destes, a 

fim de compreender o papel que assumem diante das mudanças observadas no 

âmbito da arquitetura e do urbanismo desde a segunda metade do século XX. Nesse 

sentido, preocupamo-nos, primeiramente, em compilar dados que nos fornecessem 

informações sobre suas carreiras – partindo do período de graduação até as 

atividades dos escritórios atuais, e considerando, ainda, as participações em 

concursos, bem como a aquisição de prêmios. No segundo momento, por sua vez, 

dedicamo-nos a decifrar a diversidade estética dos portfólios e sugerir uma maneira 

de classificá-la, visando uma sistematização didática da produção recente. 

O trabalho parte do entendimento de que o desenvolvimento da arquitetura 

icônica contemporânea foi estimulado por pelo menos dois acontecimentos 

registrados na segunda metade do século XX. No capítulo inicial – Arquitetura 

contemporânea de grife: das origens às características –, discutimos que, no âmbito 

teórico da arquitetura e do urbanismo, as críticas à prática modernista pontuaram 

questões como o excesso de racionalismo, o exagero das grandes escalas, a 

negligência com as especificidades locais e a falta de simbolismos, despertando o 

interesse por novas formas de se pensar a arquitetura e pela reaproximação desta 

disciplina com as artes. Por sua vez, no contexto político-econômico, a reestruturação 

econômica global requereu uma nova forma de planejamento urbano, dito estratégico, 

que visa a obtenção de recursos para a cidade, objetivando atrair mais investimentos 

e consumidores. 

Enquanto os debates internos levaram ao surgimento de novas correntes de 

pensamento sobre a arquitetura, a reconfiguração do mercado internacional, ditada 

pelo espaço econômico dos fluxos, impôs aos edifícios icônicos o papel de objetos de 

consumo, a partir dos quais as cidades poderiam ser projetadas muito além das 

próprias fronteiras. Dessa maneira, na corrida urbana por posições de destaque nas 

redes globais, o capital passou a financiar as ideias derivadas das discussões teóricas 

no âmbito da arquitetura e do urbanismo – as quais, de maneira geral, enfatizavam os 
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avanços tecnológicos e a exaltação das características locais – como estratégia de 

diferenciação diante da concorrência, bem como de demonstração de sua 

consonância com a globalização. 

Os projetos patrocinados dentro dessa lógica mercantil tornaram-se 

conhecidos como “de grife” em virtude de perseguirem a oferta de exclusividades para 

seus investidores e usuários. As inovações providenciadas manifestam-se nas formas 

esdrúxulas – impactantes por desafiarem o sistema cartesiano que regeu a disposição 

ortogonal dos planos horizontais e verticais dos edifícios até pouco tempo atrás –, nos 

materiais utilizados para conferir cores, texturas e subjetividade aos volumes, além 

das tecnologias empregadas durante os processos criativo e de execução. Uma vez 

que as tenham incorporado, os edifícios garantem aos seus administradores a 

apreensão de rendas diferenciadas, provenientes da exploração financeira dessas 

características de monopólio. Mais do que espaços, a arquitetura icônica preocupa-se 

em proporcionar experiências únicas, idealizadas por escritórios também peculiares. 

Somando aos pontos levantados por Arantes (2012) e Foster (2017) ao 

discutirem esse nicho da produção contemporânea, encontramos, no segundo 

capítulo deste trabalho – Grifes arquitetônicas no século XXI: um esforço de 

caracterização –, informações que nos permitem relacionar o grupo de profissionais 

estudados e o contexto descrito segundo novas perspectivas. Transcendendo a 

capacidade de lidar com o ineditismo e dispor de recursos para viabilizá-los, os 

escritórios analisados demonstram sua aptidão para o mercado internacional por meio 

de estratégias de atuação que os qualificam tão universais quanto seus contratantes 

são, ou almejam ser, no que diz respeito a se fazerem presentes em diferentes lugares 

do mundo e a atenderem a um público abrangente. 

Nesse sentido, pudemos verificar, por exemplo, o alto índice de sedes e 

subsedes que o star system possui atualmente. São 124 espaços físicos, 

pertencentes a 37 escritórios, que resultam em uma média entre 3 e 4 unidades por 

empresa, com forte presença nas cidades globais – tendo Nova Iorque e Londres 

como líderes desse ranking. Quando abordamos a quantidade de países alcançados 

pelas propostas de projeto que constam nos portfólios, por sua vez, encontramos uma 

expressividade ainda maior. Nesse caso, a análise de 761 trabalhos realizados por 31 

das grifes que compõem o estudo nos levou à identificação de 112 localidades, 
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representando um número médio entre 24 e 25 nações atendidas por cada empresa, 

com destaque para os Estados Unidos e Reino Unido à frente das demais. 

Na dinâmica de espraiamento global das grifes arquitetônicas, torna-se clara a 

tendência à concentração de mais projetos e escritórios pelas grandes potências 

econômicas e principais centros financeiros do mundo – imediatamente após os 

supracitados, incidem outras economias significativas, como China e Japão, algumas 

europeias e Emirados Árabes, que tem financiado diversas obras icônicas nos últimos 

anos. Esse fato evidencia a relação de retroalimentação entre a arquitetura de grife e 

as economias urbanas, na qual uma fortalece a outra a partir de intervenções 

sucessivas. No entanto, cabe destacarmos que, em uma conjuntura que valoriza as 

excepcionalidades, atuar em áreas marginalizadas pelo mercado internacional – em 

geral, situações com mais restrições orçamentárias ou de recursos materiais e 

tecnológicos – também se torna vantajoso para os profissionais, pois firma-se como 

uma tática de demonstração da sua versatilidade e abertura a desafios. 

A abrangência da performance discutida aqui, porém, não está limitada ao seu 

alcance espacial. O levantamento acerca dos projetos elaborados por 30 escritórios 

nos mostrou que os portfólios do star system são, além de extensos em termos 

numéricos, diversos em relação aos tipos de edificações, especificamente no que diz 

respeito às funções desempenhadas por estas. Os portais eletrônicos consultados 

somam 347 categorias, dentre as quais distribui-se a produção do grupo em estudo. 

Dessa maneira, encontramos a oferta média de 11 a 12 tipos distintos de 

equipamentos idealizados por cada uma das grifes arquitetônicas contemporâneas; 

um número representativo, que expressa a habilidade em lidar com um vasto leque 

de questões de projeto. 

Diante das estratégias de negócios pertinentes ao contexto político-econômico 

em que elas se inserem, tamanha é a relevância de demonstrarem esses aspectos de 

suas atuações, que eles se transformam nas principais chaves de busca 

disponibilizadas pelos portais eletrônicos dos escritórios – canais oficiais de 

divulgação das atividades e notícias vinculadas aos mesmos, de alcance mundial. Em 

primeiro lugar na classificação por número de incidências, a pesquisa por projetos a 

partir da tipologia põe em evidência a polivalência do trabalho desenvolvido; na 

segunda posição, a listagem de projetos conforme o critério da localização destaca a 
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amplitude geográfica das ações empreendidas; em terceiro, por sua vez, a disposição 

das concepções baseada na cronologia afirma a consistência temporal da 

produtividade – tendo em vista que lidamos com uma maioria de escritórios atuantes 

há quase 40 ou 50 anos. 

Outra característica marcante na atuação do grupo que lidera a produção 

arquitetônica no século XXI é a participação em concursos. Por meio desta prática, os 

grandes escritórios disputam a autoria de projetos específicos – os quais, via de regra, 

exercem impacto considerável em uma determinada escala – e, por conseguinte, 

ganham visibilidade na área de influência do mesmo. Integrar tais concorrências, 

portanto, significa – mais do que buscar um novo contrato – empreender. Nessas 

ocasiões, além da oportunidade de inserção em novos mercados, o star system 

também encontra o espaço oportuno para testar a aceitação de soluções arrojadas, 

contando com riscos minimizados. Uma vez que a proposta não logre êxito, o prejuízo 

não resvala no cliente e a credibilidade do profissional não é ameaçada; do contrário, 

além de vencer, a solução “genial” é publicada em associação ao nome do autor, 

convertendo-se em marketing pessoal. 

O comprometimento com a inovação é o que move esse nicho da arquitetura 

contemporânea e mantém vivo o prestígio alcançado pelos seus expoentes. Ao passo 

que autores como Arantes (2012), Foster (2017) e Jencks (2002), por exemplo, 

mencionam a existência de setores inteiramente dedicados à pesquisa dentro dos 

escritórios, nosso estudo acrescenta um dado que aponta a preservação do diálogo 

constante com o ambiente acadêmico, rico em debates e produção de conhecimentos 

que podem despertar as novas ideias. Dentre os 50 personagens que analisamos, 

identificamos que pelo menos 31 deles incorporam a docência em suas experiências 

profissionais, relacionando-se, em média, com 4 instituições universitárias diferentes 

– por vezes, localizadas em países distintos. Isso pode lhes garantir não somente o 

contato com as reflexões acerca da disciplina, mas, principalmente, a ampliação do 

campo de visão sobre diversas questões. 

Provenientes de origens múltiplas – ao menos 20 nacionalidades – e sem 

apresentarem uniformidade clara no aspecto das instituições de ensino frequentadas 

durante a graduação, o fator que nos parece aproximar as experiências de formação 

profissional vivenciadas por esses arquitetos – pronunciado por meio da 
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predominância do período e das ambiências em que se deram – é a influência 

exercida pelas discussões críticas ao modernismo na consolidação dos pensamentos 

que norteiam as respectivas atitudes. Conforme verificado, essas carreiras têm início 

a partir de 1950 – com ápice de formandos entre os anos 60 e 70 – e acontecem, em 

sua maioria, nos Estados Unidos e na Europa, onde Ghirardo (2009) aponta terem 

surgido novas teorias de projeto durante a década de 1980. 

O rebatimento dessa conjuntura sobre a prática desenvolvida pelo nosso 

universo de estudo é, portanto, tema do capítulo final – Grifes arquitetônicas no século 

XXI: linguagens e abordagens –, no qual nos dedicamos à compreensão da 

diversidade estética disseminada por ele. Partindo da referência às regras de 

composição da arquitetura clássica e moderna, a aparente ausência de parâmetros 

estéticos na contemporaneidade é revelada como o artifício que permite sua 

adaptação à heterogeneidade do mundo globalizado. Enquanto o verdadeiro código 

que qualifica essas obras – a complexidade – está firmado em componentes cuja 

expressão não é obrigatoriamente visual, os arquitetos desfrutam da liberdade de 

conferir as características físicas mais convenientes a cada caso e, assim, dispõem 

de uma margem mais ampla para administrar a demanda por exclusividade. 

As 07 tendências identificadas como dominantes no cenário construído pelo 

star system foram descritas a partir da leitura de alguns projetos que nos permitiram 

entender as respectivas abrangências com base em três aspectos essenciais: as 

características físicas que as definem; o que cada uma representa em termos de 

comunicação com o espectador; e, por fim, como incorporam e/ou expressam o fator 

complexidade. Nesse sentido, as categorias contextual, neo-moderna, de vidro, 

disforme, orgânica, embrulhada e lúdica demonstraram atender às expectativas da 

arquitetura contemporânea utilizando estratégias diversas para conciliar suas 

convicções teóricas, o contexto de inserção e a demanda do cliente, empregando a 

tecnologia em seu favor, como multiplicadora das alternativas. 

O comentário derradeiro, no entanto, é direto e assertivo ao expor a existência 

de uma tendência adicional, híbrida, como a expressão máxima da complexidade, por 

traduzir em edifícios um pouco de tudo o que este estudo levanta, tanto em relação 

aos profissionais quanto à produção. O híbrido contemporâneo, ao confundir a 

percepção do observador, evita rótulos e afirma-se passivo a diversas interpretações. 
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É, portanto, a materialização da maestria que garante a esse grupo de arquitetos o 

reconhecimento revelado pelo grande número de prêmios que concentram –

exemplificados nesta pesquisa por meio dos 05 maiores títulos internacionalmente 

concedidos em virtude do conjunto da obra. 

À parte das discussões sobre os possíveis efeitos colaterais desencadeados 

pela arquitetura contemporânea de grife, o estudo reconhece o valor desta prática 

enquanto parâmetro para avaliar a ocorrência de um novo momento na profissão. 

Conforme apresentado, ele é compreendido como fruto de transformações no 

pensamento sobre a disciplina e também influenciado pela dimensão que a cultura do 

consumo adquiriu diante do mundo globalizado. Nesse ínterim, procuramos relacioná-

lo à contextualização empreendida e, para tanto, recorremos ao olhar sobre os 

profissionais e as respectivas produções, identificando atitudes que se configurem 

como respostas aos estímulos da conjuntura vivenciada. 

Bryan Lawson (2011), ao discutir o processo de profissionalização do ato de 

projetar, aponta para o arquiteto-artesão à época em que um único indivíduo 

idealizava e realizava as obras, e indica o advento do arquiteto-desenhista como 

desdobramento da Revolução Industrial, no início do século XIX, quando o desenho 

passou a desempenhar a função de transmitir informações entre projetista, cliente e 

executor. Tomando por referência essa discussão do autor, que admite o processo de 

projeto como reflexo do contexto social e cultural em que se trabalha, entendemos o 

perfil profissional do star system contemporâneo enquanto arquiteto-empreendedor, 

cuja atuação orientada para o mercado internacional o coloca em consonância com o 

seu tempo. 

Nesse caso, a partir do momento em que o desenvolvimento tecnológico 

permitiu a dispensa dos desenhos de execução por meio da viabilização do fluxo 

contínuo entre softwares computacionais, e tendo em vista a dificuldade de acesso a 

esse método, em virtude dos custos envolvidos, o grupo restrito de profissionais que 

teve condições de trabalhar segundo esses moldes despontou no cenário mundial. As 

técnicas recentes, aliadas à disponibilidade de orçamento, minimizaram os obstáculos 

para suplantar novos limites na arquitetura e o contexto socioeconômico despertou 

para uma possibilidade de atuação que ainda não havia sido explorada, pelo menos 

com profundidade, pela área. 
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A midiatização em torno das obras icônicas e do protagonismo que estas 

assumem diante de processos econômicos nos quais catalisam vultosas 

movimentações financeiras elevam seus autores ao patamar de referências em 

arquitetura (e urbanismo) na atualidade. Se antes, a inspiração arquitetônica era 

restringida ao que veiculavam as revistas especializadas e aos exemplares com os 

quais os profissionais estabeleciam contato direto, hoje, a expansão do alcance e da 

velocidade dos meios de comunicação possibilita que todos tenham acesso ao padrão 

de excelência vigente e busquem meios de replicá-lo na prática convencional, 

adaptando as soluções espetaculares às restrições orçamentárias às quais estão 

submetidos. É nesse sentido, então, que o desfecho desta pesquisa nos leva a 

vislumbrar uma próxima, que investigue a arquitetura contemporânea desenvolvida à 

margem do contexto das grifes. 
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Tom Wright

Shigeru Ban

NA = Não se aplica

Autodidata NA NI NI NI NI Le Corbusier

Will Alsop

Architectural Association School of 
Architecture (Inglaterra)

1972 a 1977 Matemática
American University 

of Beirut (Líbano)
NI NI Rem KoolhaasZaha Hadid

Victor Gruen

University of Southern California (EUA)

Harvard University

Wolf D. Prix

NI

NI NI

BANCO DE DADOS - FORMAÇÃO PROFISSIONAL (CONTINUAÇÃO)

NI NI
Mestrado em 
Arquitetura

Harvard University (EUA) NI NI

NI NI
Environmental 

Design
Miami University of 

Ohio
Mestrado em 
Arquitetura

Harvard University (EUA) NI



Chaves de busca Categorias Tipológicas Espacialização dos Projetos

Arábia Saudita

Azerbaijão

Barein

Canadá

Cazaquistão

China

Colômbia

Coréia do Sul

Emirados Árabes Unidos

Estados Unidos

Guatemala

Índia

Mixed Use Japão

Office Reino Unido

Residential Singapura

Alejandro Aravena 
Architects

1994 Principal Elemental 2001 Chile NI NA NA NA

Fernando Távora 1955 a 1958 Colaboração Arquitecto Álvaro Siza Vieira 1954 Porto NI NA NA NA

Alemanha

Arábia Saudita

Argentina

Austrália

Áustria

Catar

Cazaquistão

China

Espanha

Estados Unidos

França

Grécia

Itália

Iugoslávia

Japão

Líbano

Polônia

Quirguistão

Reino Unido

Rússia

Tajiquistão

Ucrânia

Urban Design Vietnã

Alemanha

Brasil

Chile

China

Emirados Árabes Unidos

Estados Unidos

França

Grécia

Holanda

Itália

Japão

Luxemburgo

Offices Reino Unido

Performance República Dominicana

Public Building Singapura

Theoretical Suíça

Albânia

Alemanha

Austrália

Azerbaijão

Bahamas

Canadá

Cazaquistão

China

Coréia do Sul

Dinamarca

Egito

Emirados Árabes Unidos

Equador

Espanha

Estados Unidos

Estônia

Finlândia

França

Groelândia

Holanda

Irlanda

Islândia

Itália

Lituânia

Malásia

México

Montenegro

Noruega

Polônia

Reino Unido

República Tcheca

Singapura

Suécia

Suíça

Taiwan

Argentina

Brasil

Canadá

Catar

Chile

China

Emirados Árabes Unidos

Espanha

Estados Unidos

Filipinas

Holanda

Índia

Houses Indonésia

Master Plan Itália

Museum Japão

Performing Arts Malásia

Public Rooms México

Retail Reino Unido

Sustainable Design Singapura

Transportation Vietnã

Alemanha

Bélgica

Brasil

Emirados Árabes Unidos

Estados Unidos

França

Holanda

Japão

Towers Luxemburgo

César Pelli
Eero Saarinen and 

Associates
NI Project Designer

Cesar Pelli & Associates / 
Pelli Clarke Pelli Architects

1977
New 

Heaven
Tipologia

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

Christian de Portzamparc NI NI NI
Aterlier Christian de 

Portzamparc / 2Portzamparc
1980 Paris NI

Xangai

Athletic

Civic & Cultural

Education

Headquarters & Office Buildings

Healthcare & Research

Hotel & Residential

São Francisco

Tóquio

Abu Dhabi

Localização 
(mapa/país/cidade)

Tipologia

Londres

Cronologia

Escala

Localização 
(mapa)

Situação

Tipologia

Título do Projeto

Copenhague

Nova Iorque

Localização 
(cidade)

Tipologia

Título do Projeto

Cultural

Educational

Housing

Infrastructure

Master Plan

Museum

Residential

Tea House

Cronologia

Localização 
(cidade)

Situação

Título do Projeto

Tóquio

Xangai

Milão

Commercial

Conference

Cultural

Educational

Mixed Use

Monument

Multipurpose Arena

Office

Religion

Bjarke Ingels

OMA Rotterdam 1998 a 2001 NI

Bjarke Ingels Group (BIG)

PLOT Architects 2001 a 2005 Sócio

Alejandro Aravena

Alvaro Siza Vieira

Adrian Smith SOM 1980 a 2003

NI NI Bernard Tschumi Architects 1983

Arata Isozaki Tange Associates 1954 a 1963 NI Arata Isozaki & Associates 1963

Bernard Tschumi NI

BANCO DE DADOS - ATUAÇÃO PROFISSIONAL
Escritório Atual

Consulting Design Partner

Adrian Smith + Gordon Gill 
Architecture

2006 Chicago Pequim

Civic

Commercial

Cultural

Education

Hospitality

Infrastructure

Experiência Prévia

Experiência 
Prévia

Período Função Identificação
Ano de 

Fundação
Sede Filiais

Design Partner

Tóquio

Barcelona

Nova 
Iorque

Paris

Nova 
Iorque

2005

Caracterização do portfólio

Localização 
(cidade)

Tipologia

Título do Projeto

Principais Projetos

Tipologia

Cronologia

Urbanism

Body Culture

Commercial

Culture

Education

Health

Hotel

Housing

Media

Public Space

Situação

Commercial / Industrial Facilities

Cultural Facilities

Housing/Hotels

Public Facilities / Offices



Urbanism Marrocos

Albânia

Alemanha

Bélgica

Brasil

Canadá

China

Coréia do Sul

Dinamarca

Espanha

Estados Unidos

Filipinas

Finlândia

França

Holanda

Iraque

Irlanda

Israel

Itália

Japão

Kosovo

Lituânia

Polônia

Reino Unido

Singapura

Suíça

Alemanha

Áustria

Bélgica

China

Coréia do Sul

Espanha

Estados Unidos

França

Índia

Itália

Japão

Líbano

México

Reino Unido

Sudão

Suécia

Suíça

África do Sul

Austrália

Áustria

Bélgica

Brasil

Canadá

Chile

China

Dinamarca

Emirados Árabes Unidos

Escóssia

Estados Unidos

Finlândia

França

Holanda

Itália

Japão

México

Reino Unido

Rússia

Suíça

Turquia
Victor Gruen 
Associates NI NI Frank O. Gehry & Associates 1962

Pereira & Luckman NI NI

Andre Remondet 1961 NI

Cultural Alemanha

Education & Research Austrália

Exhibition Áustria

Healthcare Bélgica

Hotel Brasil

Houses & Residential Canadá

Housing development China

Infrastructure Dinamarca

Laboratory Espanha

Mixed Use Estados Unidos

Museum Finlândia

Office França

Pavilion & Structure Holanda

Retail Índia

Service Itália

Special Edition Japão

México

Reino Unido

Rússia

Singapura

Suécia

Suíça

Taiwan

Turquia

Alemanha

Andorra

Austrália

Áustria

Bélgica

Brasil

Catar

China

Chipre

Coréia do Sul

Dinamarca

Emirados Árabes Unidos

Equador

Espanha

Estados Unidos

França

Holanda

Islândia

Israel

Itália

Japão

Kwait

Líbano

Luxemburgo

Malásia

Marrocos

México

Peru

Portugal

Reino Unido

República Tcheca

Rússia

Transportation Suíça

Education

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

Jean Nouvel

Gilbert Lézénès e 
Pierre Soria

1981 a 1984 Sócio

Ateliers Jean Nouvel 1994 Paris NI

Título do Projeto

BANCO DE DADOS - ATUAÇÃO PROFISSIONAL (CONTINUAÇÃO)

Residential

Cronologia

Localização 
(cidade)

Situação

Sports

Theater / Concert Hall / Cinema

Commercial

Cultural

Display

Education

Installation

Objects

Performance

Publications

Public Space

NI NI NI

Smith-Miller + 
Hawkinson 
Architects 

NI NI

Department of 
Design

NI Sócio

Richard Meier 1968 Aprendiz

Cronologia

Situação

Commercial

Cultural

Zurique

Tipologia

Título do Projeto

Berlim

Xangai

1967 a 1970 Assistente

David Chipperfield Architects 1985 Londres

NI

David Chipperfield

Gehry Partners, LPP NI
Frank Gehry

Gilbert Lézénès e 
François Seigner

1972 a 1981 Sócio

Claude Parent e 
Paul Virilio

Daniel Libeskind

Peter Eisenman 1972 NI

Studio Libeskind 1989

Douglas Stephen

Nova 
Iorque

DS+R

NI

Richard Rogers

1978 a 1984 NI

Diller Scofidio + Renfro 1981
Nova 
Iorque

NI

Herzog & de Meuron

Pierre de Meuron

NI NI NI Herzog & de Meuron 1978
Basel 

(Suíça)

Jacques Herzog

Charles Renfro

Localização (país)

Cronologia

Título do Projeto

NA

Localização 
(Continente/país/ci

dade)

Situação

Tipologia

Residential

Masterplan

Residential

Cronologia
Civic

Norman Foster Milão

NA

Berlim

Nova Iorque

Londres

Hong Kong

Sports & Recreation

Theatre / Concert Hall / Cinema

Urban Design

Workshop & Industrial

Tipologia

Ralph Appelbaum 
Architects

NANI NI

Localização 
(cidade)

Tipologia

Título do Projeto

Commercial

Commercial / Residential

Cultural

Educational

Object

Elizabeth Diller

Ricardo Scofidio

NI NI

Mixed Use

Museums / Galleries / Scenography

Offices

Parks / Landscape

Retail

Congress / Convention

Culture / Leisures

Health

High-rise

Hotels / Restaurants

Housing

Industrial

Institutional

Tipologia

NI



Urban Studies Tailândia

Wine Cellars Taiwan

Londres

Pequim

Caldecott 
Close 

(Singapura)

Alemanha

Argentina

Austrália

Bélgica

Brasil

Camboja

Canadá

Catar

Chile

China

Chipre

Coréia do Sul

Egito

Emirados Árabes Unidos

Espanha

Estados Unidos

Filipinas

França

Gana

Holanda

Índia

Indonésia

Itália

Japão

Kwait

Líbano

Malásia

Marrocos

México

Polônia

Reino Unido

República Tcheca

Rússia

Singapura

Suazilândia

Tailândia

Taiwan

Turquia

Vietnã

Alemanha

Áustria

China

Eslováquia

Eslovênia

Estados Unidos

França

Geórgia

Holanda

Índia

Israel

Itália

Japão

Polônia

Transport Rússia

Albânia

Alemanha

Argentina

Austrália

Áustria

Bósnia Herzegovina

Canadá

Catar

China

Colômbia

Coréia do Sul

Dinamarca

Emirados Árabes Unidos

Escóssia

Espanha

Estados Unidos

Finlândia

França

Holanda

Índia

Indonésia

Itália

Japão

Malásia

Marrocos

Montenegro

Noruega

Polônia

Portugal

Reino Unido

Rússia

Singapura

Sri Lanka

Suécia

Suíça

Taiwan

Turquia

Alemanha

Arábia Saudita

Argentina

Austrália

Brasil

Canadá

Cazaquistão

China

Coréia do Sul

Dinamarca

Emirados Árabes Unidos

Espaço

Espanha

Estados Unidos

França

Holanda

Índia

Israel

Itália

Japão

Jordânia

Kwait

Líbano

Luxemburgo

Malásia

Marrocos

Maurícia

Pequim Residential México

1967 Londres

Tipologia

BANCO DE DADOS - ATUAÇÃO PROFISSIONAL (CONTINUAÇÃO)

Winy Maas NI NI NI

Jacob Van Rijs NI NI NI

Classificação

Paris

Shenzen 
(China)

Commercial

Cultural

Educational

Government

Religious

Residential

Localização 
(continente)

Renovation

Residential

Retail

Supertail

Transportation

Abu Dhabi

Seul

Hong Kong

MVRDV 1993 Rotterdam Xangai

Roma

Ampang 
(Malásia)

NI NI

Sheldon Fox

Nathalie de Vries

MVRDV

KPF

1972 a 1976 NI

Ken Yeang

Granma Studio 
(com Anna Maria 

Sacconi)
1969

T. R. Hamzah & Yeang Sdn. Bhd. 

Massimilliano Fuksas

1975NI NI NI

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

Norman Foster

Buckminster Fuller 1968 a 1983 Colaboração

Foster + Partners

Team 4 1963 Sócio

Kohn Pedersen Fox 
Associates

1976
Nova 
Iorque

John Carl 
Warnecke

Projetos 
selecionados

Situação

NA

Civic + Cultural

Education + Healthcare

Headquarters & Office Buildings

NA

Hospitality

Master Plan

Mixed Use

Office

Xangai

Londres

A. Eugene Kohn
John Carl 
Warnecke

1967 a 1976 NI

William Pedersen

John Carl 
Warnecke

1972 a 1976 NI

I.M. Pei NI NI

Civic

Architecture

Urbanism

Popular

Realised

Sustainable

Transformation

Offices & Headquartes

Kahn & Jacobs 1955 a 1972 NI

Civic

Culture

Health & Education

Hospitality & Leisure

Industrial & Research

Industrial Design

Tipologia

Sócio Studio Fuksas 1989

NI

Situação

Tipologia

Localização (país)

Abu Dhabi

Bangkok

Buenos Aires

Dubai

Nova Iorque

Madri

Hong Kong

Mixed Use



Panamá

Polônia

Reino Unido

República Africana Central

Rússia

San Marino

Singapura

Suécia

Suíça

Turquia

Vietnã

África do Sul

Alemanha

Argélia

Bangladesh

Bélgica

Brunei

Canadá

Catar

Cazaquistão

Chile

China

Chipre

Coréia do Sul

Egito

Espanha

Estados Unidos

Filipinas

França

Grécia

Guiné

Indonésia

Irã

Itália

Japão

Malásia

Marrocos

Quênia

Reino Unido

Suíça

Tailândia

Tanzânia

Turquia

Zimbábue

Alemanha

Áustria

Bélgica

Espanha

Estados Unidos

Finlândia

França

Holanda

Hungria

Itália

Product Japão

Residential Suíça

Sports Taiwan

Transportation Turquia

Commercial

Educational

Hotels & Wellness

Housing

Landscape Design

Museums

Product Design

Religious

Sustainable Architecture

Urban Infrastructure

Abu Dhabi Civic Arábia Saudita

Buenos Aires Cultural Argentina

Chicago Education Coréia do Sul

Healthcare Emirados Árabes Unidos

Hospitality Estados Unidos

Mixed Use Holanda

Research Japão

Residential

Sport

Transportation

Workplace

Alemanha

Arábia Saudita

Austrália

Bélgica

Canadá

Catar

Cazaquistão

China

Colômbia

Coréia do Sul

Dinamarca

Emirados Árabes Unidos

Espanha

Estados Unidos

França

Grécia

Holanda

Índia

Indonésia

Irlanda

Itália

Japão

Kwait

Letônia

Luxemburgo

Malásia

Marrocos

México

Noruega

Portugal

Reino Unido

Rússia

Singapura

Suécia

Suíça

Tailândia

Taiwan

Tunísia

Turquia

Vietnã

Aquarium Alemanha

Auditorium Austrália

Bridges Áustria

Colorado Canadá

Concert & Convention Hall + Theater China

Education & Universities Coréia do Sul

Renzo Piano Franco Albini NI Aprendiz
Renzo Piano Building 

Workshop
1981 Paris Gênova Cronologia

Airport & Transport

Art

Cultural

Offices / Residential / Commercial

Sports

Urbanism

NI

Localização (país)

Título do Projeto

Cronologia

Tipologia

Saint Louis

Palo Alto

Manchester

Cupertino

The Office for Metropolitan 
Architecture (OMA)

1975

Pequim

Rotterdam

NI

Sócio-fundador

Nova 
Iorque

NI NI NI Eisenman Architects

1983Rafael Viñoly Architects1964 a 1978Rafael Vinoly
Estudio de 

Arquitectura

Rem Koolhaas NI NI

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

NI
Nova 
Iorque

Londres

Paul Andreu NI NI NI Paul Andreu Architecte NI Paris

BANCO DE DADOS - ATUAÇÃO PROFISSIONAL (CONTINUAÇÃO)

NI

Rafael Moneo

Javer Sáenz Oiza 1956 a 1961 Aprendiz

Jorn Utzon 1961 a 1962 NI

Moneo Brock NI Madri Nova Iorque

Peter Eisenman

Situação

Tipologia

Tipologia

Cronologia

Tipologia

Título do Projeto

Localização 
(continente)

Tipologia

Retail

Transport & Infrastructure

Urban DesignXangai

Singapura

São Francisco

Museum / Gallery

Office

Product Design

Research

NI

Reino Unido

Uruguai

Arena

Branding

Education

Exhibition

Hotel

Industrial

Infrastructure

Landscape

Library

Masterplan

Commercial

Cultural

Educational

Exhibition

Masterplan

Nova 
Iorque

Residential

Restaurant / Bar

Retail

Scenography

Theatre

Tower

Situação

Localização 
(mapa)

Hong Kong

Dubai

Doha

Brisbane



Exhibition Design Espanha

Healthcare Estados Unidos

Historical Context & Renovation França

Industrial Grécia

Industrial Design Holanda

Institutional Itália

Leisure & Sport Japão

Library Líbano

Master Planning Malta

Mixed Use Noruega

Museum

Office

Opera

Pavilion

Place of Worship

Private

Research & Development Lab

Residential

Residential + Hotel

Retail

Transport

Winery

Alemanha

Austrália

Bélgica

Canadá

China

Colômbia

Espanha

Estados Unidos

Finlândia

França

Itália

Japão

México

Portugal

Mixed Use Reino Unido

Office Singapura

Residential Suíça

Retail Taiwan

Transport Venezuela

Alemanha

Argentina

Bélgica

Brasil

Canadá

Catar

China

Emirados Árabes Unidos

Espanha

Estados Unidos

França

Grécia

Holanda

Irlanda

Israel

Itália

Portugal

Reino Unido

Suécia

Suíça

Taiwan

Alemanha

Arábia Saudita

Austrália

Áustria

Bélgica

Canadá

Cazaquistão

China

Coréia do Sul

Croácia

Emirados Árabes Unidos

Equador

Espanha

Estados Unidos

Filipinas

França

Holanda

Índia

Indonésia

Israel

Itália

Japão

Líbano

México

Nepal

Nova Zelândia

Portugal

Quênia

Reino Unido

República Tcheca

Rússia

Singapura

Sri Lanka

Suíça

Taiwan

África do Sul

Alemanha

Arábia Saudita

Áustria

Austrália

Canadá

China

Coréia do Sul

Dinamarca

Egito

Emirados Árabes Unidos

Escócia

Espanha

Estados Unidos

França

Gâmbia

Groelândia

Guatemala

Hungria

Itália

Renovation & Expansion Líbano

Residential & Hotel México

Retail & Restaurant Noruega

Social & Meeting Spaces Omã

Sustainability Reino Unido

Visual Identity Singapura

Wayfinding & Signage Suécia

Work Spaces Suíça

Installation

Interaction & Web Design

Keyless Structures

Master Planning

Print Design

Product & Package Design

Public Space

Culture

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

InnsbruckOslo

Bridges

Cronologia Buildings

Localização 
(mapa)

Masterplans

Education

Infrastructure

Cultural, Commercial, Academic, Others

Disaster Relief Projects

Exhibition Design

Houses & Housings

Industrial Design

Paper Tube Structure

Classificação

Piano & Rogers 1971 Sócio

Louis Khan NI Colaborador

Civic

Culture / Leisures

Education

Exhibition

Health

Industrial

Masterplanning

Cliente

Cronologia

1982 a 1983

Nova Iorque

Piano & Rice 1977 a 1981 Sócio

NI

NI

Shigeru Ban Arata Isozaki

Snøhetta Snøhetta 1989

NI

São Francisco
Nova 
Iorque

Craig Dykers NI NI NI

Paris

Tóquio1985Shigeru Ban ArchitectsNI

NI

Kjetil Trᴂdal T. NI NI

Richard Rogers
Rogers Stirk Harbour + 

Partners / Richard Rogers 
Partnership

1977 Londres Xangai

Nova Iorque

Santiago Calatrava NI NI NI
Santiago Calatrava 

Architects & Engineers
1981

SOM NI

BANCO DE DADOS - ATUAÇÃO PROFISSIONAL (CONTINUAÇÃO)

Team 4 1963 Sócio

Piano & Rogers 1971 Sócio

Localização (país)

Localização 
(continente)

Situação

Tipologia

Localização 
(cidade)

Tipologia

Título do Projeto

Tipologia

Localização 
(mapa)

Tipologia

Título do Projeto

Classificação

Cronologia

Localização 
(cidade)

Uganda

Portugal

Reino Unido

Rússia

Suíça

Taiwan



Alemanha

Arábia Saudita

Austrália

Bahrein

Bélgica

Brasil

Canadá

Catar

Cazaquistão

China

Coréia do Sul

Egito

Emirados Árabes Unidos

Espanha

Estados Unidos

Filipinas

Guatemala

Índia

Indonésia

Irlanda

Israel

Itália

Japão

Kwait

Malásia

México

Nigéria

Portugal

Quênia

Reino Unido

Rússia

Singapura

Suécia

Suíça

Tailândia

Turquia

Vietnã

NI NI NI
Tadao Ando Architect & 

Associates
1969 Osaka NI NI NI NI

Alemanha

Arábia Saudita

Austrália

Áustria

Canadá

China

Coréia do Sul

Dinamarca

Emirados Árabes Unidos

Espanha

Estados Unidos

França

Holanda

Itália

Japão

Líbano

Malásia

Marrocos

México

Reino Unido

Suíça

Taiwan

Arábia Saudita

Austrália

Bahrein

Bulgária

Chipre

Croácia

Emirados Árabes Unidos

Geórgia

Índia

Indonésia

Irã

Líbia

Paquistão

Reino Unido

Rússia

Tailândia

Tanzânia

Vietnã

Alemanha

Bélgica

Chile

Espanha

França

Holanda

Japão

México

Reino Unido

Singapura

Suíça

Taiwan

Community & Culture Alemanha

Education Canadá

Homes China

Hospitality & Retail Emirados Árabes Unidos

Interiors Espanha

Masterplanning & Landscape França

Menwhile Spaces Holanda

Mixed Use Quênia

Products

Street Creatures

Transport & Infrastructure

Workplaces

Concert Hall Albânia

Convention Center Alemanha

Commercial Austrália

Cultural Áustria

Educational Azerbaijão

Entertainment Brasil

Exhibition Cazaquistão

Highrise China

Hotel Coréia do Sul

Industrial Cuba

Infrastructure Dinamarca

Institutional Egito

Mixed Use Emirados Árabes Unidos

Museum Espanha

Object Estados Unidos

França

Geórgia

Holanda

Índia

Itália

Japão

Malásia

México

BANCO DE DADOS - ATUAÇÃO PROFISSIONAL (CONTINUAÇÃO)

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

Wolf D. Prix NI NI NI Coop Himmelb(l)au 1968

Frankfurt

Baku Título do Projeto

Cronologia

Localização 
(mapa)

Tipologia

Cronologia

Localização 
(continente)

Commercial + Office

Convention

Cultural

Education

Health + Science

1991 a 2013 Diretor de Arquitetura Wkk Architects 2013 Horsham NI NI

Transportation

Gary Haney NI NI

Reino Unido

Singapura

Sports & Recreation

Residential

Product Design

Office

Pequim Tipologia

Hong Kong

Melbourne

Londres

Paris

Doha

Toyo Ito
Kiyonori Kikutake 

Architects & 
Associates

1965 a 1969 NI
Urban Robot (URBOT) / 

Toyo Ito Associates, 
Architects

1971 / 1979 Tóquio Barcelona Cronologia

NI NI NI

Classificação

Sem categorias

Commercial

Cultural

Educational

Governmental

Healthcare

Installations

Planning

Residential

Sem categorias

Hospitality

Mixed Use

Residential

Sports

Aviation

Civic + Government

Chicago

Los Angeles

Xangai

Título do Projeto

Will Alsop aLL Design 2011

1936
Skidmore, Owings & Merril 

LPP

Thom Mayne
Victor Gruen 
Associates

02 anos

Tom Wright Atkins

Tadao Ando

São Francisco

Washington

Londres

Hong Kong

Dubai

Mumbai

Nova 
Iorque

NI Morphosis Architects 1972
Los 

Angeles
Nova Iorque

SOM

Brian Lee NI NI NI

NI

Mustafa K. 
Abadan

NI NI NI

Leo Chow NI NI NI

Scott Duncan NI NI NI

Kent Jackson

Viena

Los 
Angeles

Alsop & Störmer 1991 a 2000

Alsop Architects 2000 a 2009 Sócio

Sócio

RMJM 2009 a 2011 Diretor de Arquitetura

Londres

Maxwell Fry & Jane 
Drew

NI NI

Cedric Price 04 anos NI

Alsop & Lyall 1981 a 1991 Sócio

Chongqing

Título do Projeto

Tipologia

Tipologia

Cronologia

Localização 
(mapa)

Situação



Reino Unido

Sudão

Suíça

Alemanha

Arábia Saudita

Austrália

Áustria

Azerbaijão

Bélgica

Brasil

Camboja

Catar

Cazaquistão

China

Coréia do Sul

Dinamarca

Egito

Emirados Árabes Unidos

Escócia

Eslováquia

Espanha

Estados Unidos

França

Holanda

Hungria

Índia

Iraque

Irlanda

Itália

Japão

Jordânia

Líbano

Lituânia

Malásia

Malta

Marrocos

México

Noruega

Polônia

Reino Unido

República Tcheca

Romênia

Rússia

Singapura

Suíça

Taiwan

BANCO DE DADOS - ATUAÇÃO PROFISSIONAL (CONTINUAÇÃO)

NA = Não se aplica

Mixed Use

Offices

Residential

Retail

Sports

Sustainable

Towers

Transport

Urban Planning

Civic

Cultural

Education

Healthcare

Hotel

Industrial

Infrastructure

Landscape

Leisure

Urban Planning

LEGENDA
NI = Não identificado

Zaha Hadid OMA 1978 NI Zaha Hadid Architects 1979 Londres Pequim

Classificação

Cronologia

Escala

Localização 
(continente)

Situação

Tipologia



Ano Identificação Concorrentes Vencedor

Bernard Tschumi
Bureau B+B
Jean Nouvel

Richard Meier
Zaha Hadid

Outros
Foster + Partners

Outros
Arata Isozaki

Coop Himmelb(l)au
Frank Gehry

Foster + Partners, Arup e Anthoy Caro
Gehry Partners e Richard Serra

McDowell + Bendetti
Niels Gimsing e George Rotne

Studio E (Cezary Bednarki), Dewhurst Macfarlane e Peter Fink
Ushida Findally Partnership e Dewhurst Macfarlane

Christian de Portzamparc
Jean Nouvel

Dominique Perrault
Norman Foster
Peter Zumthor
Rafael Moneo
Rafael Viñoly

Rem Koolhaas
Toyo Ito

Arata Isozaki
Carlos Ferrater

Foreign Office Architects
Foster + Partners e Arup

Francesco Cellini
Gerkan, Marg & Partners

Gruppo Toscano
Ricci & Spaini

Santiago Calatrava
Zaha Hadid

Daniel Libeskind
Rafael Viñoly

Frederic Scwartz
Shigeru Ban
Ken Smith

David Mangin
Jean Nouvel

Rem Koolhaas
Winny Maas (MVRDV)

James Corner Field Operations, Diller Scofidio + Renfro e Piet 
Oudolf

Steven Holl Architects, Hargreaves Associates e HNTB
TerraGRAM: Michael Van Valkenburgh Associates
D.I.R.T Studio e Beyer Blinder Belle

Zaha Hadid Architects, Balmori Associates
SOM LLP e Studio MDA

Pelli Clarke Pelli
Richard Rogers

SOM LLP
Aziz Lazrak

Christian de Portzamparc
Frank Gehry

Rem Koolhaas
Zaha Hadid

Bernardes & Jacobsen
Brasil Arquitetura
Daniel Libeskind

Diller Scofidio + Renfro
Isay Weinfeld
Shigeru Ban

Tacoa Arquitetos
Foster + Partners

Rem Koolhaas
Richard Rogers

Zaha Hadid
BIG

David Chipperfield
Kengo Kuma

2012

425 Park Avenue Foster + Partners

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

Natural History Museum Lundgaard & Tranberg

Casarts Christian de Portzamparc

MIS - Museu da Imagem e 
do Som

2009

Diller Scofidio + Renfro

2004
James Corner Field Operations, 
Diller Scofidio + Renfro e Piet 

Oudolf

Pelli Clarke PelliSalesforce Tower2007

1999

2002
Florence High Speed 

Railway Station
Foster + Partner e Arup

World Trade Center 
Competition

Daniel Libeskind

2003

1996 Millenium Bridge

Frech Embassy Berlin1997 Christian de Portzamparc

1988 Torre de Collserolla Foster + Partners

Frank Gehry1992 Museu Guggenheim Bilbao

1982 Parc de La Villette Bernard Tschumi

BANCO DE DADOS - CONCURSOS

David ManginLes Halles

High Line

Foster + Partners, Arup e 
Anthony Caro

Casa da Música Rem Koolhaas



Lundgaard & Tranberg
Snohetta

Steven Holl
BIG

Rem Koolhaas
Tishman Speyer

Herzog & de Meuron
Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa/SANAA

Renzo Piano
Shigeru Ban + Thomas Chow Architects

Snohetta
Toyo Ito, Architects + Benoy Limited

Ammar Curiel
Frank Gehry

Herzog & de Meuron
Kimmel Eshkolot

Kolker Kolker Epstein
Renzo Piano
Frank Gehry
Jean Nouvel

Rem Koolhaas
UNStudio

Zaha Hadid
BGP (Bernardo Gómez Pimenta) e Gensler

Fernando Romero (FR-EE) e Foster + Partners
Francisco López Guerra (LOGUER), Francisco González-Pulido 

(JAHN) e Alonso de Garay (ADG) e Pascall + Watson
Legorreta e Richard Rogers

TEM Arquitectos
SOM LLP e SENER

Teodoro González de Léon e TAX
Zaha Hadid e Serrano Arquitectos

2 Portzamparc
Anette Gigon & Mike Guyer
Bernard Tschumi Architects
BIG & Itten + Brechbühl AS
Brauen Wälchili Architectes

Christ & Gantenbein AG
David Chipperfield & Burckhardt + Partner

Diller Scofidio + Renfro & EMA architectes associés
EM2N Mathias Müller Daniel Niggli Architekten AG

Foster + Partners
Inès Lamunière & Patrick Devanthéry

João Luis Carrilho da Graça
Kengo Kuma

Rem Koolhaas
Pierre-Alan Durpraz & Gonçalo Byrne Arquitectos

Renzo Piano & Atelier d'Architecture Jaques Bugna
Richter Dahi Rocha & Associés architectes

Snohetta
Adjaye Associates e Ron Arad Architects

Allied Works
Anish Kapoor e Zaha Hadid

Caruso St JohnArchitects, Marcus Taylor e Rachel Whiteread
Diamond Schmitt Architects

Foster + Partners e Michael Rovner
Heneghan Peng

John McAslan + Partners e MASS Design Group
Lahdelma & Mahlamäki Architects e David Morley Architects

Daniel Libeskind e Haptic
aMDL
BIG

MVRDV
Snohetta

Nihon Sekkei

Pelli Clarke Pelli
Studio Fuksas

Sutherland Hussey Harris
Valode & Pistre

Zaha Hadid
BIG, Marks Barfield Architects, Burohappold, Gardiner & 

Theobald

White Arkitekter AB, Guy Nordenson and Associates, Diller 
Scofidio + Renfro, Zenit Design AB, Cowi AB, HR&A

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

Gothenburg Cable Car
UNStudio, Kjellgren Kaminsky 

Architecture AB, Kippers & 
Helbig Berlin, Licht & Soene

2018

BIG
San Pellegrino Flagship 

Factory

2017

Pelli Clarke Pelli
Chengdu Natural History 

Museum

Adjaye Associates e Ron Arad 
Architects

Museu do Holocautso UK

2013

Fernando Romero (FR-EE) e 
Foster + Partners

Aeroporto Internacional da 
Cidade do México

Pierre-Alan Durpraz & Gonçalo 
Byrne Arquitectos

Cité de La Musique 
(Genebra)

2014

Herzog & de Meuron
M+ - Museu de Cultura 

Visual

Herzog & de MeuronNational Library od Israel

Jean Nouvel
National Art Museum of 

China

Lundgaard & TranbergNatural History Museum

Rem Koolhaas

2012
Miami Beach Convention 

Center Master Plan

BANCO DE DADOS - CONCURSOS (CONTINUAÇÃO)



UNStudio, Kjellgren Kaminsky Architecture AB, Kippers & Helbig 
Berlin, Licht & Soene
Wilkenson Eyre Cowi

Miralles Tagliabue EMBT
Morphosis Architects

MVRDV
Rocco Design Architects
Schneider + Schumacher
Shenzen Hauhui Design

StaedteBauProjetkte
Wimberly Allison Tong & Goo Na

WOHA Designs
Studio Fuksas

Outros
Adjaye Associates & BVN
BIG & JPE Design Studio

David Chipperfield & SJB Architects
Diller Scofidio + Renfro & Woods Bagot

Hassell & SO-IL
Khai Liew, Office of Ryue Nishizawa & Durbach Block Jaggers

BIG & Fender Katsalidis
Coop Himmelb(l)au & Archutectus
MAD Architects & Elenberg Fraser

MVRDB & Woods Bagot
Rem Koolhaas & Conrad Gargett

UNStudio & Cox Architecture

Diller Scofidio + Renfro & 
Woods Bagot

Adelaide Contemporary

Southbank by Beulah UNStudio & Cox Architecture

2018

MVRDVVanke Headquarters

Studio FuksasAeroporto de Gelendzik

BANCO DE DADOS - CONCURSOS (CONTINUAÇÃO)

Gothenburg Cable Car
UNStudio, Kjellgren Kaminsky 

Architecture AB, Kippers & 
Helbig Berlin, Licht & Soene



Identificação Instituição Ano

Distinguished Alumni Award Texas A & M University 2011

Pritzker Prize The Hyatt Foundation 2016

Pritzker Prize The Hyatt Foundation 1992

Royal Gold Medal Royal Institute of British Architects 2009

Praemium Imperiale The Japan Art Association 1998

Golden Lion for Lifetime Achievement La Biennale di Venezia 2012

Pritzker Prize The Hyatt Foundation 2019

Royal Gold Medal Royal Institute of British Architects 1996

Grand Prix Nationale de l'Architecture Ministère de la Culture 1996

AIA Gold Medal American Institute of Architects 1995

Pritzker Prize The Hyatt Foundation 1994

Royal Gold Medal Royal Institute of British Architects 2011

Praemium Imperiale The Japan Art Association 2013

Elizabeth Diller

Ricardo Scofidio

Charles Renfro

Pritzker Prize The Hyatt Foundation 1989

Royal Gold Medal Royal Institute of British Architects 2000

Praemium Imperiale The Japan Art Association 1992

Golden Lion for Lifetime Achievement La Biennale di Venezia 2008

AIA Gold Medal American Institue of Architects 1999

Jacques Herzog Pritzker Prize The Hyatt Foundation 2001

Royal Gold Medal Royal Institute of British Architects 2007

Praemium Imperiale The Japan Art Association 2007

Pritzker Prize The Hyatt Foundation 2008

Royal Gold Medal Royal Institute of British Architects 2001

Praemium Imperiale The Japan Art Association 2001

Medalha de Ouro Academia Francesa de Arquitetura 1998

A. Eugene Kohn

William Pedersen

Sheldon Fox

Winy Maas

Jacob Van Rijs

Nathalie de Vries

Pritzker Prize The Hyatt Foundation 1999

Royal Gold Medal Royal Institute of British Architects 1983

Praemium Imperiale The Japan Art Association 2002

AIA Gold Medal American Institute of Architects 1994

Golden Lion for Lifetime Achievement La Biennale di Venezia 2004

Pritzker Prize The Hyatt Foundation 1996

Royal Gold Medal Royal Institute of British Architects 2003

Praemium Imperiale The Japan Art Association 2017

Pritzker Prize The Hyatt Foundation 2000

Royal Gold Medal Royal Institute of British Architects 2004

Praemium Imperiale The Japan Art Association 2003

Golden Lion for Lifetime Achievement La Biennale di Venezia 2010

Pritzker Prize The Hyatt Foundation 1998

Royal Gold Medal Royal Institute of British Architects 1989

Praemium Imperiale The Japan Art Association 1995

Golden Lion for Lifetime Achievement La Biennale di Venezia 2000

AIA Gold Medal American Institute of Architects 2008

Pritzker Prize The Hyatt Foundation 2007

Royal Gold Medal Royal Institute of British Architects 1985

Praemium Imperiale The Japan Art Association 2000

Golden Lion for Lifetime Achievement La Biennale di Venezia 2006

AIA Gold Medal American Institute of Architects 2005

Pritzker Prize The Hyatt Foundation 2014

Kjetil Trᴂdal T.

Craig Dykers

Gary Haney

Mustafa K. Abadan

Leo Chow

Scott Duncan

Kent Jackson

Brian Lee

Pritzker Prize The Hyatt Foundation 1995

Royal Gold Medal Royal Institute of British Architects 1997

Praemium Imperiale The Japan Art Association 1996

Tadao Ando

Frank Gehry

Adrian Smith

Alejandro Aravena

Alvaro Siza Vieira

Bernard Tschumi

Bjarke Ingels

César Pelli

Christian de Portzamparc

Daniel Libeskind

David Chipperfield

DS+R

Arata Isozaki

Rem Koolhaas

Herzog & de Meuron
Pierre de Meuron

Jean Nouvel

Ken Yeang

Massimilliano Fuksas

MVRDV

KPF

Norman Foster

Paul Andreu

Peter Eisenman

Rafael Moneo

Rafael Vinoly

Renzo Piano

Richard Rogers

Santiago Calatrava

Shigeru Ban

Snohetta

SOM
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AIA Gold Medal American Institute of Architects 2002

Pritzker Prize The Hyatt Foundation 2005

AIA Gold Medal American Institute of Architects 2013

Pritzker Prize The Hyatt Foundation 2013

Royal Gold Medal Royal Institute of British Architects 2006

Praemium Imperiale The Japan Art Association 2010

Golden Lion for Lifetime Achievement La Biennale di Venezia 2002

Pritzker Prize The Hyatt Foundation 2004

Royal Gold Medal Royal Institute of British Architects 2016

Praemium Imperiale The Japan Art Association 2009

BANCO DE DADOS - PREMIAÇÕES (CONTINUAÇÃO)

LEGENDA
Não apresentam nenhum dos prêmios verificados

Thom Mayne

Tom Wright

Toyo Ito

Will Alsop

Wolf D. Prix

Zaha Hadid
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