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Resumo 

Este trabalho em andamento aborda a concepção dos sistemas estruturais atrelados 

à arquitetura, demonstrando que a concepção arquitetônica deve estar ligada a 

concepção estrutural. Mais do que a sustentação de uma ideia, os sistemas 

construtivos são um método de expressão plástica e bela da união entre Arquitetura 

e Engenharia, e para retratar essa questão foram escolhidas três obras como estudo 

de caso, sendo elas: a Catedral de Brasília, do arquiteto Oscar Niemeyer, a 

Residência Robert-Schuster, do arquiteto Severiano Porto, e o Centro Cultural Marie-

Jean Tjibaou, do arquiteto Renzo Piano. O principal motivador explorado para a 

pesquisa é a relação como o arquiteto se utiliza das tecnologias/sistemas estruturais 

pensado no habitat onde se insere os projetos/obras e como ocorre a conversa entre 

arquitetura e as técnicas construtivas. 

 

Introdução 

As concepções dos sistemas estruturais foram evoluindo durante o passar do tempo. 

De barro a cerâmica, de pedra a concreto, de madeira a metal. Não falamos aqui de 

uma evolução de materiais em detrimento a outros, mas sim de uma busca por 

melhores soluções para construções distintas. 

Apesar disso, na maioria das vezes o projeto estrutural é desvinculado da concepção 

do projeto. Isso implica na visão de que a estrutura é apenas um problema a ser 

resolvido, se limitando a um caráter técnico de sustentação do objeto arquitetônico. 

Se opondo a essa perspectiva, o projeto nasce de uma conciliação entre essas 

frentes, onde o arquiteto é o responsável por conceber a arquitetura e a estrutura de 

uma forma conjunta.  

Tendo em vista o partido estrutural como o partido do projeto arquitetônico, uma 

compreensão do território quanto a clima, materiais disponíveis, composição com o 

entorno, e mais ainda, das tradições locais onde será implantada a obra, proporciona 

uma adequação não só do programa projetual, mas da definição do sistema estrutural 

e materiais para a obtenção de uma relação mais harmoniosa entre paisagem e 

construção. 

Outro fator a ser explorado nas concepções de projetos, são as sensações que podem 

ser causadas em cada um dos observadores. Além da forma, dos materiais, das cores, 

e dos espaços, se explorada como maneira de composição, a estrutura também pode 

contribuir com as transmissões de emoção e razão simultaneamente.  



A partir do momento que se tem essa percepção, mais que a sustentação, criam-se 

oportunidades projetuais e não limitações, tornando as obras mais que espaços frios 

e inóspitos, lugares mais humanos e acolhedores.  

Com essa visão, as três obras escolhidas para fomentar essa discussão são a 

Catedral de Brasília, a Residência Robert Schuster e o Centro Cultural Marie-Jean 

Tjibaou. Essas, serão fundamentais para as explanações do tema, com suas 

familiaridades e ao mesmo tempo, suas diferenças de partido arquitetônico, 

temporalidade, materiais e regiões geográficas. Abordam assim, particularidades e 

semelhanças que embasam a teoria aplicada a prática discorrida durante a pesquisa. 

 

Objetivos 

Essa pesquisa tem como objetivo a busca do partido arquitetônico atrelado às 

questões estruturais e regionais por meio de três estudos de caso, a Catedral de 

Brasília (1959-70), em Brasília, Brasil, do arquiteto Oscar Niemeyer, a Residência 

Robert Schuster (1978), em Manaus, Brasil, do arquiteto Severiano Porto e o Centro 

Cultural Marie-Jean Tjibaou (1993-98), em Nouméa, Nova Caledônia, do arquiteto 

Renzo Piano. Tais estudos serão necessários para retratar as relações que existem 

na concepção de um projeto arquitetônico/estrutural.  

 

Metodologia 

Para a realização dessa pesquisa, estão sendo realizados os seguintes 

procedimentos:  

1. Revisão bibliográfica sobre concepção estrutural e suas influências nos 

projetos arquitetônicos ao decorrer dos anos;  

2. Levantamento de dados, baseado em livros, revistas, dissertações, teses, 

entrevistas e vídeos para os estudos de caso (a Catedral de Brasília, a 

Residência Robert Schuster e o Centro Cultural Marie-Jean Tjibaou) 

relacionados às questões regionais, funcionais, estéticas, estruturais e de 

expressões; 

3. Pesquisa das características projetuais dos arquitetos estudados para o 

entendimento de como desenvolvem seus partidos arquitetônicos; 

4. Identificação das características das tradições regionais em que foram 

implantados mostrando assim as relações criadas entre o objeto arquitetônico 

e seu entorno imediato; 



5. Analises para compreender as formas que tomaram a partir das escolhas 

estruturais com base no material levantado, para a elaboração do textos finais. 

 

Desenvolvimento 

A pesquisa se organiza da seguinte forma: 

1. Introdução, onde se explicada a importância do tema e como ele foi se 

desenvolvendo na história da arquitetura; 

2. Três capítulos que tratarão dos estudos de caso, uma obra por capítulo, 

explicando desde os conceitos dos arquitetos e o estudo da regionalidade à 

exploração dos sistemas estruturais escolhidos versus a concepção 

arquitetônica;  

3. Considerações finais que além de debater sobre as obras, atrelará um 

entendimento dos motivos pelos quais os arquitetos foram influenciados, ou 

influenciaram a região.  

 

Resultados preliminares 

O presente trabalho está em fase de desenvolvimento onde já foram realizados os 

levantamentos iconográficos dos projetos e as biografias de seus autores. Portanto, 

as análises e por consequência os resultados estão em andamento e ainda não foram 

concluídos. 
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