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ABSTRACT 

Architecture stems from a complex, non-linear design process, that imply a 
progressive transformation of the project, supported on various tools such as 
sketches, drawings, images and models. These instruments allow for the 
research, development and communication along the different steps of the 
project. 
In addition to the two-dimensional representations, since Renaissance the three-
dimensional exploration tools have come to acquire a great deal of relevance, as a 
means of manipulating, experimenting and communicating the project. 
In addition to the physically produced traditional means of modelling - the scale 
model and the prototype - from the end of the 20th century on, an increasing 
development of computational models specific to architecture occurred. 
 
In this context, this study begins with the analysis and discussion of what are 
physical models and digital models and how each of these means of modelling is 
relevant throughout the various stages of the architectural design process 
Based on the discussion of the reciprocity relationship between physical reality 
and digital reality, understanding is sought about the role of the scale model and 
of the prototype in the context of present and future modelling. 
 

Thus, through the debate about the influence of modelling on the perception and 
intelligibility of the project, it is possible to develop an "intelligent" scale model that, 
through the exercise of the senses in the act of doing, allows to produce a range 
of knowledge of the project, informing the project itself, as well as the discipline of 
architecture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Key words: Physical Model, Digital Model, Intelligibility, Architecture 
Conception  
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RESUMO 

A arquitectura  decorre de um processo de concepção complexo e não linear, 
que implica uma transformação progressiva do projecto, apoiada em diversas 
ferramentas como esquiços, desenhos, imagens e modelos. São estes 
instrumentos que permitem pesquisar, desenvolver e comunicar ao longo das 
diversas fases do projecto. 
Para além das representações bidimensionais, as ferramentas de exploração 
tridimensionais têm vindo a adquirir bastante relevância, desde o Renascimento 
até à actualidade, como meio de manipulação, experimentação e comunicação 
do projecto. Desde o final do século XX, para além dos meios de modelação 
tradicionais produzidos fisicamente - a maquete e o protótipo - assiste-se a um 
crescente desenvolvimento de modelos computacionais específicos para 
arquitectura.  
 
Neste âmbito, o estudo começa por analisar e discutir o que são modelos físicos 
e modelos digitais e de que forma é que cada um destes meios de modelação é 
relevante ao longo das várias fases do processo de concepção em arquitectura.  
Com base na discussão das relações de reciprocidade entre a realidade física e a 
realidade digital, é procurada a compreensão do papel da maquete e do protótipo 
no panorama da modelação actual e futura.  
Deste modo, através do debate em torno da influência da modelação na 
percepção e inteligibilidade do projecto, é possível desenvolver uma maquete 
"inteligente" que, através do exercício dos sentidos no acto de fazer, possibilita 
gerar conhecimento do projecto, informando o projecto e a arquitectura enquanto 
disciplina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras chave : Modelo Físico, Modelo Digital, Inteligibilidade, Concepção 

Arquitectónica  
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"Eis uma excelente fórmula para o diagnóstico actual da paisagem. A Natureza, 
mole, como que vai desaparecendo — apesar de a paisagem clássica ainda 
existir (no campo), e ainda podermos ver, na cidade, no meio da paisagem 
metálica, homens e alguns animais domésticos, coisas moles, portanto — 
enquanto o mundo duro que não se dobra facilmente, aí está, ganhando terreno: 
o mundo olhado e tocado endureceu: eis que a máquina ganha metros 
quadrados à carne, à moleza".  
 

 
 

"Estou de olhos fixos no que não se vê, estou de olhos no irreal, vejo o que não 
existe e posso descrever-to. O irreal torna-se concreto, físico, tocável, real 
portanto, por via da imaginação". 

 
 
 

" … para construir uma casa é necessário um projecto, uma vontade dirigida, e 
esta sim é uma produção humana, é um fazer humano; fazer humano que 
'funciona por gestos sucessivos, bem separados, limitados'. Numa obra humana, 
os actos 'diferentes e independentes exigem a sua presença pensante'. É um 
pensador que faz e só um pensador o poderia fazer". 

 
 

Tavares, M. (2013) 
Atlas do corpo e da imaginação: teoria, fragmentos e imagens  
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INTRODUÇÃO 

 

Questão de investigação 

A arquitectura resulta de um "processo criativo que, estimulado pela memória, 
pelo desenho e pelas maquetes, multiplica e realiza, na sua descoberta, contínuas 
operações mentais de adição, subtracção, rejeição e síntese" (Faria, 2014, pp. 
43). 
Deste modo, o processo de design em arquitectura é complexo e não linear, não 
seguindo necessariamente um mapeamento lógico e consecutivo entre análise, 
síntese e avalização. Este "é um processo em que o problema e a solução 
emergem simultaneamente" 1  (Lawson, 2005, pp. 48), através da negociação 
entre as actividades de análise, síntese e avaliação, tal como indica o mapa do 
processo de design apontado por Lawson. Este mapa "não indica nenhum ponto 
inicial ou final ou a direcção do fluxo de uma actividade para a outra"2 (2005, pp. 
48). 
O processo de concepção é portanto "um processo diacrónico que implica uma 
transformação progressiva daquilo que está em projecto"3 (Boudon et al, 1994, 
pp.132). Assim, o acto de criar envolve um processo mental capaz de manipular 
informação de modo a atingir ideias coerentes que dão origem a uma realização 
das mesmas (Lawson, 2005). No âmbito da arquitectura, esta realização reflecte-
se não só no objecto final — o edifício — como também nos objetos produzidos 
ao longo do processo metodológico de desenvolvimento do projecto. 
Estes instrumentos metodológicos permitem pesquisar, desenvolver e comunicar 
ao longo das várias fases do projecto. Apesar da importância do desenho ao 
longo da história da arquitectura, desde o século XX que este tem vindo a ser 
progressivamente complementado, enquanto instrumento de estudo e percepção 
da tridimensionalidade, por um crescente uso da modelação tridimensional, 
levando a que a maquete e a maquete-protótipo tenham adquirido relevância ao 
longo das últimas décadas. Para além destes meios de modelação, desde o final 
do século XX que assistimos a um progressivo desenvolvimento da tecnologia 
que, aplicada à arquitectura, gerou inúmeros softwares de modelação digital.  
Se o debate acerca da modelação se tem centrado sobretudo no poder 
comunicativo destas ferramentas, enquanto meios de apresentação e de análise 

                                                        
1 "Design is a process in which problem and solution emerge together". 

2 "(...) the map does not indicate any starting and finishing points or the direction of flow from one 
activity to another".  

3  "Le processus de conception est un processus diachronique qui implique une transformation 
progressive de ce qui est en projet".  

01 Esquema do processo de 
design apontado por Bryan 
Lawson  
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da arquitectura edificada, torna-se urgente discutir a sua vertente conceptual, de 
pesquisa e de experimentação.  
Tendo em consideração a pertinência das ferramentas de modelação para o 
desenvolvimento do projecto, é necessário compreender a relevância de cada 
uma destas na percepção, compreensão e produção do objecto arquitectónico. 
A presente investigação pretende perceber qual o papel da maquete e da 
maquete-protótipo, no contexto actual da modelação, para a pesquisa, 
desenvolvimento e comunicação do projecto de arquitectura, entendida como 
prática de uma concepção que visa a sua construção.  

Motivação 

A tridimensionalidade é uma dimensão inerente à arquitectura. O objecto último 
da arquitectura — o edifício — é projectado e construído tridimensionalmente. No 
âmbito do processo de concepção a tridimensionalidade é abordada sobretudo 
através de modelos. 
Desde o inicio do percurso académico que o estudante de arquitectura é 
adequadamente incentivado a pensar, ler e projectar no espaço tridimensional. 
Deste modo, é sobretudo através da maquete e do modelo digital que o aluno, à 
semelhança do arquitecto na prática profissional, testam diferentes soluções e 
comunicam com diversos tipos de interlocutores — disciplinares, profissionais e 
público em geral. 
Na continuidade de um incentivo presente ao longo de toda a formação, é de 
salientar a orientação da metodologia de ensino preconizada pelo professor 
Ricardo Bak Gordon na disciplina de projecto do primeiro ano de mestrado em 
arquitectura do Instituto Superior Técnico. Ao longo deste período os alunos 
foram frequentemente incentivados a pensar, testar e comunicar ideias de 
arquitectura com a maquete. 
Numa fase posterior de formação, durante o período de estágio no atelier Herzog 
& de Meuron, em Basileia, foi possível apreender uma prática de projecto com 
base numa constante investigação através da modelação. O persistente recurso a 
modelos físicos para determinadas pesquisas, bem como o uso de ferramentas 
digitais de optimização e resolução de soluções de projecto, esteve na origem do 
despoletar deste tema de investigação. Durante o período de recolha 
bibliográfica, foi determinante a leitura de "Modeling Messages" (2005) de Karen 
Moon, para enquadrar e direccionar a investigação. 
 
Numa época em que o futuro da concepção em arquitectura é tida como digital, 
torna-se essencial reflectir e debater qual o papel de cada um dos meios de 
modelação — físico e digital — e de que modo é que o acto físico inerente à 
arquitectura influencia e é influenciado pelo desenvolvimento tecnológico.  

Objectivos 

Através da análise do papel da modelação física, o persente trabalho visa formular 
o conceito de MAQUETE "INTELIGENTE" — aquela que consegue e conseguirá apoiar 
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as múltiplas dimensões e envolvências do processo de concepção. Para tal é 
essencial compreender o que é um modelo, que meios de modelação existem e 
quais as características que os definem. Além disso importa analisar as diferentes 
funções dos modelos e em que medida é que estes actuam ao longo das várias 
fases do projecto.  
Através desta análise, será possível discutir as relações de reciprocidade entre os 
modelos físicos e os modelos digitais, procurando assim perceber de que modo é 
que o processo de modelação se pode tornar mais sistematicamente informado. 
A presente dissertação tem assim como objetivo clarificar os conceitos 
associados à modelação, procurando analisar o que é a maquete no contexto de 
modelação actual, numa perspectiva de futuro, (re) definindo-a como a MAQUETE 

"INTELIGENTE". 

Enquadramento 

A PROCESSO DE CONCEPÇÃO é individual e diverso, sendo que esta diversidade 
respeita tanto a autores distintos, como aos diferentes projectos de um mesmo 
autor. A TEORIA DA CONCEPÇÃO em arquitectura aplica-se assim "aos princípios 
fundamentais adoptados pelo autor para a formação da representação geral e 
abstracta do discurso arquitectónico" (Bastos, 2013).  
Posto isto, a presente investigação visa analisar, compreender e discutir a 
relevância da modelação enquanto instrumento metodológico, para procurar 
entender a importância do acto de "fazer", isto é, de construir fisicamente, ao 
longo do processo de desenvolvimento do projecto. 
Partindo da concepção arquitectural, Philippe Boudon, discute a leitura da 
arquitectura enquanto arte, questionando se esta, mesmo "antes de ser uma arte 
(que, aliás, nem sempre consegue ser), não será ela um fazer?"4 (1992, pp.22). 
Assim, a concepção em arquitectura, enquanto fazer, inscreve-se no estudo da 
Arquitecturologia — área que estuda a concepção da arquitectura enquanto um 
fazer e teoria dessa prática —, promovendo um DISCURSO POIÉTICO. A diferença 
que existe ente o ESPAÇO ARQUITECTURAL OU ARQUITECTÓNICO e o ESPAÇO 

ARQUITECTUROLÓGICO, é a mesma que percepcionamos entre o DISCURSO POÉTICO 
e o DISCURSO POIÉTICO. "Respectivamente, uns são objectos do poeta e do 
arquitecto, os outros são os objectos do conhecimento do fazer, seja do poema, 
seja da arquitectura" (Boudon, 1992, pp.23-24). Conclui-se portanto que o 
DISCURSO POÉTICO assenta num acto intuitivo do fazer, enquanto que o DISCURSO 

POIÉTICO assenta na noção do conhecimento a partir do fazer. Deve-se ter em 
atenção que se considera conhecimento como uma consequência da prática e 
não como uma necessidade de desenvolver conhecimento a partir da procura de 
consequências práticas — "o projecto prático é que orienta, informa e dinamiza o 
objectivo operacional"5 (Boudon, 1992, pp.83). 
 
                                                        
4 "Et n'est-elle pas, avant d'être un art (ce qu'elle n'arrive pas toujours à être au demeurant), un faire?". 

5 "(...) le projet pratique oriente, informe, dynamise la visée opératoire". 
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É por isso necessário reflectir acerca do que é um modelo no âmbito da 
arquitectura e qual a razão que o torna tão importante ao longo várias fases de 
concepção. 
Segundo Pérez-Gomes (2005), desde a inicio da arquitectura ocidental, na Grécia 
Clássica, que o arquitecto não concebe edifícios, mas sim os artefactos 
mediadores que os tornam possível construi-los. O autor afirma que a partir do 
final do século XX, o aparecimento de vídeos experimentais, do desenho assistido 
por computador e de imagens virtuais, tem vindo a transformar o entendimento 
conceptual da arquitectura. Apesar do maior interesse em torno das novas 
possibilidades tecnológicas aplicadas à arquitectura, a discussão em torno da 
revolução digital exclui comummente questões de significado, percepção e ética. 
 
As investigações desenvolvidas nas últimas décadas acerca da modelação são 
essenciais para que haja um maior debate acerca da influência das metodologias 
de projecto na arquitectura. Dos estudos teóricos de pesquisa disponíveis, 
destacam-se "Introduction à l'architecturologie" (1992) de Philippe Boudon, pelo 
desenvolvimento da teroria de concepção em arquitectura, "Architectural Model 
as Machine" de Albert Smith, devido ao pensamento acerca da definição de 
modelo, "Architecture in the Digital Age" de Blanko Kolarevic, pela investigação da 
relevância da modelação digital para a arquitectura, "Models: Architecture and the 
Miniature" de Mark Morris, pela contextualização da modelação ao longo da 
história, e Modeling Messages" de Karen Moon, para a construção dos 
fundamentos base desta investigação. 
Todas estas obras partilham um enquadramento semelhante, visto que analisam, 
mesmo que segundo perspectivas distintas, a relevância dos instrumentos de 
concepção em arquitectura.  
Com base nos estudos desenvolvidos ao longo das últimas décadas acerca das 
metodologias de concepção, do desenvolvimento da maquete física e da 
proliferação dos modelos digitais, a presente investigação procura alargar o 
campo de reflexão da modelação física enquanto instrumento de acção e 
pensamento indispensável ao desenvolvimento do projecto.  
Esta dissertação centra-se na análise e discussão das várias ferramentas de 
modelação, de forma a compreender em que medida é que a maquete é 
pertinente nos dias de hoje para o desenvolvimento e comunicação do projecto. 
Num momento em que se questiona a utilidade do modelo físico, é preciso 
perceber o enquadramento deste no âmbito das ferramentas tridimensionais 
disponíveis actualmente — físicas e digitais — e em que medida é que a acto de 
fazer influência e potencia o conhecimento.  

Metodologia 

No trabalho desenvolvido nesta dissertação adopta-se um processo de 
investigação que parte de uma questão de investigação ampla — a modelação — 
que vai sendo decomposta ao longo dos capítulos através de um processo lógico 
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de análise e discussão, teórica e prática. Esta permitirá concluir qual a relevância 
da modelação física na actualidade e para o futuro da arquitectura.  
Numa primeira fase é necessário clarificar o conceito de MODELO DE ARQUITECTURA, 
de MODELO FÍSICO e de MODELO DIGITAL. Ainda nesta fase é preciso entender quais 
as características que definem um modelo de arquitectura, recorrendo a uma 
base teórica, a partir da bibliografia estudada, complementada pelo 
conhecimento retirado dos casos de estudo. Com base nas definições 
apresentadas, a investigação prossegue com uma análise do modo como a 
modelação é relevante no processo de concepção.  
Esta clarificação e análise fundamentará e permitirá uma discussão informada 
acerca das relações de reciprocidade entre a realidade física e a realidade digital. 
Através deste estudo e discussão será então possível concluir qual a pertinência 
dos diversos modelos tridimensionais e quais as vantagens e desvantagens do 
seu uso para o desenvolvimento e para a percepção da arquitectura.  
O debate em torno de um conceito mais amplo — MODELAÇÃO — possibilitará 
definir o conceito de MAQUETE "INTELIGENTE", que permitirá estabelecer conclusões 
acerca do presente e futuro da modelação no âmbito da arquitectura.  

Estrutura 

O processo metodológico da presente dissertação segue uma lógica sequencial 
de aproximação às questões de investigação, partindo do geral para o particular. 
Assim sendo, após a introdução, o corpo da tese é estruturado em seis capítulos, 
essenciais para o enquadramento, entendimento e apreensão deste tema no 
âmbito da arquitectura. A conclusão parte duma leitura de síntese da tese, para 
fixara noção de MAQUETE "INTELIGENTE" e lançar caminhos para futuros 
desenvolvimentos. 

01 O que é um modelo? 

Neste capítulo inicial é clarificado o conceito de MODELO. Os dois subcapítulos são 
dedicados à compreensão dos conceitos de MODELAÇÃO FÍSICA e de MODELAÇÃO 

DIGITAL. Através de uma fundamentação teórica, procura-se compreender a 
evolução histórica destes conceitos até à actualidade. 

02 Modelar em arquitectura 

No segundo capítulo clarificam-se as características que definem um modelo, 
agrupando-as em dois subcapítulos: OBJECTIVIDADE, onde se inclui a ESCALA e a 
PROPORÇÃO; e SUBJECTIVIDADE, onde são abordadas as noções de ABSTRACÇÃO, 
TANGIBILIDADE, MATERIALIDADE E TEMPO. 

03 Funções do modelo 

A partir dos princípios definidos nos capítulos antecedentes, este capítulo analisa 
quais as funções da modelação no processo de concepção, dividindo-se em 
quatro subcapítulos: COMUNICAR, REPRESENTAR, PESQUISAR e DOCUMENTAR.  
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04 O modelo no processo de projecto 

Tendo em conta as funções analisadas anteriormente, este capítulo é o que fecha 
o corpo de análise, promovendo uma investigação dos processo de modelação 
nas várias fases de concepção. Os três primeiros subcapítulos correspondem às 
principais fases de desenvolvimento do projecto: CONCEITO, DESENVOLVIMENTO e 
CONSTRUÇÃO. O último subcapítulo elabora uma conclusão da leitura dos CASOS DE 

ESTUDO, através de uma comparação das características essenciais da 
modelação. 

05 Binómio digital-físico 

Este primeiro capítulo de discussão visa debater duas relações de reciprocidade 
entre a realidade física e a realidade digital: o MODELO DIGITAL VS MODELO FÍSICO, 
onde se procura perceber quais as vantagens e desvantagens de um sobre o 
outro; e o MODELO DIGITAL + MODELO FÍSICO, que lança a discussão acerca das 
vantagens da combinação da capacidade tecnológica com a capacidade 
sensorial. 

06 Modelação "inteligente" 

O último capítulo do corpo da tese vem na continuidade do capítulo anterior, 
reflectindo sobre o modo "inteligente" de utilização da modelação, definindo 
assim o conceito de MAQUETE "INTELIGENTE". Através de um novo entendimento de 
MAQUETE, o último subcapítulo desenvolve uma análise da influência da 
modelação na própria arquitectura, numa reflexão do que é [A MAQUETE] ONTEM, 
HOJE E AMANHÃ.  

Conclusão 

Termina-se este trabalho com a descrição dos principais resultados conclusivos e 
da contribuição deste estudo para o desenvolvimento de um processo de 
concepção cada vez mais compreensível e "inteligente". 
 

Terminologia 

Modelo  
Conjunto de indicações de diversas naturezas de qualquer coisa fabricada ou 
pensada. No âmbito desta dissertação, considera-se modelo o "modo 
experimental na pesquisa de intencionalidades" (Rodrigues, M. et al., 1990, pp. 
182). 
 
Maquete  
Modelo, em tamanho reduzido, referenciado a uma escala conveniente. 
Usualmente este refere-se a um objecto que, futuramente, se pretende construir 
ou fabricar (Rodrigues, M. et al., 1990). 
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Maquete-protótipo 
Modelo, em escala natural, de uma parte de um objecto a construir. É por isso "o 
resultado concreto de uma série de experiências" (Rodrigues, M. et al., 1990, 
pp.220), para fins de estudo ou ensaio antes de partir para a construção final. A 
maquete-protótipo aproxima-se do conceito inglês de mockup, diferindo de 
protótipo na medida em que na disciplina de arquitectura o protótipo é o próprio 
edifício.  
 
Digital 
Por oposição ao analógico, é algo que apresenta dados, resultados ou indicação 
sob forma numérica num mostrador ou ecrã (Gausa, 2003). 
 
Virtual 
Algo que existe num meio electrónico e permite ao utilizador navegar, explorar e 
interagir (Porter, 2006). 
 
CAD — Computer-Aided Design  
Software de aplicação informática de DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR 
(Kolarevic, 2003)  
 
CAM — Computer-Aided Manufacturing  
Hardware de aplicação informática de MANUFACTURA ASSISTIDA POR COMPUTADOR. 
São também as técnicas de produção de elementos físicos que permitem a 
passagem do modelo digital para o modelo físico (Kolarevic, 2003). 
 
NURBS — Non-Uniform Rational B-splines 
Representações matemáticas de geometrias tridimensionais que permitem 
descrever formas a partir de elementos bidimensionais como linhas ou de 
geometrias orgânicas complexas (Kolarevic, 2003). 
 
BIM — Building Information Model 
Modelo digital que permite incorporar toda a informação das mais variadas 
especialidades num único modelo. Este é um modelo de extrema utilidade para 
arquitectos, engenheiros, construtores e empresas de construção (Kolarevic, 
2003) 
 
Animação 
Baseada numa lógica informatizada e informalizada, promove uma relação de 
transformação, mutação e mudança, que aparenta movimento, não implicando 
acção, visto que é percepcionada através do ecrã bidimensional do computador 
(Gausa, M. et al., 2003).  
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01 O QUE É UM MODELO? 

 

Se a concepção em arquitectura (...) resulta do processo criativo que, estimulado 
pela memória, pelo desenho e pelas maquetes, multiplica e realiza, na sua 
descoberta, contínuas operações mentais de adição, subtracção, rejeição e 
síntese" (Faria, 2014, pp. 43), também "a comunicação da arquitectura é 
indissociável da sua representação" 6  (Moon, 2005, pp.11). É através de um 
esquiço, um desenho, uma imagem, um modelo ou um discurso que uma ideia 
criada pelo arquitecto se torna parte do processo de projecto de arquitectura.  
Assim, os esquiços, desenhos e modelos não correspondem ao objecto final de 
trabalho em arquitectura. Ao contrário da pintura e da escultura, em arquitectura 
estes elementos têm uma relação directa no processo de criação e uma relação 
indirecta com o objecto final — o construído (Patteeuw, 2011)  
 
Deste modo, as ferramentas de trabalho e de representação do processo de 
concepção e desenvolvimento em arquitectura são fundamentais para explorar, 
desenvolver e comunicar conceitos, lógicas, esquemas organizacionais, espaços, 
volumetrias, texturas, sensações, e sentidos.  
 
A total compreensão da capacidade dos instrumentos de representação permite 
a escolha do momento em que se recorre a uma dada ferramenta e para que fim 
é que a sua utilização é relevante ao longo do processo de desenvolvimento de 
um projecto.  
 
As representações da arquitectura ultrapassam as suas funções descritivas 
(Picon, 2010), construtivas e técnicas. Os vários meios de representação, como 
desenhos ou modelos, não só "tornam o invisível visível como tal"7 (Frascari, 
2007, pp.34), como também permitem a percepção geométrica e sensorial de 
"estruturas físicas habitáveis" 8 (Frascari, 2007, pp.34). 
 
Ao longo dos séculos as ferramentas de representação foram acompanhando o 
desenvolvimento técnico e tecnológico, tendo havido uma transformação 
acentuada a partir do final do século XX devido à evolução das ferramentas 
digitais e computacionais da época. 
Desde o início da era moderna que o desenho — técnico e livre — é a principal 
ferramenta de representação e pesquisa arquitectónica. No entanto, a 
representação bidimensional desenhada foi sendo gradualmente complementada 
por representações tridimensionais, quer desenhadas, como as perspectivas, 
                                                        
6 "(...) architecture communication is not separable from its representation" 

7 "(...) models and drawings do not simply 'render the invisible visible as such". 

8 "(...) formally represent prospective physical habitable structures". 
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quer através do recurso a modelos, essenciais para o projecto de arquitectura, 
como meio de experimentação e comunicação. Este facto derivou do desenho 
ser limitado enquanto modo de representação e pesquisa arquitectónica visto 
que, apesar de permitir ver a solução apontada, não possibilita a compreensão 
do seu funcionamento (Lawson, 2005). Para além disso, um desenho tem sempre 
um ponto de vista fixo, enquanto que o modelo pode ser visto de múltiplos 
ângulos (Frampton, 1981), sendo mais consentâneo com o facto da arquitectura 
ser "uma manifestação criativa que se projecta a três dimensões" (Faria, 2014, 
pp.44), levando o observador um passo mais perto da realidade (Frampton, 1981) 

 
Na prática da arquitectura é clara a pertinência da tridimensionalidade na 
manipulação, experimentação e comunicação do projecto. No entanto é muito 
dúbio o conceito de modelo no que diz respeito à arquitectura. Na arte, realidade 
e modelo não são noções diferentes, enquanto que a arquitectura não possui 
esta dualidade, mas sim uma ambiguidade acerca do papel do modelo. No 
editorial da revista internacional e independente de arquitectura, OASE#84, os 
editores referem que "os modelos se situam algures entre instrumento, 
representação, objecto e escultura"9 (Holtrop et al, 2011, pp.23). Para estes, os 
modelos de arquitectura, por definição, geram um significado para aquilo que 
procuram representar, seja isso uma ideia abstracta ou um edifício concreto. 
Desta forma "os modelos podem ser entendidos como a arquitectura do 
imaginário"10 (Holtrop et al, 2011, pp. 23). 
Adam Caruso, em entrevista à OASE#84, defende que os modelos transformam 
o abstracto em concreto, através de um processo de mutação das ideias, 
estimulando o arquitecto a resolver problemas tridimensionalmente, num âmbito 
mais real do que o imaginário.  
 
O conceito de modelo é extremamente amplo. Este pode ser matemático, 
analógico, qualitativo, científico, sendo que, em arquitectura, o modelo não se 
enquadra em nenhuma destas classificações. No caso da arquitectura, o modelo 
integra-se num meio subjectivo. Segundo Adam Smith, representação "pode ser 
uma imagem, semelhante ou reproduzida, na qual algo é apresentado à mente ou  
à imaginação"11 (2004, pp.xx).  
 
No entanto, a ideia de modelo de arquitectura está também frequentemente 
relacionada com os conceitos de dimensão e escala reduzida. Do francês 
modèle, do italiano modello, do latim modellus, na sua forma mais geral, modelo 
deriva de modus que em latim significa medir. Assim, à semelhança de outros 
autores, Adam Smith define modelo como "um objecto pequeno, usualmente 

                                                        
9 "Models situate themselves somewhere between instrument, representation, object and sculpture". 

10 "(...) Models can be understood as the architecture of the imaginary". 

11 "(...) can be an image, likeness or reproduction in which some manner of a thing is presented to the 
mind or imagination". 
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construído à escala, que representa outro objecto, usualmente maior"12(2004, 
pp.62).  
O modelo em arquitectura é comummente de menor dimensão do que o objecto 
que representa devido a vários factores como o custo, o tempo e a simplificação 
e clareza da ideia que este pretende transmitir. 
 
Além desta característica de representatividade, o modelo também tem um claro 
carácter exploratório. Françoise Choay aponta um entendimento do modelo 
enquanto instrumento de concepção à priori do espaço construído, ao nível do 
imaginário. No âmbito da concepção o modelo não se constitui apenas "como 
um meio de rememoração e de rectificação", mas também "como um 
instrumento de criação" (2007, pp.178). 
Também Phil Ayres se refere aos modelos não apenas como representações de 
um objecto, mas de projectos, ou seja, "de objectos projectados no futuro"13 
(2012, pp. 42). A modelação permite questionar e testar, e por isso, contribui 
fortemente para o desenvolvimento de ideias e conceitos, possibilitando a sua 
evolução desde o imaginário até ao construído.  
 
Segundo Philippe Boudon no seu estudo sobre Arquitecturologia, modelo, num 
sentido lato, é o conjunto das "indicações de diversas naturezas de modo a 
realizar um objeto. Num sentido restrito, modelo diz respeito à maquete, ou seja a 
um objecto concreto. O sentido restrito extremo — o grau zero — poderia referir-
se à réplica absoluta sem redução de tamanho"14 (1992, pp.90). O grau zero 
pode ser assim entendido como o protótipo, na medida em que este já equivale 
ao último tempo, o da construção. Quando não há alteração do modelo copiado, 
estamos perante um mero exercício de repetição. 
O autor considera assim dois sentidos para o termo modelo de arquitectura: "o 
da repetição, da cópia" e "o das operações, das transformações"15 (Boudon, 
1992, pp.179). No âmbito desta dissertação considera-se modelo uma 
"organização espacial, um objecto, uma figura, ou um conjunto de operações". 
Assim, "não é pela sua natureza, mas pela sua função na operação de medição 
que se define modelo"16 (Boudon et al.,1994, pp. 131).  

                                                        
12 "A model is typically a small object, usually built to scale, that represents another, often larger, 
object". 

Além deste autor também Phil Ayres, em Persistent Modeling (2012) define modelo de uma forma 
semelhante.  

13 "(...) that is, objects projected in the future". 

14 "J'entends ici modèle indications de diverses natures sur la façon de faire un objet. Le sens restreint 
devrait être réservé à la maquette, c'est-à-dire un objet concret. Le sens le plus restreint — le degré 
zéro — pourrait concerner la réplique absolue". 

15 "(...) de la répétition, de la copie, et d'autre part des opérations, des transformations". 

16 "(...) une organisation spatiale, un objet, une figure, un ensemble d'opérations" (...) "Ce n'est pas par 
sa nature mais par sa fonction dans l'opération de mesure que nos définissons le modèle". 
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Em arquitectura, modelar, enquanto operação de concepção, aplica-se a uma 
vasta gama de ferramentas, que existem desde o âmbito real ao virtual. Os 
modelos podem surgir de uma simples folha de papel, conter um elevado nível de 
detalhe e precisão ou conter informação técnica e construtiva. Ao longo dos 
últimos anos têm aparecido novos métodos de investigação tridimensional, quer 
de carácter físico quer de carácter virtual, por via de ferramentas digitais. 
 
No âmbito deste estudo, consideram-se dois grupos de modelos: os MODELOS 

FÍSICOS, que existem no espaço físico, e os MODELOS DIGITAIS, que abrangem as 
representações e ferramentas virtuais. Qualquer destes modelos pode ser 
produzido com recurso a ferramentas físicas ou digitais. No caso dos modelos 
físicos, estes podem ser produzidos através de ferramentas digitais como as 
CAM, como é o caso dos modelos obtidos através de impressoras 3D. Outras 
vezes é necessário recorrer a digitalizadoras 3D para converter um modelo físico 
para um formato digital. Isto permite que o modelo possa ser controlado e 
manipulado digitalmente, tendo por base um modelo físico.  
Deste modo, é possível distinguir MODELO de FERRAMENTAS de apoio à modelação. 
Por vezes estes conceitos podem parecer comuns e dúbios, e por isso é 
relevante a sua clarificação para este estudo. A título de exemplo, uma maquete é 
uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento de projecto. Contudo, não é uma 
ferramenta de apoio à modelação, mas sim um modelo físico em si. Por sua vez, 
um impressora 3D é uma ferramenta de apoio à produção de modelos físicos17.  
 

01.1 Modelação física 

 
A origem dos modelos de arquitectura é incerta, sendo que existem artefactos 
desde o Império Egípcio até à Grécia Antiga que se assemelham a 
representações de construções em miniatura. Da Idade Média existem algumas 
evidências mais explícitas do recurso a representações em miniatura, porém é 
impossível precisar se estes objectos tinham um carácter arquitectónico ou 
apenas simbólico (Morris, 2006). 
O modelo físico, tal como é entendido hoje, tem a sua origem no século XV. 
Apesar da predominância do desenho durante o Renascimento, a representação 
física do edifício era extremamente útil para comunicar a informação do projecto 
aos restantes intervenientes. Deste modo, as representações físicas tinham um 
papel de suporte ao desenho (Morris, 2006). É no tratado "Da re aedificatoria", 
escrito por Leon Battista Alberti (1404-1472) no século XV, que o conceito de 
modelo físico foi definido como ferramenta de apoio ao processo exploratório e 
construtivo. 
Alberti defendia que, antes de se começar a construir é preciso ponderar e 
examinar inúmeras vezes o projecto através "não só de um desenho ou de um 

                                                        
17Ver anexo 1 — tabela síntese das ferramentas de modelação física e de modelação digital 

02 Possível representação 
arquitectónica encontrada na 
actual Bulgária que data de 4600 
a.C.  
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esboço, mas também de módulos e modelos18 de madeira ou de qualquer outro 
material" (Alberti, 1485, pp.188). Segundo Alberti, todas as partes do edifício 
devem ser testadas e, se necessário, "acrescentar, tirar, mudar, inovar e alterar 
completamente, até que todas as coisas se ajustem e satisfaçam plenamente" 
(Alberti, 1485, pp.189). Para este autor, o modelo físico, para além de ser uma 
ferramenta de experimentação, é também bastante útil para o cálculo dos custos 
e para a quantificação dos elementos do projecto, desde a arquitectura às 
restantes especificidades. 
Deste modo, estes modelos eram relevantes, não só para apresentar ideias do 
objecto futuro, mas também como um meio para evitar erros durante a 
construção, permitindo percepcionar se o que se estava a criar era real e possível 
(Smith, 2004). 
Para além do tratado teórico de Alberti, é também do Renascimento que datam 
as primeiras provas inequívocas do recurso a maquetes de arquitectura. Para 
testar construtivamente a cúpula da Catedral de Florença, Filippo Brunelleschi 
(1377-1446) recorreu a maquetes que lhe permitiram verificar a solução 
projectada e comunicá-la aos restantes intervenientes como o cliente e os 
construtores. Também Michelangelo recorria frequentemente a modelos físicos 
como é o caso da maquete do concurso para terminar a fachada de San Lorenzo 
(Elser et al., 2012). 
Nesta época, "transformar o modelo num instrumento de concepção para o 
arquitecto, em vez de meramente um suporte para o cliente, foi uma mudança 
decisiva no pensamento do modelo de arquitectura, que ainda persiste até hoje"19 
(Morris, 2006, pp. 17) 
Todavia, a noção de modelo apontada por Alberti no século XV não foi totalmente 
aplicada na prática da arquitectura até ao século XX. Para além dos modelos 
serem pouco usados nos ateliers, como ferramenta de desenvolvimento do 
projecto, em detrimento do desenho, também não era um meio de exploração 
preferencial nos sistemas de ensino.  
A procura por uma valorização da arquitectura enquanto actividade intelectual 
levou a uma separação entre o pensamento e a produção, que influenciou a visão 
da modelação por parte do arquitecto (Morris, 2006). 
 
O rápido desenvolvimento de sistematização das técnicas construtivas deu-se 
após o período Barroco, culminando no aparecimento da geometria descritiva 
com Gaspard Monge (1746-1818). Apesar da relevância do desenho, o interesse 
pela modelação manteve-se constante, e sem grandes inovações até ao final do 
século XIX (Stavrić et.al, 2013). Destaca-se neste período de transição do século 
XIX para o século XX o percurso de Antoni Gaudi (1852-1926), cujo processo 
criativo era pouco convencional para a época. O seu método era consequente da 

                                                        
18 No caso de modelos ou maquetas são traduzidos do latim exemplaris 

19 "Making the model a conceptual device for the architect rather than just a prop for the client was a 
defining shift in model thinking and one that still persists". 

03 Maquete de madeira da 
cúpula da Catedral de Florença 
projectada por Fillipo Brunelleschi 
na primeira metade do século XV. 

04 Maquete de madeira para o 
concurso da fachada de San 
Lorenzo, em 1516 
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sua própria arquitectura, na medida em que a complexidade das suas obras era 
difícil de definir através de desenhos, tendo que recorrer frequentemente a 
modelos físicos. Em algumas das suas obras como a Igreja da Colónia Güell e a 
Catedral da Sagrada Família, Gaudi usou vários modelos, incluindo os modelos 
de correntes espelhados. Estas maquetes e maquetes-protótipo eram usados 
como geradores das formas, que apesar da sua complexidade, eram 
estaticamente estáveis.  
 
O início do século XX trouxe um novo entendimento da arquitectura e da 
modelação. O modelo físico tinha adquirido uma maior relevância, sobretudo 
enquanto ferramenta de teste e experimentação de novas ideias arquitectónicas. 
Através de arquitectos tão distintos quanto Gaudí, ou Erich Mendelsohn (1887-
1953), o papel criativo da modelação física (re) surgiu no século XX. 
 
No artigo The miniature boom, publicado no "The Architectural Forum", Jane 
Jacobs identifica três transformações claras que tiveram impacto directo no 
entendimento do modelo físico a partir do século XX: "uma nova exigência 
acrescida de modelos de estudo realistas e precisos, o aparecimento dos 
plásticos acrílicos e as novas possibilidades técnicas e mecânicas à disposição 
dos maquetistas"20 (1958, pp. 107). 
Apesar da vertente experimental das maquetes e das maquetes-protótipo, na 
"Architectural Review" de Jullho de 1966, Ray Pfaendler refere a relevância destes 
durante o século XX sobretudo enquanto elementos representativos e de 
apresentação e comunicação com o cliente e com o público.  
 
Após a I Guerra Mundial, apesar da Escola de Beaux-Arts de París, que seguia 
um método de ensino clássico, continuar a ser um dos sistema de ensino de 
referência, apareceu uma nova visão de ensino na Alemanha, na República de 
Weimar. Walter Gropius (1883-1969) associou a escola de Artes e Ofícios com a 
Academia de Belas Artes, criando o sistema de ensino da Bauhaus — "a casa 
para construir"21 (Morris, 2006, pp. 19). Apesar do currículo ter sido alterado 
durante os primeiros anos da escola, o modelo esteve bastante presente desde o 
início como meio de conexão entre o pensamento e a produção. Gropius 
defendia no seu plano de estudos que "a concepção e a visualização são sempre 
simultâneas", promovendo a articulação entre a educação intelectual e o treino 
manual. Á medida que o programa de ensino foi evoluindo, passou a ser 
recorrente o desenvolvimento de maquetes e maquetes-protótipo de peças de 
design, que foi largamente estendido à arquitectura enquanto veículo da 
criatividade.  

                                                        
20 "Three changes have produced the model revolution: a new demand for exceedingly realistic and 
accurate model design studies; a new material, the acrylic plastics; and new mechanized techniques 
adopted by modelmakers". 

21 "Bauhaus, literally House of Building"  

06 Uma aula na Bauhaus, entre 
1925 e 1932, onde se vê uma 
discussão em torno de desenhos 
e modelos.  

05 Maquete de estudo formal e 
estrutual para a Igreja da Colónia 
Güell.  



 
14 

Apesar do fim da Bauhaus em 1933, a escola já tinha uma grande influência, 
levando a que os seus mestres influenciassem mais tarde vários sistemas de 
ensino na Europa e nos Estados Unidos. Contudo, muitas escolas e ateliers de 
arquitectura continuavam a seguir uma metodologia clássica com base no 
desenho. Ainda nos anos 60 o modelo físico era considerado um instrumento 
auxiliar do projecto, maioritariamente usado em apresentações.  
Nos anos 70 ocorre, no MOmA, uma exposição intitulada "Work in Progress" que 
mais tarde influenciou a exposição de 1976 "Idea as Model", onde foram 
apresentados vários projectos através de maquetes, procurando entender o 
papel desta ferramenta enquanto objecto. Esta foi a primeira exposição 
exclusivamente dedicada ao modelo físico (Morris, 2006). 
 
Decorrente da crescente complexidade das soluções arquitectónicas desde as 
últimas décadas do século XX, tem-se verificado um crescente uso de modelos 
físicos enquanto instrumentos de exploração de novas formas e espacialidades, 
levando a que este meio de modelação tenha adquirido relevância enquanto 
instrumento metodológico de pesquisa, representação e documentação.  
Os modelos físicos são comummente usados como mecanismos de pensamento 
que permitem que o arquitecto desenvolva uma escala de compreensão a partir 
da qual é possível medir o desconhecido, ou seja, o que se pretende projectar no 
futuro. Assim, "o modelo de arquitectura é um mecanismo de pensamento usado 
para tornar visível o invisível”22 (Smith,A., 2004, pp. XXVIII). 
 
A modelação física está correntemente associada a maquetes. Desde o início da 
Idade Moderna que a maquete é utilizada enquanto instrumento metodológico e 
de comunicação. Porém, analisando a evolução do entendimento e definição de 
maquete é possível perceber que esta sofreu várias alterações ao longo do tempo 
devido a inúmeros factores como os booms de construção, a variação do 
mercado de trabalho e da economia, a disponibilidade de mão-de-obra 
especializada, a introdução de novos materiais, as novas formas de 
representação, ou os avanços técnicos e tecnológicos na indústria da construção 
(Moon, K., 2005).  
 
A maquete de arquitectura é um meio de representação e experimentação em 
tamanho reduzido, a uma escala conveniente, de um objecto que se pretende 
construir. Todavia esta definição baseada no Vocabulário Técnico e Crítico de 
Arquitectura é redutora. A maquete também pode ser um instrumento de 
comunicação, de teste ou de validação do projecto.  
Enquanto meio de tradução do invisível em visível, a maquete permite a 
comunicação de uma ideia do imaginário do arquitecto para os restantes 
intervenientes do projecto. Esta forma de modelação representa um mecanismo 
de teste de ideias para um futuro edifício através de uma redução à escala de um 

                                                        
22 "The architectural model is a thinking mechanism used in making the invisible visible".  

07 Catálogo publicado em 1981 
como reflexão da exposição "Idea 
as Model" de1976  
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conceito. Assim, as maquetes são ferramentas para imaginar e desenvolver as 
associações necessárias para a tradução de uma ideia em realidade.  
Segundo Smith, "a maquete enfatiza o total da situação devido à sua escala 
reduzida, encorajando a reorganização. Portanto, esta "é mais específica do que 
os desenhos porque existe no espaço físico, tal como nós"23 (2004, pp. 114). A 
maquete permite visualizar tridimensionalmente inúmeras questões no âmbito do 
design como sombras, massas, intersecções, ou formas, levando a uma 
percepção humana do projecto. 
Enquanto modelo ou elemento experimental, a maquete permite questionar as 
ideias, levando a transformações no projecto. No entanto, uma maquete com um 
propósito apenas representativo pode também adquirir um carácter explorativo. 
Por exemplo, quando se inicia um projecto é comum fazer-se uma maquete de 
análise do local — representativa — sobre a qual posteriormente se testam várias 
maquetes de ideias para o edifício em causa — explorativas (Ayres,P. 2012). Esta 
distinção entre modelos representativos e exploratórios será desenvolvida 
posteriormente no capítulo três, onde se reflecte acerca das funções da 
modelação. 
Por norma, numa fase mais avançada do projecto de arquitectura, é ainda 
possível recorrer a maquetes-protótipo. Este é um "modelo, em escala natural, de 
um edifício ou estrutura, construído para fins de estudo, de ensaio ou didáticos" 
(Ching, 2002, pp.78). Usualmente a maquete-protótipo é usada na fase de 
desenvolvimento, execução ou construção, para testar partes do edifício ou 
métodos construtivos, desde estruturais a acabamentos.  
Mais à frente será abordado a maquete-protótipo no contexto da modelação 
durante o projecto de execução e da construção.  
 

01.2 Modelo Digital 

 
Até à segunda metade do século XX a representação tridimensional existia 
através do desenho em perspectiva e de modelos físicos. Com o avanço 
tecnológico assistimos a uma diversificação das representações tridimensionais, 
sendo que, além dos instrumentos físicos, existem hoje instrumentos digitais.  
O desenvolvimento tecnológico e computacional desde o último quartel do século 
XX fez com que os processos de trabalho em arquitectura se transformassem, 
por vezes, drasticamente. Hoje em dia assistimos a uma crescente 
computorização dos processos de trabalho, sendo que a modelação física tem 
vindo a cair em desuso em alguns sistemas de ensino e ateliers de arquitectura 
(Morris, 2006). 
 
Apesar de muitas maquetes ainda serem produzidas através de técnicas 

                                                        
23 “The model emphasizes the totally of a situation due to its small size, and it also encourages re-
arrangement. In that sense it is more specific than drawings, because it exists in space, as we do”. 
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tradicionais, num modo unicamente manual, a tecnologia avançou muito 
rapidamente nas últimas décadas, criando alternativas de experimentação, 
visualização e representação pela via digital. Isto levou a que atualmente muitos 
são os que questionam a pertinência do modelo físico no âmbito da arquitectura. 
Presentemente, os computadores dão uma resposta alternativa ao conceito de 
representação tridimensional, que apesar de não ser física, tem outras vantagens 
como a gestão de tempo e de recursos.  
 
Á semelhança do que aconteceu noutros períodos históricos (caso da Torre Eiffel 
ou do Palácio de Cristal) a arquitectura digital surgiu dos constantes avanços 
tecnológicos das décadas anteriores, que levaram ao aparecimento de novas 
metodologias de concepção e produção (Kolarevic, 2003) 
Segundo Verebes, na publicação AADRL24(2008), é possível identificar três fases 
distintas da evolução computacional. Inicialmente a tecnologia permitiu produzir 
modelos digitais que serviram de apoio à produção de modelos físicos. 
Posteriormente surgiram ferramentas de modelação com base em desenho e 
visualização 3D, que permitiram criar simulações e animações. Desde o início do 
século XXI tem-se vindo a apostar na modelação através da programação, num 
método de design baseado em código.  
 
Os utopistas das décadas de 60 e 70 do século XX questionaram a linguagem do 
movimento moderno, que se identificava pelo recurso a planos rectos, eliminando 
os elementos orgânicos da arquitectura. Vários movimentos como o Archigram25, 
o Metabolis, ou o Superstudio tinham uma interpretação distinta do 
posicionamento da tecnologia na cultura e na prática da arquitectura, 
transgredindo as convenções de beleza e funcionalidades impostas na época. 
(Kolarevic, B., 2003) 
Até ao início da década de 80, as aplicações computacionais para arquitectura 
limitavam-se a produzir mapeamentos e a impressões de desenhos (Morris, 
2006). Com a passagem dos anos 80 para os 90, acentuou-se a necessidade de 
introduzir tecnologia mais avançada, bem como programas que permitissem 
alcançar os resultados pretendidos. Vários softwares distintos foram introduzidos 
na prática da arquitectura possibilitando a modelação através de sistemas 
computorizados. No final dos anos 80, a modelação digital adquiriu um mercado 
sólido com o lançamento do FormZ, um software de desenvolvido na 
Universidade do Estado de Ohio, numa altura em que a modelação digital era 
ainda primitiva ou inexistente na maioria dos sistemas de ensino e na prática da 

                                                        
24 Esta é uma publicação do programa de mestrado pós-profissional em arquitectura e urbanismo da 
Architectural Association School of Architecture, em Londres, que procura ilustrar os 
desenvolvimentos feitos ao longo dos últimos anos deste programa.  

25 O grupo mais relevante foi o Archigram, formado por 6 arquitectos e designers (Peter Cook, Warren 
Chalk, Ron Herron, Dennis Crompton, Michael Webb and David Greene ) em 1960 na Architecture 
Association em Londres. Apesar dos projectos nunca terem sido construídos os seus projectos 
provocaram bastante debate acerca da combinação entre arquitectura e tecnologia. 

08 Desenho da "Plug-in City" 
desenvolvida por Peter Cook 
(1936- ) em 1960 no âmbito do 
trabalho desenvolvido pelo grupo 
Archigram. 
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arquitectura (Mooris, 2012). Foi graças ao computador que não só a forma 
passou a ser mais controlada, como também se tornou possível prever os custos 
de construção desde uma fase muito inicial do projecto (Friedman, M., 2003). "O 
simples facto das soluções arquitectónicas virem de um computador, parecia 
prometer precisão, eficiência e profissionalismo prematuro" 26  (Morris, 2006, 
pp.162). No entanto, este desenvolvimento trouxe também alguma 
complexificação acrescida aos projectos quer a nível estético quer a nível 
funcional.  
Após o FormZ, têm vindo a aparecer inúmeros softwares de desenho assistido 
por computador e de modelação, comummente designados por sistemas CAD 
(Computer-Aided Design). Alguns destes softwares são o AutoCad, o RHino e o 
CATIA, que prevalecem na prática da arquitectura até à actualidade.  
 
Estas tecnologias permitem, em primeira instância, a manipulação de geometrias 
complexas, o que até então era extremamente difícil, ou mesmo impossível. Mas 
esta complexidade morfológica não é a única dimensão da modelação a ter em 
conta. Procurando ir para lá da mera exploração formal, têm sido desenvolvidas 
outras plataformas de modelação como os modelos BIM ou os modelos 
paramétricos, que propõem metodologias específicas e distintas dos sistemas 
CAD (Picon, 2010). 
Por vezes o objectivo da modelação digital é construir um modelo que contenha 
toda a informação quantitativa e qualitativa necessária para projectar, analisar, 
fabricar e construir. É assim possível ter um modelo de BIM (Building Informations 
Model), contendo toda a informação desde o conceito até à construção do 
edifício. A modelação digital permite ainda uma estratégia de design com base na 
performance do edifício, usualmente relacionada com custos, ou consumo 
energético, entre outros factores físicos ou económicos. (Kolarevic, B., 2003) 
 
Actualmente, as regras generativas de um modelo ou a sua evolução e 
desenvolvimento podem ser codificadas digitalmente. Estas regras produzem 
várias hipóteses que são posteriormente avaliadas com base na sua performance 
num ambiente simulado. A tarefa do arquitecto é definir o "código genético" do 
modelo — morfesma — que depois produzirá vários objectos semelhantes. 
(Kolarevic, B., 2003) 
A ideia de metamorfose aplicada à modelação permite, através da modificação de 
algumas propriedades de um MODELO BASE, e da sua recombinação, obter várias 
hipóteses de evolução desse MODELO BASE. Morfe é cada uma destas derivações, 
ou seja, cada uma das formas que o morfema pode assumir. Morfema é o 
elemento primitivo de linguagem, logo, é o modelo base. 
Estes processos generativos abrem novos horizontes para a exploração formal, 
"deslocando o enfâse de fazer a forma para encontrar a forma"27(Kolarevic, 2003, 
                                                        
26 "Just the fact that these designs came from a computer rather than the hand seemed to promise 
precision, efficiency and premature professionalism". 

27 The emphasis shifts from the "making of form" to the "finding of form". 
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pp. 13). Deste modo, algo que era estável e singular adquire uma dimensão 
variável e múltipla.  
 
A tecnologia computacional revolucionou e revoluciona a prática da arquitectura e 
as metodologias de trabalho. A principal preocupação em relação à modelação 
digital é o modo como a tecnologia afeta o pensamento arquitectónico, sendo 
esta questão um dos objectos de estudo desta dissertação e que será explorado 
posteriormente.  
 
O universo da modelação digital é muito alargado. A selecção dos softwares e 
hardwares depende em primeira instância do arquitecto, mas também da 
dimensão e especificidade do projecto, dos intervenientes nas várias fases do 
processo e do país onde o projecto é desenvolvido ou construído, na medida em 
que em alguns países é mais comum ou mesmo obrigatório recorrer a uma 
determinada ferramenta específica (Steele, 2001).  
Um modelo digital não só permite uma visualização tridimensional do objecto, 
como possibilita a sua reprodução física ou visual (através de uma imagem). É 
assim necessário considerar dois grupos distintos de ferramentas digitais para a 
exploração de modelos que não contenham informação da performance 
construtiva e funcional dos elementos utilizados: as ferramentas CAD, que 
permitem construir o modelo 3D, e as ferramentas CAM, que permitem a sua 
reprodução física através dos modelos criados no CAD. 
 
As ferramentas digitais são constituídas por generalidades geométricas e pela 
possibilidade de programação, necessitando do desenvolvimento de 
conhecimento específico por parte do utilizador.  
No início da modelação digital, esta era uma extensão dos limites da geometria 
euclidiana, em que uma curva complexa era um conjunto de vários arcos de 
círculo tangentes. Actualmente as formas curvas complexas são descritas 
matematicamente como NURBS. Logo, é possível controlar a forma através da 
manipulação de "pontos de controlo", pesos e nós28 (Kolarevic, 2003, pp. 13) e 
do grau de curvatura. A utilização de NURBS é vantajosa porque permite 
construir com rapidez uma variedade de formas geométricas (complexas ou não), 
utilizando uma porção mínima de dados (Kolarevic, B., 2003).  
As ferramentas CAD surgiram no âmbito da arquitectura através da adopção e 
adaptação de softwares de outras disciplinas. Decorrente deste processo, os 
sistemas CAD estenderam as sua possibilidades geométricas à modelação 
volumétrica, incluindo as operações boolean, que permitem modelar 
rigorosamente desde a forma geral do edifício até partes integrantes e detalhes 
do mesmo.  
                                                        
28 "control points, weights and knots". 
Control proints — existem fora da curva, excepto nas extremidades.  
Wheights — associados a cada um dos pontos de controlo, determinam a relevância do ponto de 
controlo para a curva; quanto maior o peso mais perto o ponto de controlo está da curva. 
Knots — ponto de intersecção entre a linha que une dois pontos de controlo e a curva. 
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Também os softwares de animação foram adoptado de outras disciplinas. Nos 
softwares de animação para arquitectura o que se vê no ecrã não corresponde 
necessariamente ao resultado final. O objectivo da animação é criar uma 
atmosfera; mas em primeira instância, para a arquitectura é mais relevante 
resolver questões funcionais ou programáticas fundamentais para permitir a 
construção do edifício. Este constrangimento realista não existe, por princípio, 
nos sistemas de animação disponíveis como o V-ray, o Maya, o Blender3D ou o 
Cinema4D.  
Todavia, usar esta flexibilidade de constrangimentos numa fase inicial do projecto 
pode tornar positivo o recurso a animação para o processo de design, apesar 
deste instrumento ser pouco útil durante a fase de planeamento, localização ou 
estudo volumétrico.  
 
A pressão para produzir modelos melhor, mais rápido e a um preço mais 
competitivo levaram a que vários arquitectos e maquetistas se juntassem à 
revolução digital, adoptando os sistemas CAD e CAM como ferramentas de 
trabalho em arquitectura (Fisher, 1995). 
 
Assim, para além da modelação digital é necessário considerar as ferramentas 
digitais de suporte à produção física — as ferramentas CAM. A evolução digital 
levou a uma redefinição da produção em arquitectura, através dos novos meios 
de produção automatizada. Nas últimas décadas as maquetes adquiriram um 
nível de perfeccionismo nunca antes atingido devido ao aparecimento destas 
novas ferramentas.  
 
Além disso, as ferramentas CAM permitem uma relação entre a modelação digital 
e a modelação física que os sistemas CAD por si só não permitem. "Isto conecta 
o mundo do design virtual ao mundo da modelação física manufacturada"29 
(Kolarevic,2003, pp. 246). 
 
Algumas das ferramentas de apoio à produção de modelos físicos são: a 
cortadora com fresa, a cortadora laser, a fresadora e, mais recentemente, as 
impressoras 3D e as digitalizadoras. Estas são usadas em combinação com 
técnicas de modelação por vácuo, moldagem ou fundição (Kolarevic, 2003). 
 
Hoje em dia, graças à prototipagem rápida30 é possível produzir modelos em 
alumínio ou aço, conferindo aos processos computorizados algum potencial para 
o futuro da modelação em arquitectura.  

                                                        
29 "This truly reconnects the virtual world of design to the physical world of manufacturing".  

30 Prototipagem rápida implica testar fisicamente o conceito durante o processo de refinamento do 
projecto. 
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Desde os anos 80 que têm vindo a ser desenvolvidos processos que permitem o 
apoio à produção de modelos a partir de um ficheiro CAD. No caso de se 
produzir o modelo através de elementos bidimensionais o laser ou fresa são 
ferramentas bastante interessantes. 
As digitalizadoras 3D são ferramentas particularmente importantes em edifícios 
com geometrias complexas, permitindo uma relação constante entre a 
modelação física e a modelação digital (Vrachliotis, 2017). 
Assim, "a prototipagem rápida oferece possibilidades economicamente acessíveis 
para investigar um projecto dentro de um processo interactivo 31(Kolarevic, 2003, 
pp.149).  
 
  

                                                        
31 "(...) provides affordable opportunities to investigate a design within an interactive process". 
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02 MODELAR EM ARQUITECTURA 

 

Para o desenvolvimento e pesquisa de soluções arquitectónicas através da 
modelação é preciso ter em conta diversas variáveis. Um modelo é primeiramente 
utilizado para traduzir ideias em projecto, e mais tarde, projecto em edifício. Desta 
forma, para a produção de um modelo são necessários critérios objectivos, como 
a escala ou a proporção a que se pretende representar, e critérios subjectivos, 
como a abstracção, a representação da materialidade, a tangibilidade ou o 
tempo. Estes critérios dependem do propósito do modelo, afectando a leitura 
posterior do mesmo.  
Este capitulo permite compreender vários conceitos que influenciam directamente 
a modelação, física e digital, e que possibilitam um melhor entendimento das 
várias dimensões da modelação. 
 

02.1 Objectividade 

02.1.1 Escala   

 
A escala de representação é uma questão com que o arquitecto se debate 
regularmente. Ao longo da história, a escultura passou de representacional para 
abstracta e por conseguinte de uma escala específica para uma escala não 
específica, tornando-se um objecto auto-referenciado. No entanto a arquitectura 
sempre teve uma escala específica, sendo um elemento referenciado à escala 
antropomórfica. Isto reforça que a mudança de escala provoca um entendimento 
do objecto totalmente diferente, gerando uma nova relação do objecto com o 
indivíduo, e vice-versa (Frampton,K. 1981). 
A escala é portanto um mecanismo de compreensão entre o conhecido e o 
desconhecido. A medição do desconhecido é feita através de uma comparação 
com algo conhecido e desenvolvido anteriormente (Smith, 2004).  
 
Considera-se pertinente no âmbito deste estudo a consideração de Philippe 
Boudon acerca da relação entre escala e modelo. Para o autor "o modelo é 
aquele sobre o qual assentam as operações de medida: é um operando. A 
operação onde ele é um operando implica um operador: a escala". Assim, "a 
escala é aquilo que mede e o modelo aquilo que é medido. Se a escala é o 
operador da operação, então o modelo é o correspondente operando"32 (Boudon, 
1994, pp.131). Para além disso, se o arquitecto, enquanto executante, é o 

                                                        
32 "Le modèle est ainsi ce sur quoi portent des opérations de mesure: il est un opérande. L'opération 
dont il est opérande comporte un opérateur: l'échelle. L'échelle est ce qui mesure et le modèle ce qui 
est mesuré. Si l'échelle est l'opérateur de l'opération, le modèle en est l'opérande". 
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operador do modelo e a escala, enquanto medida, é também um operador do 
mesmo, o modelo é um operando com dois operadores, sendo que a escala é o 
que permite a sua referenciação e medição e o homem o que permite a sua 
execução. Assim, "no meio da diversidade de sentidos que o termo escala pode 
assumir, mesmo fora do domínio da arquitectura, entende-se escala como 
'pertinência da medida'"33 (Boudon, 1992. pp.171). 
Frei Otto era um dos arquitectos que recorria frequentemente a modelos físicos 
enquanto meios de medição formal e estrutural. Através de várias ferramentas, do 
compasso às câmaras estereoscópicas, o arquitecto media os seus modelos 
experimentais, procurando resolver a partir de maquetes e maquetes-protótipo as 
questões construtivas e formais das suas estruturas leves. Na figura 09, é 
possível ver Otto a medir a distância entre os nós da estrutura através de um 
compasso, que lhe permitia calcular posteriormente o comportamento estrutural, 
neste caso, do Pavilhão Alemão para a Expo de 1967. O arquitecto também 
recorria frequentemente a técnicas de fotografia estereoscópica, que lhe 
permitiam uma medição aproximada à percepção humana34, e a modelos de 
análise estrutural.  
 
Um modelo de arquitectura é usualmente referenciado ao ser humano. Contudo, 
a modelação digital é não referenciada. O operador escala é substituído pela 
função zoom que, apesar de permitir variar a ampliação do objecto modelado, 
não o referencia de modo algum ao ser humano. Serão discutidas posteriormente 
as consequências da inexistência de um meio de medição na compreensão e 
interpretação de um modelo digital. 
 
A importância que a escala assume na modelação física em arquitectura torna-a 
na primeira variável para quem está a modelar — "há uma escala errada, há uma 
escala certa, há um equilíbrio"35 (Moon, 2005, pp.51). Segundo Moon há uma 
série de questões que devem ser tidas em conta relativamente à escolha da 
escala de representação — a facilidade de transporte e por conseguinte, a 
passagem nas dimensões convencionais de vãos; a capacidade de percepção do 
que é suposto ser demonstrado na maquete; a relação com a envolvente que 
realmente afecta a proposta; e o detalhe necessário para representar, com o rigor 
adequado, o que está a ser estudado.  
A escala é algo que deve ser pensado para cada modelo físico em específico, 
estando directamente relacionada com o impacto do modelo nos observadores, 

                                                        
33 "(...) parmi la diversité de sens que le terme d'échelle peut recouvrir en dehors même du champ de 
l'architecture, j'ai choisi de m'en tenir à une définition de l'échelle entendu comme pertinence de la 
mesure". 

34 A estereografia é uma técnica fotográfica usada para se uma sensação de relevo ou de um espaço 
tridimensional, através da análise de duas fotografias do mesmo objecto obtidas a partir de pontos 
diferentes. Através desta técnica é possível simular a noção de profundidade, que permite ter a 
percepção da distância a que se encontram os objetos. 

35“It’s the first big issue — there’s a wrong scale, there’s a right scale, there’s a balance".  

09 Frei Otto a medir a maquete 
de estudo  
Pavilhão Alemão da Expo de 
1967, Frei Otto 

10 Estudo fotogramétrico de uma 
maquete suspensa. 
Multihalle de Mannheim (1975), 
Frei Otto 
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com o nível de detalhe e com a materialidade do objecto representado, sendo 
também influenciada pelo próprio projecto (Moon, 2005). Num projecto de menor 
dimensão ou com um menor orçamento é necessário ter em conta que uma 
maquete ou maquetes-protótipo a uma escala maior (1:50 — 1:1) requer um 
elevado nível de detalhe e tem um custo associado, que pode ser mais elevado 
do que uma maquete de menor dimensão e detalhe. Para além disso a escala 
está dependente da complexidade do projecto. 
A escala de representação está também directamente associada ao nível de 
abstracção e detalhe. O modelo físico é "uma espécie de sistema de tradução 
que converte uma abstracção em realidade"36 (Moon, 2005, pp.62). Este grau de 
abstracção está dependente do nível de informação disponível num dado 
momento e por conseguinte, da fase de desenvolvimento em que o projecto se 
encontra, bem como do tempo disponível para a produção do modelo físico.  
Outra questão a ter em conta na escolha da escala é o propósito para o qual a 
maquete está a ser produzida. Uma maquete de comunicação com o cliente tem 
um carácter completamente distinto de uma maquete de estudo formal, de 
contexto urbano ou de validação estrutural ou construtiva. Quando um modelo é 
produzido exclusivamente para comunicar com o cliente é preciso que a 
informação nele contida seja totalmente clara e precisa, não levando a equívocos 
ou a desvios do foco de discussão. Assim, é necessário adaptar a escala, e por 
conseguinte o nível de detalhe da representação e a materialidade, em função do 
propósito para o qual o modelo está ser realizado.  
 
É comum os arquitectos recorrerem simultaneamente a maquetes com escalas 
diferentes. Muitas vezes para resolver um problema global do projecto é 
importante testar algumas soluções locais do mesmo, para que mais tarde não se 
tenha que redefinir o conceito ou esquema base do projecto. 
Para além das maquetes, as maquetes-protótipo foram usadas desde o 
Renascimento até à actualidade. Enquanto que do Renascimento ao século XVII 
estas eram predominantemente utilizados para testar soluções ornamentais, a 
partir do movimento moderno os modelos à escala real assumiram uma 
relevância de âmbito essencialmente construtivo, visto que o ornamento tinha 
deixado de ser uma questão tão essencial para a arquitectura (Moneo, 2004) 
Contudo, muitos arquitectos optam por utilizar maquetes a uma escala entre o 
1:20 e 1:2, onde conseguem retirar as conclusões necessárias através da 
produção de um objecto de menor dimensão, custo e tempo.  
Apesar do crescente uso de maquetes-protótipo, continua-se a recorrer muito 
frequentemente a maquetes a escalas reduzidas, especialmente durante a fase 
de conceito. Estas maquetes têm um período de fabricação mais curto e 
comportam um custo menor.  

                                                        
36 “There is a sort of translation system converting an abstraction into reality”. 
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Também as maquetes de planeamento urbano, contexto e implantação são 
frequentemente feitas a escalas bastante reduzidas (1:5000-1:1000). Por vezes 
estas atingem dimensões elevadas quando está em causa uma vasta área de 
estudo.  
 
Muitas vezes as maquetes a escala reduzida tendem a direcionar a compreensão 
do projecto de um ponto de vista exterior e poucas vezes de uma perspectiva 
interior. Este problema é colmatado através do uso de outras ferramentas como 
modelos digitais ou imagens produzidas virtualmente. Contudo também se tem 
explorado esta questão na maquete, procurando soluções que permitam uma 
visão interior. Desde as maquetes desmembráveis, às maquetes cortadas (onde o 
edifício é representado só até meio ou até ao limite do espaço mais relevante), às 
maquetes em que é possível colocar a cabeça dentro para ver a partir do interior, 
até às ilusões ópticas ou, mais recentemente, através de materiais menos opacos 
que permitem ter uma ideia do projecto no seu global e ao mesmo tempo ver o 
interior.  
Estas diferentes estratégias são visíveis em vários projectos do atelier OMA — 
Office for Metropolitan Architecture — como no projecto para a Casa da Música. 
Neste caso, recorreu-se frequentemente a maquetes de desenvolvimento e 
apresentação em que era possível abrir a maquete e perceber as relações 
espaciais internas. Isto era particularmente relevante para compreender a 
complexidade interna do projecto. 
Para além disso, também se produziram várias maquetes de interior, a uma 
escala mais aproximada, para estudar os materiais e relações de proporção.  
 
A maquete difere do edifício por limitar a percepção humana, restringindo a 
percepção sensorial real, sendo uma redução à escala que permite referenciar o 
objecto. Porém, a maquete também é incongruente com a escala humana na 
medida em que a atitude perante o objecto é de contemplação, e não de 
habitação (Topalovic, 2011). 
Assim, apesar da escala ser essencial para tornar o modelo referenciável, esta 
também é uma limitação da modelação física na medida em que não permite a 
percepção real da dimensão do edifício. Mesmo com o uso de elementos de 
referência à escala humana — pessoas, carros, ou árvores — é difícil ter uma 
noção correcta da dimensão e proporção global do edifício. Contudo esta é uma 
das questões que todas as ferramentas de apoio ao desenvolvimento de um 
projecto têm — elas são uma redução da realidade e portanto têm sempre um 
problema de compreensão da proporção real do objecto. Com o avanço da 
tecnologia tem-se procurado desenvolver ferramentas que permitam a percepção 
do objecto enquanto utilizador, possibilitando "percorrê-lo" virtualmente. No 
entanto, estas ferramentas ainda estão insuficientemente desenvolvidas e têm 
outras limitações a vários níveis como a tangibilidade e a percepção da 
materialidade. 
  

11 Maquete cortada do projecto 
para a Casa da Música, onde é 
possível perceber a articulação 
interna dos vários espaços.  

12 Maquete de interiores do 
projecto para a Casa da Música.  

13 Visualização de modelo virtual 
através de um sistema de câmara 
virtual, comummente designado 
por óculos de realidade virtual. 
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02.1.2 Proporção 

 
Enquanto que a escala é a relação entre o que se representa e o que é 
representado, a proporção refere-se às relações internas das dimensões físicas 
do objecto (Bastos, 2013). Enquanto que a proporção diz respeito "às relações 
matemáticas entre as dimensões reais de uma forma ou de um espaço, a escala 
refere-se ao modo como percebemos o tamanho de um elemento construtivo em 
relação às restantes formas" 37  (Ching,1984, pp. 326). Assim, como foi visto 
anteriormente, a escala é um modo de medição referenciado. Contudo, a 
proporção é um meio que permite relacionar as partes segundo um processo 
auto-referenciado, ou seja, que não é medido em relação a algo.  
 
A proporção influencia directamente a modelação na medida em que limita a 
abordagem do arquitecto através da natureza dos materiais, do seu 
comportamento estrutural e do seu processo de produção. Por um lado, 
"qualquer material tem uma proporção racional ditada pelas sua propriedades 
intrínsecas de resistência e fragilidade"38 (Ching, 1984,pp. 292), que deriva do seu 
processo de fabricação, e influencia a dimensão e a proporção dos elementos 
construtivos (Ching, 1984). 
A proporção está assim directamente relacionada com a relação entre as 
dimensões de um dado objecto. Deste modo, "um sistema de proporcionalidade 
estabelece um conjunto fixo de relações visuais entre as diversas partes de um 
edifício, e entre estas e o todo. Embora estas relações não sejam imediatamente 
percepcionadas pelo observador fortuito, a ordem visual que geram pode sentir-
se" 39  (Ching, 1984, pp.297) ou reconhecer-se através de uma experiência 
reiterada. 
Os sistemas de proporcionalidade "têm o poder de unificar visualmente a 
multiplicidade de elementos que entram no desenho arquitectónico, fazendo com 
que todas as partes pertençam à mesma família de proporções"40 (Ching, 1984, 
pp.298). Ao longo da história existiram vários sistemas de proporção como a 

                                                        
37 "La proporción atiende a las relaciones matemáticas entre las dimensiones reales de la forma o del 
espacio; la escala se refiere al modo como percibimos el tamaño de un elemento constructivo 
respecto a las formas restantes". 

38 "(...) cualquier material tiene unas proporciones racionales que vienen dictadas por sus propiedades 
intrínsecas de resistencia y fragilidad". 

39 "(...) un sistema de proporcionalidad establece un conjunto fijo de relaciones visuales entre las 
partes de un edificio, y entre éstas y el todo. Aunque estas relaciones no se perciben de inmediato por 
el observador fortuito, el a través de una experiencia reiterada".  

40 Tienen el poder de unificar visualmente la multiplicidad de elementos que entran en el diseño 
arquitectónico, logrando que todas las partes pertenezcan a la misma familia de proporciones". 
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Regra de Ouro, as Ordens Arquitectónicas, mais recentemente, o Modulor41, e 
outras proporções antropomórficas. 
Estes sistemas de proporção têm a capacidade de relacionar os elementos 
externos e internos do edifício. No caso da modelação, permitem uma leitura da 
relação entre as várias partes do objecto, e a relação deste com, por exemplo a 
envolvente.  
 
Isto está patente, por exemplo, na sequência de maquetes conceptuais 
produzidas durante o processo de projecto da loja Prada Aoyama Tokio (2000-
2003), do atelier Herzog & de Meuron. Numa fase inicial do projecto estudou-se a 
relação de proporção entre as várias propostas conceptuais e a dimensão e 
localização do lote. Havia uma consciência de espaço público que levou a que o 
edifício não ocupasse toda a área de implantação procurando uma melhor 
relação entre as partes — neste caso, o edifício, o espaço público e a envolvente 
urbana. A própria proporção do edifício — mais alto e esguio —, permitiu que a 
relação entre o edifício e a rua fosse estabelecida através de uma praça pública. 
Estas relações espaciais foram testadas através de várias maquetes, onde era 
possível comparar as diferentes relações e influências entre as partes e o todo 
(Herzog&deMeuron et al., 2003). 
 
Como foi explicado anteriormente, a proporção é essencial para uma leitura clara 
da problemática que o modelo procura testar e resolver. Todavia, por vezes os 
modelos adquirem proporções que não seguem exactamente o projecto, com o 
intuito de simular situações extremas, ou mesmo por questões logísticas como o 
espaço ou o tempo disponíveis. Por vezes, para testar estados limite, pode ser 
necessário representar o objecto numa proporção distorcida face ao projecto.  
É possível constatar isto na maquete de estudo produzida na fase de 
desenvolvimento do projecto Stamford Bridge (2004-), do atelier Herzog & de 
Meuron. Nesta maquete, à escala 1:10, procurava-se testar a relação entre as 
partes do edifício — a fachada e as bancada — e as suas coberturas. Para obter 
melhores conclusões acerca do comportamento da cobertura no momento de 
torção máxima, reduziu-se a cobertura da bancada numa direcção, mantendo o 
nível de torção máximo. Esta desproporcionalidade permitiu estabelecer vários 
princípios construtivos essenciais para o desenvolvimento futuro do projecto. 
 
Assim, em arquitectura, e na modelação, a escala e as proporções apoiam-se no 
corpo humano para medir, relacionar e percepcionar as partes, o todo do 
projecto e as suas relações de reciprocidade. 

 

                                                        
41 "O MODULOR consiste num sistema de medidas concebido por Le Corbusier entre 1943 e 1950, 
assente nas dimensões do corpo humano e na matemática. Trata-se de uma fórmula, realizada com 
base no quadrado duplo, na série de Fibonacci e no rectângulo de outro, a partir da qual seria possível 
gerar duas séries de medidas em harmonia com o corpo humano e entre si" (Sequeira, 2010).  

14 Comparação das maquetes 
de conceito colocadas na 
maquete de implantação, 
permitindo aferir a relação da 
proposta com a envolvente. 
Prada Aoyama Tokio, H&deM 

15 Maquete de estudo, da fase 
de desenvolvimento, da estrutura 
da cobertura, sujeita a uma 
distorção unidireccional. 
Stamford Bridge, H&deM 
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02.2 Subjectividade 

 
Até ao edifício ser construído, enquanto o projecto é apenas uma ideia, todas as 
manifestações arquitectónicas — desenhos, maquetes, etc. — são apenas 
aproximações ao que será a realidade. Estas ferramentas são portanto o fio 
condutor entre o imaginário e o real, existindo num espaço intermédio entre estas 
duas realidades (Frampton, K., 1981).  
Segundo Milica Topalovic, os modelos contêm uma vertente ficcional, imaginativa 
e de liberdade que a arquitectura, enquanto algo construído, não possui (2011).  
 
A imaginação é um meio de reconhecimento de uma realidade que não é 
perceptível através dos sentidos, tendo por isso uma dimensão ausente na 
realidade presente. No entanto, o fenómeno da imaginação é uma experiência 
perceptual, não necessariamente ilusória ou ficcional (Topalovic, 2011; Frascari, 
2007). 
O ser humano, enquanto ser inteligente e sensível, é capaz de alterar e gerar 
realidades de forma criativa. O cérebro humano torna possível a transformação 
das realidades impostas pelo mundo através da imaginação de novos conceitos 
derivados do pensamento e afectividade de cada indivíduo (Faria, 2014). 
 
Na cultura clássica a imaginação era entendida como uma faculdade adquirida 
através da experiência, construção e manipulação do imaginário. Vários filósofos 
da época moderna, como Kant, entendem a imaginação como uma faculdade 
que serve de base à experiência subjectiva, sintetizando as diversas impressões 
sensoriais numa imagem mental (Frascari, M., 2007). 
A criatividade depende da individualidade, na medida em que "os fenómenos 
através dos quais os seres humanos se manifestam de uma forma criativa, (...) 
exprimem necessariamente as componentes interactivas do pensamento de cada 
um" (Faria, 2014, pp. 43). 
Assim, a obra arquitectónica é um produto do processo criativo do pensamento 
individual do grupo de mentes que lhe deram expressão, forma e significado.  
 
O modelo é um objecto produzido com base numa ideia futura, e como referido 
anteriormente, este possui um grau de imprecisão inerente à fase de 
desenvolvimento em que o projecto de encontra. A imaginação é algo humano e 
portanto a modelação é um reflexo da inexatidão humana (Smith, 2004). A 
modelação digital criou uma série de ferramentas e operações que permitem lidar 
com vários níveis de aproximação, de especificidade e de detalhe do que se 
pretende modelar. 
Deste modo, a modelação contém um grau de liberdade bastante alargado, 
dentro das restrições impostas pelo arquitecto. "Modelar é a capacidade de 
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imaginar e, por isso, é a manifestação da liberdade suprema"42 (Topalovic, 2011, 
pp.45)  
Esta liberdade de manipulação é claramente notória através do grau de 
abstracção, da percepção sensorial e dos vários tempos do modelo. São estas 
características que conferem uma maior liberdade à arquitectura.  
 

02.2.1 Abstracção 

 
Actualmente, através de uma aproximação simultaneamente criativa e realista, é 
possível explorar e comunicar soluções arquitectónicas de uma forma clara e 
surpreendente, que permite cativar os restantes intervenientes do projecto e, ao 
mesmo tempo, incluí-los numa discussão construtiva, que contribui para o 
desenvolvimento do projecto. "Os modelos podem ser ferramentas de trabalho 
simplesmente funcionais, mas também oferecem a oportunidade de experimentar 
ideias imaginárias, impraticáveis ou não edificáveis"43 (Moon, 2005, pp.23). São 
estas experimentações que permitem o constante desenvolvimento, inovação e 
reinvenção da arquitectura, oferecendo um escape do mundo real.  
Os arquitectos encontram no modelo uma liberdade de expressão que deixa 
espaço para a imaginação e estimula a criatividade (Moon, 2005). Os modelos 
podem ser considerados um meio de abstracção porque são uma simplificação 
da realidade que se pretende criar no futuro. Enquanto representações de ideias, 
estes são abstracções porque captam o essencial do que se pretende 
representar e discutir. Segundo Gehry, "as ferramentas de representação são 
caracterizadas pelos seus diferentes níveis de abstracção"44 (Healy, 2008, pp.113) 
O facto de o modelo muitas vezes não permitir uma representação real do 
objecto futuro, leva a que "o observador seja convidado, até mesmo conduzido, a 
habitar esses edifícios na sua imaginação"45 (Frampton, 1981, pp.8) 
A modelação é portanto um estado intermédio do edifício. Por um lado o modelo 
não está restrito a duas dimensões como um desenho, e por outro não requer o 
realismo do edifício como na construção. Isto permite que haja liberdade 
suficiente para a imaginação ocorrer. 
O modelo é uma parte integrante do percurso de um projecto desde a ideia inicial 
até à construção, sendo por isso um meio para experienciar o objecto futuro. 
Contudo, o desfasamento entre a ideia gerada através do modelo e a realidade 
construída leva muitas vezes a uma leitura menos positiva do uso destas 
ferramentas, demonstrando a falta de compreensão do que se procura através da 
modelação. 
                                                        
42 "To model is the ability to imagine, and thus the manifestation of the ultimate freedom".  

43 "Models can be singularly functional working tools, but they also offer an opportunity to experiment 
with imaginary ideas, impractical or unbuildable". 

44 “(...) tools are characterised by their different levels of abstraction”. 

45 “(...) the viewer is invited, even commanded, to inhabit these buildings in his imagination”. 
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A arquitectura tem que conter a realidade e a abstracção, a funcionalidade e a 
beleza, mesmo sendo estas dimensões por vezes opostas. Para o arquitecto, o 
modelo é um veículo de tradução e expressão de ideias e lógicas, e por isso, não 
tem que representar simultaneamente todos os níveis de complexidade 
envolvidos no projecto, permitindo isolar as problemáticas e, quando necessário, 
pô-las em confronto.  
Moon defende que os modelos são formas de interpretação, e que portanto o 
seu nível de realismo não tem que ser equivalente à realidade. "Para comunicar 
claramente, um modelo deve ser selectivo e concentrar-se em aspectos 
particulares do design. A sua mensagem deve ser identificável e as decisões 
estéticas e de conteúdo devem ser tomadas com base naquilo que se pretende 
transmitir"46 (2005, pp.119). 
Esta necessidade de simplificação e clareza dos modelos já existia no 
Renascimento. Alberti escreve no seu tratado "Da re aedificatoria" que as 
maquetes deviam ser despojadas e simples, procurando não desviar a atenção 
das questões de maior relevância para a discussão. 
Assim sendo, o arquitecto tem uma maior liberdade para poder exprimir e testar 
questões específicas, sem necessitar de uma representação altamente realista do 
projecto como um todo, conferindo-lhe a possibilidade de optar entre explorar 
volumetrias, espacialidades, estruturas ou materialidades. O uso de modelos ao 
longo de todas as fases do projecto é essencial para que o entendimento da 
exploração em arquitectura não seja perturbado pelo facto de que o modelo não 
é o objecto último, mas sim um meio para a atingir.  
  
O modelo em arquitectura é sempre um modelo de algo e porque é um objecto 
referenciado à escala humana, este nunca é especificamente real ou imaginado, é 
algo que dialoga entre estes dois mundos.  
Considerando que o edifício é real, o modelo torna-se ficcional, irreal. Assim, o 
modelo é um objecto imaginário, que revela e explora a liberdade da arquitectura 
e do arquitecto. Mesmo no caso do modelo físico, apesar da sua existência física, 
não passa a ser totalmente real; o seu significado continua a depender do campo 
do imaginário. (Topalovic, 2011) 
 
Muitos arquitectos (Hadid, Rem Koolhaas, Libeskind, Toyo Ito or Peter Eisenman) 
"ultrapassam os limites da abstracção, produzindo ocasionalmente objectos tão 
perto de esculturas abstractas que, em determinadas condições, estes não 
seriam imediatamente distinguidos como arquitectura"47 (Moon, 2005, pp.134). 
Quando o nível de abstração é de tal modo elevado, os modelos adquirem um 

                                                        
46 "(...) to communicate clearly a model must be selective and concentrate on particular aspects of the 
design. The message must be identified, and decisions about aesthetics and content made in this 
light”. 

47 " (...) push the limits of abstraction possible in a building's representation, occasionally producing 
objects so close to abstract sculptures that in some settings they would not be readily distinguished as 
architecture".  
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carácter objectual, que, podendo ter significado arquitectónico, não é facilmente 
compreendido pelos demais observadores. 
Esta questão está patente na maquete de apresentação do projecto para a 
Escola Superior de Tecnologia do Barreiro (2001-2007), do atelier ARX Portugal. 
A maquete conceptual prende-se de tal modo ao conceito que a sua 
representação é um mero formalismo na medida em que até o material escolhido 
evoca a ideia das "linhas", desenvolvida em termos de volumetria, mas que no 
fundo não tem qualquer reflexo na materialidade do projecto, nem da obra 
construída. Deste modo, a maquete torna-se um objecto de valor plástico, uma 
peça de arte sem carácter metodológico. 
Quanto mais abstracta a representação da arquitectura, mais esta se aproxima 
da arte.  
No entanto, por mais utópico que um modelo de arquitectura seja, este está 
sempre referenciado, e por isso está referenciado a um dado projecto. É esta 
ligação que lhe confere um carácter atópico e não utópico. Isto faz com que o 
modelo não seja uma representação de um edifício, mas sim "a realização do que 
a arquitectura promete, e que nunca consegue atingir em si mesma"48 (Gerrewey, 
2011, pp.35-36). 
 

02.2.2 Tangibilidade 

 
A visão é o sentido predominante da sociedade actual e, por isso, é também aos 
olhos que a ideia arquitectónica se revela. São os olhos que percepcionam as 
formas explícitas num desenho, num ecrã de computador ou num modelo. (Faria, 
2014). Deste modo, a visão permite uma interpretação individual singular, visto 
que cada indivíduo tem um olhar particular da realidade.  
A arquitectura é entendida a partir dos olhos dos arquitectos, mas também das 
mãos, a partir das quais o pensamento é exteriorizado e o projecto é criado. Na 
impossibilidade de conceber a obra de arquitectura, na sua totalidade, à escala 
real, o arquitecto tem que recorrer a meios de representação e exploração para 
traduzir um pensamento em projecto (Faria, 2014). 
Segundo Eduarda Lobato Faria, as mãos têm uma dimensão criativa e imprecisa, 
através da qual o pensamento encontra a sua expressão no desenho e no 
modelo. Para além disso, as mãos também agem de forma mecânica e precisa, 
na medida em que operam na concepção destes instrumentos de representação.  
Os instrumentos de apoio ao desenvolvimento do projecto tiram assim partido de 
uma conjugação particularmente sensorial — "entre o sentir e o ver"49 (Frascari, 
2007, pp.4). "As experiências vividas a partir dos olhos e das mãos integrados no 
corpo humano, são distintas e complementares, já que os olhos apenas vêm o 
que as mãos podem sentir e vice-versa" (Faria, 2014, pp.123). 
                                                        
48 " (...) but the realisation of what architecture promises, yet can never attain itself". 

49 "(...)that between feeling and seeing". 

16 Maquete conceptual de 
apresentação. 
Escola Superior de Tecnologia do 
Barreiro, ARX Portugal 
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Até à era digital, havia uma relação predominantemente física entre o arquitecto e 
as ferramentas metodológicas de desenvolvimento do projecto de arquitectura. 
A compreensão do modelo é extremamente física e requer a percepção humana 
da matéria. O processo contínuo de desenvolvimento do projecto estimula o 
sentido visual e táctil através das mãos. Deste modo, "um modelo não é apenas 
uma entidade representacional, mas é primeiramente um objecto sensível à 
percepção visual e táctil"50 (Frascari, 2007, pp.35).  
A manifestação da arquitectura enquanto algo físico salienta a relevância da 
imaginação na concepção, percepção e construção, através do visível e do 
invisível, do sensível e do inteligível (Frascari, 2007).  
Apenas os modelos físicos têm uma relação intrinsecamente directa entre a 
concepção mental e a experiência sensorial. Assim, o modelo físico oferece uma 
superfície compreensível, sobre a qual é possível desenvolver e medir uma 
realidade invisível (Smith, 2004). 
 
"O modelo cartesiano da visão é o tacto. O háptico, não o óptico. Pela sua 
qualidade de percepção gestaltista e de imaginação material (densidade — 
textura), pela sua valência sensual, o háptico é o sensual-sensível que culmina no 
tangível" (Mateus, 1993, pp.63). Com o recurso excessivo ao computador, 
perdeu-se a ligação sensorial e táctil entre o imaginado e o produto do mesmo.  
Num curto espaço de tempo, a tecnologia transformou a pesquisa, representação 
e produção em arquitectura, na medida em que o modo de percepcionar os 
elementos sofreu alterações profundas. Para além de colher os benefícios da 
introdução da tecnologia nos processos metodológicos de projecto, é preciso 
compreender qual a sua consequência para o entendimento e desenvolvimento 
da arquitectura. É portanto essencial reconhecer as limitações da modelação 
digital, sobretudo no que diz respeito às fases iniciais do projecto, em que as 
mãos estimulam a relação entre o pensamento, o objecto, a sua representação 
(Pallasmaa, 2009).  
Mesmo actualmente, com a dependência dos sistemas CAD e da modelação 
virtual, os modelos físicos são essenciais no processo de design. Pallasmaa 
defende que "o modelo material tridimensional dialoga com a mão e com o corpo 
tão poderosamente quanto com os olhos, e o próprio processo de construção de 
uma maquete simula o processo de construção"51 (2009, pp.57). 
 

 

 

                                                        
50 "A model is not solely a representational entity, but is rather primarily a sensible object of visual as 
well as tactile perception". 

51 "The three-dimensional material model speaks to the hand and the body as powerfully as to the eye, 
and the very process of constructing a model simulates the process of construction". 
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02.2.3 Materialidade 

 
A materialidade é um meio que permite a percepção do que nos rodeia através 
de quatro sentidos (Picon, 2010) — o olfato, a visão, a audição, e o tacto. Na 
modelação esta característica é crucial para a comunicação e representação do 
projecto. 
A escolha da materialidade de um modelo depende do que este pretende focar. 
O critério para a escolha dos materiais está relacionado com particularidades do 
projecto como o programa, o conceito, a escala ou a fase de desenvolvimento 
(Schneider, 1999). 
A selecção dos materiais de representação é essencial para a leitura e 
interpretação da atmosfera do modelo. Através da materialidade é possível captar 
de forma imediata se o modelo procura discutir questões de precisão, de emoção 
e atmosferas ou de lógicas projectuais mais abstractas, como percursos ou 
organização programática (Moon, 2005). 
Na modelação, a materialidade está directamente relacionada com o nível de 
abstracção a que se pretende representar o projecto. Os modelos digitais são 
usualmente pouco abstractos, levando por vezes a uma representação bastante 
realista dos materiais de projecto. Por outro lado, o nível de abstracção e a 
materialidade dos modelos físicos são bastante variáveis. Deste modo, escala, 
detalhe e propósito do modelo influenciam directamente a forma de 
representação. 
 
Ao longo século XX, com a crescente importância do modelo físico no âmbito da 
arquitectura, aparecem novos materiais e técnicas de produção que levam a uma 
maior variabilidade de meios de representação. A natureza dos modelos foi-se 
transformando à medida que apareceram novos materiais — para além da 
madeira, do cartão e do gesso — que fossem aplicáveis à modelação. Esta 
mutação levou a que os modelos físicos adquirissem uma complexidade de 
significados e uma expressão nunca antes conseguida. 
Por outro lado, o desenvolvimento da cultura digital tem vindo a transformar 
drasticamente a percepção e definição da materialidade. A modelação digital 
oferece uma multiplicidade de representações de materiais, que tornam o modelo 
mais próximo de um ambiente real.  
Contudo, para lá do seu carácter representativo, a materialidade refere-se 
também ao modo como o ser humano compreende e experiencia o mundo, 
conectando-nos a ele. A materialidade está por isso intimamente relacionada com 
as nossas percepções e sensações (Picon, 2010), cuja tradução é ainda muito 
limitada nos sistemas virtuais. 
 
No caso dos modelos físicos, por vezes procura-se que estes se aproximem o 
mais possível do edifício futuro. Apesar de parecer lógico, muitas vezes torna-se 
extremamente difícil representar os materiais reais a uma escala reduzida, sendo 
preferível recorrer a uma abstracção dos mesmos, demonstrando a autenticidade 
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e essência do projecto e não uma realidade reduzida (Moon, 2005). 
Assim, é a percepção sensorial que "assegura a fisicalidade e a materialidade do 
pensamento, tornando-o numa imagem concreta"52 (Pallasmaa, 2009, pp. 16).  
 

02.2.4 Tempo (realização, contemplação, transformação, reflexão, objecto) 

 
O factor tempo é determinante no processo criativo em arquitectura. Entre o 
pensamento e a concepção há períodos de descoberta, análise e construção do 
projecto. Assim, a concepção em arquitectura realiza-se ao longo de tempos 
sucessivos que permitem uma constante aproximação do tempo da construção 
final (Faria, 2014). 
Em Imaginar o Real, Eduarda Lobato Faria afirma que a arquitectura é 
desenvolvida em "três TEMPOS DE BASTIDOR e um TEMPO DE CENA". No bastidor há 
um TEMPO DE PENSAMENTO, que ocorre na mente, um TEMPO DE DESENHO, para 
visualizar, definir e estabelecer princípios, e um TEMPO DE CONSTRUÇÃO, através de 
maquetes à escala e maquetes-protótipo, que permitem "testar a espacialidade e 
confirmar as volumetrias" (2014, pp.262). Estes tempos não são necessariamente 
consecutivos, podendo existir paralelamente em qualquer fase do projecto, 
levando, por fim, ao TEMPO DE CENA, o da obra arquitectónica. 
  
O processo de modelação desenvolve-se ao longo de vários momentos. Numa 
fase embrionária, o modelo requer um tempo de preparação e posterior 
realização. Simultaneamente, é também necessário considerar o tempo de 
contemplação, reflexão e de transformação. Todas estas fases são articuláveis de 
forma flexível entre si, não havendo uma ordem lógica ou período mínimo ou 
máximo de duração.  
Enquanto o modelo é uma ferramenta que se insere na metodologia de 
desenvolvimento do projecto, considera-se que o modelo "está vivo". Durante 
este período, o modelo tem o potencial para ser modificado, alterado e 
questionado. (Patteeuw, 2011). 
Muitos modelos duram apenas alguns minutos no estado em que foram 
produzidos. Estes são criados para serem questionados, comparados, 
modificados, alterados, e por vezes destruídos. (Moon, 2005). Desta forma, o 
tempo de produção, mais ou menos longo, poder também ser um tempo de 
reflexão. 
 
A "aceleração" imposta pela modelação digital, não retira necessariamente 
significado ao processo metodológico, mas a qualidade que advém do tempo de 
projecto pode ser afectada pela suplantação da repetição cumulativa, em favor 
de uma sistematização dos processos de projecto. Assim, a intemporalidade do 

                                                        
52 "The hand grasps the physicality and materiality of thought and turns it into a concrete image". 
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projecto pode levar à suplantação da permanência dos valores cognitivos e 
sensoriais (Steele, 2001).  
 
Para além do tempo de concepção e reflexão, é preciso ainda considerar um 
tempo de bastidor após o tempo de cena — o TEMPO DO OBJECTO. 
A necessidade de prolongar a vida dos modelos para além do momento em que 
foram produzidos é uma questão relevante nesta análise. Apesar de ser 
extremamente difícil manter e reparar modelos, sobretudo físicos, existem hoje 
vários ateliers que procuram manter um arquivo das suas maquetes e ficheiros, 
tal como o fazem com outras representações do processo de pesquisa e 
desenvolvimento do projecto. Estas representações, quando fora do seu contexto 
de exploração da ideia arquitectónica, adquirem o carácter de objecto, com valor, 
entidade e significado próprio.  
Deste modo, é essencial considerar o tempo "pós cena", um tempo enquanto 
objecto e documento de arquitectura.  
 
Quando se analisa um modelo fora do seu âmbito, ele sofre uma mutação de 
identidade e presença (Moon, 2005). No catálogo da exposição Idea as Model, 
lançado em 1981, Peter Eisnman debateu a existência do modelo físico para além 
da sua dimensão representacional, considerando-o também um objecto e uma 
ideia por si só. Entende-se assim que o modelo adquire o carácter de objecto 
quando "passa a ser um fim em vez de um processo"53 (cit. in Moon, 2005, 
pp19). 
Quando considerados fora do seu meio original, os modelos passam a possuir 
um valor abstracto, não necessariamente relacionado com o fim para o qual 
foram inicialmente produzidos. Quer o modelo físico, quer o modelo digital podem 
ser julgados enquanto objectos ou imagens de objectos num meio abstracto, 
sem referenciação. Isto leva a uma aproximação da arquitectura às restantes 
artes, não resumindo a vida do modelo à sua vertente representacional.  
Para além do seu carácter artístico, os modelos podem tornar-se entidades de 
arquivo devido à sua importância para o desenvolvimento do projecto (Frascari, 
M., 2007). Uma vez retirados da prática do atelier, estes são arquivados, 
adquiridos ou expostos. Com isto os modelos "perdem o seu significado original 
e tornam-se documento, recurso ou objecto artístico"54 (Patteeuw, 2011, pp.126).  
 
  

                                                        
53 "(...) passa a ser um fim em vez de um processo". 

54 "(...) it loses its original significance and becomes document, resource or art object". 
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03 FUNÇÕES DO MODELO 

 

O modelo possui uma dualidade que lhe permite, simultaneamente, descrever 
aspectos de um dado objecto, enquanto veículo de comunicação de ideias, e ser 
exemplo de algo, na medida em que é uma forma de experimentação. Deste 
modo, os modelos não podem ser reduzidos à condição de meros instrumentos 
do processo de projecto; eles próprios são o produto de um processo 
arquitectónico e artístico55 (Holtrop et al., 2011, pp.20) 
Ao longo das últimas décadas o debate acerca da modelação tem-se centrado 
sobretudo na questão da comunicação. Contudo, apesar da pertinência dos 
modelos enquanto elementos de apresentação e transmissão da ideia do 
projecto, é também relevante a sua vertente conceptual, de pesquisa e de 
experimentação, que permite criar uma plataforma de diálogo entre os vários 
intervenientes.  
Phil Ayres (2012) distingue dois tipos de modelos: os modelos de proposta 
("model of") e modelos de estudo ("model for"). Os modelos de proposta — de 
representação— são os que representam propostas concretas de edifícios. Os 
modelos de estudo — de pesquisa — são aqueles que permitem agir, questionar, 
testar e alterar o projecto. Estes últimos são de extrema relevância para o 
arquitecto enquanto condutores e transformadores das ideias até à proposta final. 
Assim, "a integração do modelo no processo de projecto pode ser entendida 
segundo uma escala de envolvimento"56 (Moon, 2005, pp.80), que vai desde uma 
atitude passiva e contemplativa, até a um modo activo e experimental. Num 
modo passivo, o modelo permite a aferição do projecto num momento de 
paragem do processo, enquanto que num modo activo, há uma transformação 
do modelo. Deste modo, entre os momentos de transformação, deve haver 
espaço para um momento de reflexão, que muitas vezes decorre dos modelos de 
representação. 
Assim, os modelos têm múltiplas dimensões e funções enquanto esquiços, 
mediadores e clarificadores do pensamento ou elementos de representação e 
comunicação do projecto (Pallasmaa, 2009). 
 

03.1 Comunicar 

 
Desde o Renascimento que existe a necessidade de recorrer a modelos para 
explicar o projecto a clientes, comités ou grupos de pessoas. Desde o concurso 
para a Catedral de Florença, onde a maquete era um elemento de extrema 
                                                        
55 "they can not be reduced to mere instruments in the architectural process but are themselves a 
product of an architectural and artistic process". 
56 "The model’s integration into the design process can be understood as a scale of involvement". 
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importância, até ao século XX, em que os modelos se converteram, como explica 
Moon (2005), num meio para vender uma ideia, sendo uma forma mais cativante 
de expor o projecto. 
A partir do início do século XX, especialmente desde 1920, o modelo físico toma 
uma grande importância na comunicação com o cliente e com o público. Aposta-
se em modelos altamente realistas como sugestão de uma ideia do projecto já 
acabado. A partir de meados do século XX, os arquitectos passam a optar por 
uma abordagem mais abstrata da modelação, enquanto meio de comunicação 
de uma ideia em constante exploração (Elser et al, 2012). 
Actualmente, o modelo físico continua a ser altamente valorizado enquanto 
elemento de diálogo com os vários intervenientes no processo de 
desenvolvimento do projecto, apesar de haver outros meios de comunicação 
também interactivos, como o desenho, a perspectiva, a rotação de um modelo 
digital ou os óculos de realidade virtual. Segundo Moon (2005), além da sua 
legibilidade e de permitir a leitura do edifício como um todo, o modelo físico é 
mais compreensível para a psicologia de um grupo — é mais gratificante para um 
grupo de pessoas discutir à volta de algo físico, como a maquete, do que uma 
imagem num ecrã.  
 
Em arquitectura, a comunicação é inerente à modelação — em primeira instância 
o modelo é uma meio de comunicação, desde o momento em que é produzido, 
até ao momento em que é alterado. Assim, pode considerar-se que a 
comunicação "opera como uma extensão da percepção humana"57 (Healy, 2008, 
pp.114). 
Deste modo, podem ser consideradas várias formas de comunicação em 
arquitectura. Através da modelação, a ideia é conduzida do imaginário do 
arquitecto até à realidade. O modelo é um reflexo de quem o produz e daquilo 
que existe no seu imaginário, criando um diálogo constante entre quem produz e 
o objecto produzido (Moon, 2005). Por outro lado, é no diálogo entre o arquitecto 
e o objecto produzido que este é discutido, alterado e questionado. 
Para além disso, ainda se pode considerar a comunicação entre os vários 
elementos da equipa ou entre arquitectos, numa perspectiva de discussão de 
ideias e soluções. Esta é uma das práticas mais comuns dos ateliers de 
arquitectura, como é o caso de Gehry, que frequentemente discute o projecto 
com os seus colaboradores através de maquetes ou modelos CATIA.  
A comunicação pode existir não só entre entidades que intervêm directamente na 
transformação do projecto, mas também com entidades exteriores. Exemplos 
destas interações externas são a comunicação da arquitectura com as restantes 
especialidade, com o cliente, com consultores ou com um júri. No caso dos 
concursos é bastante frequente a entrega de uma maquete à escala, que muitas 
vezes serve de suporte à apresentação por parte do arquitecto. Já nos anos 90 
isto era prática corrente, como por exemplo, no concurso para o Walt Disney 

                                                        
57 "(...) to operate as an extention of perception". 

17 Frank Gehry a trabalhar numa 
maquete com um colaborador. 
Walt Disney Concert Hall e Hotel, 
Gehry Partners 

18 Apresentação da proposta de 
Gehry, em que este se apoia na 
maquete para explicar o projecto. 
Walt Disney Concert Hall e Hotel, 
Gehry Partners 
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Concert Hall (1989-2003). Na figura 18 vê-se Frank Gehry a apresentar o projecto 
junto à maquete que entregou durante a fase de concurso.  
O sucesso de um modelo depende directamente do controlo de produção e do 
correcto entendimento do que é essencial representar para transmitir a 
mensagem e informação pretendida para um dado público (Moon, 2005).  
Como referido anteriormente, a modelação é uma ferramenta que permite o fácil 
entendimento e relação entre todas as disciplinas envolvidas ao longo do 
processo. Um dos objectivos dos modelos digitais em arquitectura é possibilitar 
uma boa integração entre as diversas especialidades e entidades que intervêm no 
projecto em torno de um único modelo que contenha toda a informação 
indispensável (Kolarevic, 2003).  
Neste âmbito, o modelo digital é de extrema importância para coordenar e 
articular a arquitectura com a estrutura, paisagismo, vias e acessos, redes de 
águas e esgotos, electricidade ou gás. Estes modelos são recorrentemente 
modelos BIM — Building Information Model — que unificam as diferentes 
variáveis em causa num único sistema de modelação. Assim, o computador 
transforma o sistema e a relação entre os intervenientes internos e externos, 
gerando uma plataforma de diálogo e discussão extremamente interactiva 
(Friedman, 2003).  
Para além das especialidades envolvidas no projecto, a modelação é ainda 
relevante durante a fase de construção como ferramenta de comunicação do 
projecto à obra, facilitando o entendimento entre todas as partes intervenientes 
nesta fase. 
 
O modelo é também um meio de transmissão de uma ideia de modo sintético a 
alguém que não possui a aptidão técnica para interpretar todas as ferramentas de 
apoio à arquitectura. Assim, este é um mediador entre o arquitecto e a envolvente 
externa ao atelier, desde o cliente, a consultores ou ao público em geral. Além 
disso, os modelos têm um carácter de apresentação, que pode necessitar de 
uma maior preocupação com a aparência e rigor do produto final apresentado. 
Particularmente para as pessoas sem conhecimento específico em arquitectura, 
os modelos são fundamentais para o correcto entendimento do projecto nas suas 
variadas dimensões, que podem ser mais ou menos objectivas ou evidentes. Os 
intervenientes não especializados em arquitectura podem ter dificuldade em ler e 
interpretar outros elementos de comunicação como plantas ou cortes, tornando 
os modelos físicos e digitais elementos fundamentais para um diálogo construtivo 
entre o arquitecto e os restantes intervenientes (Moon, 2005; Smith, 2004).  
A relação entre o arquitecto e o cliente está em permanente evolução. "Por 
exemplo, a capacidade do arquitecto em gerir as expectativas do cliente 
influencia o design do modelo em qualquer tipo de apresentação"58 (Moon, 2005, 
pp.125). Para que o modelo seja uma ferramenta útil para a discussão do 

                                                        
58 "The relationship between architect, model, and client are not simple or fixed; they evolve. The 
architect's awareness of client expectations, for instance, influences the model's design in all types of 
presentation". 
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projecto, é fundamental que o arquitecto compreenda qual é o objectivo do 
cliente com o projecto e, por conseguinte, qual o melhor modo de diálogo com 
esta entidade externa.  
Os modelos físicos tornam-se frequentemente focos activos nas reuniões 
multidisciplinares porque permitem que os vários participantes interajam 
intuitivamente com os modelos, possibilitando-lhes experimentar, alterar ou 
transformar sem necessitar de conhecimento técnico ou digital especializado 
(Moon, 2005). Contudo, é comum que estas maquetes sejam realizadas 
minuciosamente, com um grau de realismo elevado, transmitindo aos 
intervenientes da discussão uma ideia o mais próxima possível de um edifício real 
(Schneider, 1999).  
É exemplo relevante o projecto para o CCTV TVCC (2002-2012) do Office for 
Metropolitan Architecture (OMA), onde foi importante produzir uma maquete a 
uma escala aproximadamente 1:20, para testar o comportamento global da 
estrutura e discutir, entre todos os intervenientes técnicos e não especializados, 
as problemáticas e soluções estruturais (Cecilia, Levene, 2007). 
 
Os modelos de apresentação, quando concebidos exclusivamente para este fim, 
podem não permitir a sua compreensão enquanto parte integrante de um 
processo de trabalho, encerrando apenas um carácter comunicativo e 
representativo. Logo, estes modelos são objectos conscientes que revelam as 
intensões e aspirações mais ponderadas do arquitecto (Moon, 2005). 
Alguns ateliers optam por não realizar este tipo de modelos por considerarem que 
estes são apenas entidades representativas do culminar de um projecto, 
tornando-se pouco relevantes no processo metodológico. Contudo, continua a 
ser prática recorrente em ateliers como o ARX PORTUGAL. No caso da Escola 
Superior de Tecnologia do Barreiro (2001-2007), optou-se pela produção de uma 
maquete final, construída em cartão branco, com o intuito de finalizar o processo 
de projecto. Mas este processo, tal como diz Nuno Mateus, culmina na obra, e 
portanto é insignificante a construção deste modelo, visto que nem sequer tem o 
intuito de comunicar o projecto à obra. Porém, é necessário ter em consideração 
que o cliente muitas vezes requer estas maquetes como elemento de entrega 
final.  
 
Actualmente as imagens tridimensionais geradas em computador são também 
uma boa forma de comunicação com o cliente, apresentando uma imagem mais 
consistente do espaço idealizado. No entanto, tal como referido por Richard 
Arminger no Architects' Journal 201 (1995), "para o cliente, um edifício num papel 
ainda não é real"59, seja ele um desenho ou uma imagem. 
 
 
 

                                                        
59 "for the client, a building on a paper is still not real". 

19 Maquete de simulação do 
comportamento estrutural global. 
CCTV TVCC, OMA 

20 Maquete final  
Escola Superior de Tecnologia do 
Barreiro, ARX Portugal 
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03.2 Representar 

 
Para que um modelo seja representativo é preciso que tenha em conta uma 
realidade já estudada. A representação requer um estudo prévio do que se 
pretende mostrar através de outras ferramentas como o desenho ou modelos de 
estudo anteriores. Deste modo, estes modelos oferecem um ponto de referência 
do processo de design, uma ocasião para uma pausa, que visa analisar o que foi 
desenvolvido até então. É portanto um momento de condensação e sintetização 
de ideias.  
Enquanto representação, a modelação é um processo mecânico e não 
necessariamente de pensamento arquitectónico. Num artigo publicado em 1915 
no "The American Architect", Philip McDonnell propõe um procedimento para a 
construção de maquetes rigorosas que permitem ao cliente uma leitura o mais 
realista possível do projecto. Deste modo este define os procedimentos para a 
construção de maquetes, desde as limitações de dimensão das mesmas, até ao 
detalhe das colunas, frisos e guardas.  
A partir das últimas décadas do século XX a representação da arquitectura tem 
sofrido alterações profundas. A ideia de representação já não está apenas 
associada a um processo mecânico, mas também a um processo de 
pensamento crítico e reflectivo.  
Desde o início do projecto que o arquitecto recorre frequentemente a modelos 
representativos. Em primeira instância é usual produzir-se um modelo da 
envolvente onde a proposta se insere. Os modelos de localização ou implantação 
são meios de representação que permitem uma leitura da relação da proposta 
com a envolvente, ao longo da evolução do projecto (Morris, 2006). 
 
"O modelo em si pode por vezes ser uma referência, não apenas a representação 
de uma ideia, mas a fonte de novas ideias e representações, o meio através do 
qual a conceptualização ocorre"60 (Morris, 2006, pp.73). 
Enquanto os modelos representativos contêm uma intensão clara e relevante, os 
modelos de pesquisa são fruto da expressão livre através de uma linguagem 
interna do arquitecto. 
 
 
 
 
 

 

 

                                                        
60"The model itself can sometimes be a referent — not merely the representation of an idea, but the 
source of ideas and other representations, the very site where conceptualization takes place".  
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03.3 Pesquisar 

 
Muito poucos arquitectos começam por estudar um projecto em perspectiva num 
papel. Eles estudam-no primeiramente a nível mental (Covell, 1914). Covell refere 
a relevância da maquete enquanto estudo e não apenas enquanto representação 
de uma ideia já explorada. As maquetes permitem o estudo de massas e 
proporções, devendo ser realizadas antes dos desenhos finais e não a partir 
destes. Estas maquetes têm um carácter "simultaneamente subtil e artístico"61 
(Covell, 1914, pp.267), enquanto que uma maquete representacional é, por si só, 
literal, não deixando espaço para a imaginação.  
 
De acordo com o memorando "What is architectural research?", desevolvido pelo 
RIBA62, a pesquisa em arquitectura "deve ser entendida como uma investigação 
original com o intuito de adquirir conhecimento e compreensão"63 (cit.in Till, 2007, 
pp.1). Segundo Jeremy Till o conhecimento em arquitectura está patente "nos 
processos que levam ao edifício, na representação do edifício, no seu uso e nas 
teorias por além do edifício"64 (2007, pp.2-3). Assim, a pesquisa arquitectónica é 
reconhecível sobretudo através dos processos metodológicos que levam ao 
objecto construído.  
 
A pesquisa em arquitectura é por si só uma meio de comunicação do arquitecto 
para o projecto — na forma como o arquitecto torna real algo que existe apenas 
como um pensamento ou ideia no seu imaginário — e do projecto para o 
arquitecto — quando, através do modelo, o arquitecto retira conclusões acerca 
de uma dada problemática ou questão. Assim, os modelos são fundamentais 
para os arquitectos porque lhes dão uma compreensão das suas próprias ideias 
permitindo desenvolver e definir conceitos (Smith, 2004). 
O projecto de arquitectura desenrola-se ao longo de um processo que não é uma 
sucessão de etapas que permitem alcançar um objectivo, mas cada fase deste 
processo é uma parte integrante da solução. Logo, a solução vai sendo 
progressivamente construída (Healy, 2008). 
O recurso a modelos de estudo é comum numa fase inicial de desenvolvimento 
do projecto porque estes possuem uma natureza mais flexível e mutável. 
Usualmente estes modelos são usados para definir elementos, espacialidades, 

                                                        
61 "(...) at once subtle and artistic". 

62O Royal Institute of British Architects foi fundado em 1834 para promover o avanço da arquitectura e 
para facilitar a apreensão de conhecimento das várias artes e ciências ligadas a à arquitectura. 
Actualmente, para além de ser uma entidade dirigente da profissão, promove diversos estudos no 
âmbito da arquitectura. 

63 "(...) research is to be understood as original investigation undertaken in order to gain knowledge 
and understanding". 
64 "(...) lies in the processes that lead to the building, in the representation of the building, in its use, in 
the theories beyond the building". 

21 Maquetes de estudo 
elaboradas durante a fase 
esquemática do projecto  
Aoyama Tokio, H&deM 
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relações e volumetrias, e por isso, na maioria dos casos, não se concentram nos 
detalhes do projecto (Smith, 2004). Porém, durante as fases de desenvolvimento 
e execução, este tipo de modelos torna-se relevante para o estudo de sistemas 
ou de elementos construtivos. 
O projecto para a loja Prada Aoyama Tokio (2000-2003), do atelier Herzog & de 
Meuron, é representativo de um percurso de pesquisa ao longo de várias fases 
de projecto. Numa fase esquemática procurou-se estudar, intercaladamente, a 
relação cheio/vazio, os percursos e articulação entre os espaços, e a fachada. 
Assim, desenvolveram-se várias maquetes a escalas entre 1:100 e 1:50 para 
testar as várias hipóteses.  
Posteriormente, depois da definição de um esquema base, partiu-se para 
estudos mais localizados e pormenorizados da estrutura da fachada e da relação 
interior-exterior, procurando ter sempre presente uma visão de conjunto.  
Durante este processo de investigação, o modelo foi a entidade de comunicação 
entre o arquitecto, as suas ideias, e o futuro edifício (Schneider et al, 1999). 
 
Na prática da arquitectura, a modelação é sobretudo usada como instrumento de 
investigação. No entanto, esta investigação pode tender para o "domínio da 
concepção plástica" (Mateus, 2013, pp.11), limitando drasticamente o campo de 
pesquisa. Esta questão está bastante patente no processo de desenvolvimento 
do projecto para a Escola Superior de Tecnologia do Barreiro (2001-2007), do 
atelier ARX PORTUGAL. O processo metodológico assenta apenas no 
desenvolvimento de um programa associado a uma área. A partir de um conjunto 
de volumes paralelepipédicos, o projecto desenvolve-se num meio abstracto, 
segundo uma concepção formal, de forte valor plástico. O reduzido número de 
graus de liberdade — neste caso apenas se considerou a função e a área — 
acaba por levar a uma pesquisa limitada em termos de propósito, nível de 
abstracção e materialidade. 
A produção de modelos como metodologia de pesquisa tem o intuito de 
questionar, de forma especulativa, as ideias e conceitos (Ayres, 2012), segundo 
propósitos, escalas, níveis de abstracção e materialidades distintas. A 
multiplicidade de variáveis tem uma influência directa nas questões levantadas ao 
longo do projecto e, por conseguinte, na resolução do objecto futuro.  
 
Enquanto antecipação do edifício ou documentação do processo que levou até 
ele, o modelo de arquitectura é recorrentemente associado a uma dimensão 
representativa. Contudo, o modelo, enquanto fonte de pesquisa, é mais 
introspectivo do que representativo, no sentido em que o modelo de conceito ou 
de estudo não procura necessariamente assemelhar-se ou documentar algo 
(Morris, 2006).  
 
 
 

22 Maquetes de estudo 
elaboradas durante a fase 
desenvolvimento do projecto  
Prada Aoyama Tokio, H&deM 

 

23 Maquetes representativas do 
programa e da área 
correspondente.  
Escola Superior de Tecnologia do 
Barreiro, ARX Portugal 

24 Maquetes esquemáticas com 
base numa exploração 
programática. 
Escola Superior de Tecnologia do 
Barreiro, ARX Portugal 
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03.4 Documentar 

 
Os modelos produzidos ao longo do processo de projecto possuem também um 
carácter documental na medida em que, quando vistos em conjunto, oferecem 
uma "biblioteca" de objectos tridimensionais, constituindo uma colecção de 
precedentes ao objecto final.  
Deste modo, o arquivo é um momento de profunda reflexão do processo de 
projecto, a partir do qual é possível perceber quais os momentos e elementos 
decisivos que levaram ao projecto final.  
 
A preocupação com a documentação do processo de projecto tem vindo a 
crescer nas última décadas. Vários ateliers, de maior ou menor dimensão, têm-se 
confrontado com a problemática do arquivo, sobretudo no que diz respeito aos 
elemento físicos como maquetes, maquetes-protótipo ou amostras.  
Existem várias fundações e museus como a Vitra Design Museum ou a Fundação 
de Serralves, que contêm espólio de vários arquitectos como Barragan, Eames 
ou Siza Vieira. Para além disso, também vários institutos públicos como o 
Deutsches Architekturmuseum, em Frankfurt, ou a ETH Zürich — Instituto 
Politécnico de Tecnologia de Zurique. No entanto, alguns arquivos são 
demasiado extensos para ser acomodados nestes repositórios tradicionais, como 
é o caso do atelier Herzog & de Meuron. 
O atelier suíço repensou o modo como conseguiria manter o seu arquivo 
condensado num só espaço, e construiu um edifício para esse propósito. 
Reflectindo acerca do conceito de arquivo de arquitectura, procurou-se que este 
fosse um espaço de trabalho para o atelier e para estudos, e não um museu. O 
arquivo, dividido em categorias — plantas, desenhos, imagens, modelos, textos, 
colecção de arte e fotografia — distribui-se por cinco pisos do edifício. De todas 
as colecções, a mais admirável e densa é a de modelos físicos, através dos quais 
é possível compreender o "ADN" de cada projecto, tornando-se para além de 
documento, ferramenta de trabalho para o atelier, para investigadores e para 
exposições (Sudjic, 2017). 
 
Outra prática que procura invocar frequentemente a ideia de arquivo e 
documentação é o atelier ARX PORTUGAL. Nuno Mateus, referindo-se ao 
projecto da Biblioteca Municipal de Ílhavo (2001-2005), defende que "a 
acumulação de maquetas deixa um rasto que resulta na evidência evolutiva das 
ideias". "Afere-se entre elas os saltos dados, lê-se o historial de deambulações, 
bifurcações, decisões e abandonos" (Mateus, 2013, pp.272).  
Contudo, estas variações nem sempre estão patentes na "colecção" de 
maquetes elaboradas ao longo do processo. Analisando, por exemplo, o projecto 
da Biblioteca de Ílhavo, a pesquisa através do modelo é bastante redutora no 
sentido em que é frequentemente formal, mesmo quando o propósito do modelo 
não o é. Esta homogeneidade está patente na invariabilidade de nível de 
abstracção e materialidade, que não são adaptados ao propósito de estudo. 

25 Arquivo de maquetes e 
maquetes-protótipo. 
Prada Aoyama Tokio, H&deM 
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Como o próprio arquitecto diz, os modelos são "catalogados numa genealogia 
sistémica que procura ordens e famílias de raciocínios, passíveis de estimular 
novos impulsos de pesquisa, enquanto outros, a maior parte, se decidem por 
encerrar em definitivo" (Mateus, 2013, pp. 215). Conclui-se assim, que a 
documentação deve ser, para além de uma "colecção", um exercício crítico da 
metodologia adoptada. 
 
Desde o conceito até à construção, o modelo pode comunicar, representar e 
pesquisar. A documentação é uma reflexão à posteriori sobre o projecto, mas 
não necessariamente da construção. Através de uma análise crítica do projecto, 
por vezes é necessário proceder a alterações durante o decorrer da obra.  
Assim, um modelo comunica, representa, pesquisa e documenta ao longo de 
todo o processo de projecto — desde o conceito, ao esquema base e 
desenvolvimento, até à execução e construção. 
  

26 Arquivo de maquetes 
Biblioteca Municipal de Ílhavo, 
ARX Portugal 
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04 O MODELO NO PROCESSO DE PROJECTO 

 

"A integração da modelação no processo de design pode ser entendida através 
de uma escala de envolvimento que vai desde o modelo passivo, ou 
contemplativo, até ao modelo activo, ou experimental"65 (Moon, 2005, pp.80). 
Como foi visto anteriormente, o processo metodológico decorre ao longo de 
vários tempos, que se reflectem no próprio modelo. O modelo activo é aquele 
através do qual se pesquisa, enquanto que o passivo decorre de um tempo de 
paragem e reflexão. 
Estes modelos são desenvolvidos ao longo do projecto sem uma ordem 
específica, podendo ocorrer em qualquer momento do processo. 
Ao longo deste capítulo serão analisadas as várias fases de desenvolvimento do 
projecto e como é que, usualmente, o modelo acompanha o decurso deste 
processo, do conceito à construção. 
 

04.1 Conceito  

 
Durante a fase inicial do projecto de arquitectura são exploradas múltiplas formas, 
volumetrias, massas e conceitos. Para conseguir obter uma representação rápida 
e eficaz das várias ideias, o arquitecto recorre frequentemente ao uso de modelos 
conceptuais, produzindo por vezes dezenas de soluções diferentes.  
O processo criativo do arquitecto muitas vezes não decorre de um momento de 
inspiração pontual, mas sim de um processo de testes progressivos do projecto 
imaginado pelo arquitecto. A modelação é portanto um meio de tradução do 
imaginário para o real que possibilita que as ideias se tornem visíveis sem 
passarem a ser conclusivas (Morris, 2006). 
Este momento de investigação no processo de projecto é onde ocorre o primeiro 
diálogo entre a ideia e o arquitecto. É através deste diálogo com o modelo que o 
arquitecto se debate pela primeira vez com a formalização tridimensional das 
suas ideias. Em primeira instância, os modelos não procuram apenas atingir uma 
imagem realista — algo mais para além disso está a ser transmitido. Estes 
articulam as sensações, as dúvidas e a visão do arquitecto, deixando para 
segundo plano a preocupação com o aspecto final que o edifício terá (Moon, 
2005). Os modelos de conceito, apesar de não serem necessariamente 
conclusivos são, por si só, uma etapa na direcção da realização do produto final, 
"um passo no processo de desejo para além do desenho, num espaço mais do 

                                                        
65 The model’s integration into the design process can be understood as a scale of involvement that 
moves from the passive, or contemplative, model at one end to the active, or experimental, at the 
other”. 
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que conceptual"66 (Morris, 2006, pp.38). Estes modelos são parte integrante do 
processo criativo, expressando ideias emergentes. Um arquitecto que 
frequentemente começava os seus projectos através de um modelo era Frei Otto. 
Por exemplo, no Pavilhão Alemão para a Expo de 1967, Otto começou por 
desenvolver uma maquete que simulava o limite da forma através de uma película 
de água com sabão, que no instante seguinte a atingir o limite de elasticidade 
desaparecia. Através de um material tão simples e efémero, o arquitecto testava 
as primeiras soluções arquitectónicas e estruturais que compunham, 
posteriormente, a sua lógica conceptual.  
 
As maquetes de conceito são feitas de diferentes materiais, não constituindo 
apenas um meio de exploração de conceitos futuros, como também permitindo 
analisar e explorar algumas características físicas do próprio material enquanto 
conceito (Stavrić et.al, 2013). 
Apesar do desenvolvimento tecnológico e das potencialidades das ferramentas 
que daí decorrem, não é possível criar um modelo digital conceptual com a 
mesma liberdade que é possível num modelo físico. Um prisma extrudido é 
sempre perfeito, do início ao fim do projecto (Morris, 2006). Observemos a 
maquete de conceito para a loja Prada Aoyama Tokio: neste caso a maquete que 
deu origem ao desenvolvimento do projecto nasceu duma transformação plástica 
de um material plano. Estas transformações requerem uma manipulação física, 
que é impossível de alcançar numa plataforma virtual, onde uma superfície é 
sempre lisa, só pode seguir formas distintas.  
Durante a fase de conceito, o modelo físico não depende forçosamente de uma 
experimentação prévia executada em desenho ou por via de modelos digitais. A 
maquete, por si só, é um veículo de descoberta que permite fixar as ideias que o 
arquitecto tem inicialmente. Além disso, concorre para estimular diferentes 
pensamentos que constituem uma base de desenvolvimento do conceito durante 
o processo de design (Moon, 2005). No decorrer da fase conceptual, a maquete 
é usada de modo activo, tornando-se uma parte intrínseca da transmissão e 
transformação do pensamento do arquitecto em forma, volume, espaço e 
vivências. Estas maquetes são muitas vezes construídas com um propósito 
efémero, feitas de materiais pouco duradouros, manipuladas diversas vezes e, no 
fim, em muitos casos, são descartadas. 
 
A maquete, enquanto ferramenta de pesquisa ao longo do desenvolvimento do 
projecto, é uma realidade bastante recente. Nunca antes a maquete de conceito 
teve tanta importância como aquela que tem adquirido desde o final do século 
XX. Como refere Karen Moon, anteriormente as maquetes também eram 
valorizadas, mas para outros fins, sobretudo para "ajudar a clarificar, analisar e 
testar ideias para o design"67 (2005, pp. 77).  

                                                        
66 "(...) a step on the process of desire beyond the drawing and into a more than conceptual space". 

67 "(...) its ability to help clarify, analyze and test design ideas made it invaluable”. 

28 Maquetes de conceito 
Prada Aoyama Tokio, H&deM 

27 Maquete de sabão. 
Pavilhão Alemão, Expo 1967, 
Montreal, Frei Otto 
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Apesar de durante os séculos XVII e XVIII ser comum o uso da maquete, em 
projectos mais significativos, para compreender o projecto desde o seu todo até 
ao detalhe, ao longo do século XIX esta tendência entra em declínio crescente, 
sendo que a maquete de estudo foi a que mais deixou de ser usada (Moon, 
2005). O uso desta ferramenta na exploração e no estudo de soluções 
arquitectónicas ressurge no século XX através de alguns ateliers e sistemas de 
ensino. A produção de maquetes foi introduzida nas escolas como unidade 
curricular, estendendo-se, mais tarde, ao ensino de forma global, em diversas 
unidades curriculares68.  
Na segunda metade do século XX já várias escolas de arquitectura, como a 
Bauhaus, tinham incluído no seu currículo a produção de maquetes. Tal como no 
ensino, também em muitos ateliers as maquetes eram usadas ao longo de todo o 
processo de desenvolvimento de projecto, sendo um assunto recorrentemente 
abordado. 
Esta mudança de perspectiva deve-se a uma influência directa da arquitectura. 
Como foi explicado anteriormente, ao longo século XX a arquitectura passou a 
centrar-se em questões mais funcionais e espaciais. Com a evolução tecnológica, 
não só a tecnologia da construção se alterou profundamente, como também os 
meios de comunicação, representação e exploração se adaptaram às novas 
necessidades e possibilidades.  
A maquete de implantação ou localização foi um dos meios de representação que 
sofreu uma alteração, sobretudo de identidade. Estes modelos foram muito 
desenvolvidos durante os séculos XVI e XVII d.C. para uso militar, para o 
planeamento de jardins e para projectos de paisagismo. Só no século XX é que 
esta representação passa a ser utilizada recorrentemente para estudar questões 
de contexto e de planeamento urbano (Moon, 2005). 
Usualmente, começando numa maquete de implantação, com as volumetrias 
envolventes e a topografia, o projecto é posteriormente testado neste contexto, 
estando assim em permanente diálogo com a envolvente desde o início da sua 
formulação. No projecto para o conjunto CCTV TVCC (2002-2012) do Office for 
Metropolitan Architecture (OMA), a relação entre os dois edifícios que 
compunham o projecto e a envolvente, foi crucial para o desenvolvimento do 
projecto. Deste modo recorreu-se a uma maquete de implantação sobre a qual o 
projecto foi sendo testado desde a fase conceptual. 
A par do desenvolvimento da volumetria, é essencial responder a questões 
programáticas, espaciais e construtivas, que ocorrem paralelamente à 
experimentação formal, e não posteriormente. Detendo novamente a atenção no 
projecto para a Sede da Televisão Central Chinesa (CCTV TVCC), é possível 

                                                        
68 Esta situação é bastante notória na Escola de Arquitetura da Universidade de Colômbia, onde por 
volta dos anos 20 o plano curricular foi transformado e bastante direcionado para a experimentação e 
ensino da arquitetura através da maquete (Moon, 2005). Também a Bauhaus, como referido no 
capítulo 1, é um exemplo de ensino direccionado para a prática da arquitectura e não apenas para o 
pensamento. 

29 Maquete de implantação para 
estudos conceptuais. 
CCTV TVCC, OMA 

30 Maquete de conceito de 
cheio/vazio. 
CCTV TVCC, OMA 
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constatar a exploração conceptual das relações de cheio/vazio, programa e 
percurso, quer a nível físico, quer a nível digital.  
Assim, a fase de conceito não se limita apenas a uma exploração formal, mas 
também consiste na formulação de uma lógica de projecto que estará patente ao 
longo de todo o processo, com mais ou menos adaptações e transformações, 
também estas consequentes do próprio processo de concepção. 
 
Apesar da predominância da modelação física durante a fase de conceito, os 
modelos digitais são também usados durante a fase inicial do projecto, sobretudo 
quando se trata do desenvolvimento de conceitos através de estratégias 
aleatórias, produzidas através de modelos paramétricos. A morfologia digital 
consiste na produção de uma variedade infinita de possibilidades através de um 
processo lógico com base num dado número de parâmetros (Kolarevic, 2003).  
Para além da parametrização, existem também outros softwares CAD que 
permitem a exploração de formas livres através de NURBS (Stavrić et.al, 2013).  
No entanto, é necessário ter em consideração que estes modelos de conceito 
revelam-se extremamente formais e complexos, numa fase em que o arquitecto 
necessita da maior liberdade de concepção possível para que a sua exploração 
leve à formulação de uma lógica consistente, apoiada em diversas variáveis como 
a espacialidade, as dinâmicas ou a materialidade.  
 
O desenvolvimento conceptual de ideias é um processo criativo que envolve 
"conhecimento, experiências, sentimentos, condicionantes e situações"69 (Stavrić 
et.al, 2013, pp.59). Os modelos de conceito levam à descoberta de várias 
possibilidades e potencialidades, tendo por isso um papel fundamental nas fases 
seguintes do projecto, oferecendo uma base experimental diversa, mas sólida. 
 

04.2 Desenvolvimento 

 
O principal propósito dos modelos é definir, redefinir e corrigir erros ao longo do 
processo de projecto, sobretudo durante a fase de desenvolvimento, em que o 
conceito já está relativamente estabilizado, mas ainda há espaço para grandes 
alterações do projecto (Stavrić et.al, 2013). 
Os modelos de estudo — produzidos ao longo da fase esquemática e de 
desenvolvimento do projecto — são muito variáveis em escala, nível de 
abstracção ou materialidade. Deste modo estes modelos são simples e 
incompletos.  
No caso das maquetes, estas são muitas vezes feitas de materiais fáceis de 
manipular e sem um elevado nível de detalhe. Estes modelos são úteis para 
analisar, compreender, discutir volumetrias e espacialidades, a inserção na 

                                                        
69 "(...) knowledge, experiences, feelings, conditions, situations, etc.".  
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envolvente, a relação entre todas as partes da proposta e, por vezes, métodos 
construtivos (Stavrić et.al, 2013).  
Para além da sua vertente experimental, os modelos de estudo, no seguimento 
dos modelos de conceito, documentam o desenvolvimento do processo de 
design (Moon, 2005).  
 
Por vezes, os modelos produzidos após uma fase inicial mais conceptual, 
requerem um maior nível de detalhe e consomem mais tempo. Durante o 
desenvolvimento do projecto os modelos podem ser direccionados para os mais 
variados estudos, desde a envolvente, até a detalhes específicos ou à totalidade 
do edifício. Por isso, o projecto continua a estar sujeito a uma constante mutação 
e alteração (Smith, 2004).  
Ao longo desta fase o projecto pode ser objecto de alterações de vários níveis — 
estrutural, programático, formal —, que se refletem directamente na modelação. 
É através de diferentes modelos que muitas soluções são testadas e discutidas 
entre os vários intervenientes do projecto, permitindo a resolução de questões 
fundamentais para o seu progressivo desenvolvimento. 
Esta diversidade de estudos é visível no projecto para o Guggenheim Bilbao 
(1991-1997) de Frank Gehry, onde não só a forma do edifício foi desenvolvida 
através de modelos, como elementos específicos, como a torre anexa ao edifício 
principal, foram isolados e trabalhados através de maquetes e modelos CATIA. 
No que respeita à torre, elemento de ligação entre o museu, a praça e a ponte, 
foram desenvolvidas várias opções estratégicas com um impacto bastante 
variável no conjunto do projecto. Para estas variantes recorreu-se a materiais, 
níveis de abstracção, e detalhe distintos. A solução final acabou por seguir a 
representada na maquete de estudo da figura 32, mas é de salientar a relevância 
do estudo de inúmeras outras opções para chegar a uma solução mais 
conseguida e ponderada (van Bruggen, 1997). 
Assim, os modelos elaborados durante a fase de desenvolvimento favorecem o 
percurso em detrimento do destino final. Estes modelos testemunham a evolução 
do projecto através de um método de tentativa-erro. É ainda necessário ter em 
conta que a modelação funciona em paralelo com outras ferramentas de 
representação como o desenho e as imagens (Morris, 2006). 
 
Ao longo do decorrer do projecto é comum a utilização da modelação física e da 
modelação digital. No âmbito da modelação física é indispensável considerar 
várias maquetes de estudo, desde as maquetes de implantação ou localização 
onde de estudam os volumes e a relação entre a proposta e a envolvente, até às 
maquetes de partes do edifício e da relação entre estas e o todo, que variam 
entre a escala 1:500 e 1:50 e que analisam e testam os volumes, a relação 
interior-exterior, ou a estrutura. Ainda neste grupo, incluem-se as maquetes de 
detalhe, que são usadas para testar a harmonia dos pormenores e as várias 

31 Maquetes de estudo da torre 
junto ao museu 
Guggenheim Bilbao, Frank Gehry 

32 Maquetes de estudo da torre 
junto ao museu 
Guggenheim Bilbao, Frank Gehry 
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soluções construtivas, podendo variar de escala, entre 1:50 e 1:170 (Schneider et 
al, 1999).  
Como referido anteriormente, esta multiplicidade de estudos está bastante 
presente na obra de Frank Gehry. Analisando a sala de espectáculos do Walt 
Disney Concert Hall (1989-2003) é possível ver os inúmeros estudos que foram 
feitos, desde (aproximadamente) a escala 1:200 até à escala 1:20. Numa fase 
inicial o estudo incidiu sobretudo na espacialidade e forma da sala, associada à 
qualidade acústica necessária ao programa. Após a selecção do conceito de 
design a seguir, a solução foi desenvolvida a escalas progressivamente mais 
aproximadas até à construção de uma maquete onde fosse possível simular a 
qualidade acústica da sala, nas situações de lotação máxima e mínima. Só 
através da maquete e de softwares específicos é que foi possível estabelecer um 
diálogo entre o arquitecto e os técnicos especializados (Celant, 2009). 
 
Apesar da relevância da modelação física para testar a materialidade ou algumas 
soluções construtivas, fazer alguns ajustes em CAD torna-se por vezes mais 
simples e rápido do que construir uma maquete. A maior limitação dos modelos 
digitais está na falta de percepção da materialidade, que nesta fase do processo 
metodológico é usualmente desenvolvida através de maquetes ou mesmo de 
maquetes-protótipo. Apesar das limitações de cada um destes meios de 
exploração, "as técnicas digitais e analógicas podem ser ferramentas 
complementares"71 (Stavrić et.al, 2013, pp.47). 
 

04.3 Construção 

 
Os modelos são usados para testar elementos construtivos e detalhes desde o 
século XVII até aos dias de hoje. Apesar das consequências positivas da inovação 
tecnológica, as ferramentas de modelação digital ainda apresentam algumas 
limitações como, por exemplo, a impossibilidade de testar, realisticamente, 
soluções construtivas. Contudo, estas ferramentas são extremamente úteis no 
apoio à fabricação de maquetes-protótipo ou de elementos pré-fabricados.  
Quando se pretende estudar soluções construtivas é preciso tentar aproximar as 
implicações da modelação às implicações da realidade. Assim, o recurso a 
modelos físicos permite uma experimentação mais fidedigna dos materiais e das 
suas características físicas, bem como do seu comportamento face a factores 
externos, como por exemplo a exposição a condições climatéricas adversas.  
Repare-se nas maquetes e maquetes-protótipo desenvolvidos para testar os 
elementos da fachada do projecto para o novo estádio do Chelsea Football Club 
                                                        
70 As maquetes de estudo das soluções construtivas também são frequentemente desenvolvidas 
numa fase de preparação para a obra ou mesmo durante o decorrer da obra. 

 
71 "Digital and analogue modelling techniques can thus be considered complementary tools". 

33 Maquetes de estudo da sala 
de espectáculos 
Walt Disney Concert Hall, Frank 
Gehry 

34 Maquete de estudo a uma 
escala mais aproximada da sala 
de espectáculos 
Walt Disney Concert Hall, Frank 
Gehry 
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— Stamford Bridge (2013- ). Os "croziers" — elementos metálicos da fachada, 
existente entre os "piers"72 — foram primeiramente testados a escalas distintas, 
entre 1:200 e 1:5. Após um intenso estudo destes elementos a nível formal, 
funcional, de segurança e de estabilidade, procedeu-se à preparação de uma 
maquete-protótipo produzido por uma empresa de moldagem de metal. Esta 
maquete-protótipo permitiu averiguar o comportamento de vários materiais — 
aço, latão e bronze — quando sujeitos a torção em duas ou três direcções, a sua 
forma, a sua estabilidade e conforto para o utilizador, e por fim, ao longo do 
tempo, o seu comportamento quando expostos a condições climatéricas 
adversas (de chuva intensa, neve e exposição solar). Com este estudo, 
desenvolvido ainda numa fase final do desenvolvimento, a passar para a 
execução, foi possível discutir e tomar decisões que têm uma consequência 
directa no design do edifício. 
 
Na prática tradicional da arquitectura, o modelo físico é o substituto imediato do 
edifício, enquanto experiência e forma de comunicação. Numa situação ideal o 
arquitecto faria vários edifícios teste até chegar ao produto final. No entanto, na 
realidade, durante a fase de construção é quase impossível recomeçar de novo. 
Por isso existem maquetes e maquetes-protótipo (Gerrewey, 2011), que divergem 
na medida em que a maquete é percepcionada à escala da mão humana, 
enquanto que a maquete-protótipo é direccionado para a experiência do individuo 
com o corpo todo. No caso da maquete, o espectador percepciona sempre de 
um ponto de vista exterior, lendo-a como um objecto e não como um espaço, 
enquanto que numa maquete-protótipo há uma interacção directa do individuo 
com parte do edifício. Desta forma, a maquete é um exercício de reflexão de um 
ponto de vista exterior e a maquete-protótipo é um exercício de interacção 
corporal (Gerrewey, 2011). 
Tomando por exemplo o estudo dos átrios de entrada do Novo Estádio do 
Chelsea Football Club é possível observar as diferenças enunciadas anteriormente 
através da comparação da maquete de estudo do átrio, produzida à escala 
1:200, com as maquetes-protótipo dos elementos estruturais da fachada. Apesar 
de ambos os modelos terem sido produzidos durante a mesma fase do projecto, 
estes têm um carácter de estudo completamente distinto: enquanto que a 
maquete procura estudar a geometria dos elementos estruturais e o modo como 
esta afecta a espacialidade de uma das entradas do estádio; a maquete-protótipo 
procura estudar quais as possibilidades construtivas para estes elementos, desde 
o seu comportamento estrutural, ao corte e acabamento do tijolo. É portanto 
fundamental adaptar as ferramentas de pesquisa e representação ao objecto de 
estudo. 
 

                                                        
72  Entende-se por piers os elementos da estrutura da fachada, constituídos por elementos pré-
fabricados de betão revestido a tijolo  

35 Maquete do átrio de entrada 
Stamford Bridge, H&deM 
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Apesar da maquete-protótipo ser extremamente útil enquanto modelo à escala 
real, no qual parte do edifício é testado, existem outras formas de modelação 
igualmente essenciais durante a fase de construção. 
Como referido anteriormente, a modelação digital não permite testar soluções 
construtivas porque não consegue assumir determinadas variáveis como sejam a 
exposição a condições atmosféricas, o peso real dos materiais ou o seu 
comportamento ao longo do tempo. Contudo, durante a fase de construção, 
quando as soluções construtivas já foram testadas e a solução a construir 
decidida, o modelo digital pode ser de extrema importância na fase de 
preparação e comunicação com a obra.  
 
"O computador mudou o sistema"73 (Friedman, 2003, pp. 50) na medida em que 
um modelo de informação (BIM) do edifício, para além de conjugar todas as 
especialidades, apoia a produção pré-fabricada de vários elementos, de modo 
coordenado, eficaz e respeitando um custo previsto. Assim, a modelação digital, 
enquanto ferramenta de comunicação e controlo de qualidade e de custo, é 
particularmente útil durante as fases de execução, preparação para a obra e de 
construção (Friedman, 2003). 
 
Durante a fase de preparação dos elementos de comunicação à obra é 
necessário ter em conta não só a experimentação de soluções, como também a 
produção e comunicação do projecto. Desta forma, "a chave para a integração 
do design e da construção encontra-se através da modelação e da 
colaboração"74 (Kolarevic, 2003, pp. 256). 
 

04.4 Casos de estudo 

 
Apesar de ser possível delimitar fases de desenvolvimento de um projecto, cada 
processo de concepção é individual e singular. Para compreender a 
particularidade dos processos metodológicos adoptados em projecto, é 
necessário analisar algumas práticas de relevância no contexto da arquitectura, 
desde o século XX até à actualidade. 
No presente subcapítulo é apresentada a análise e síntese conclusiva de dez 
casos de estudo, referentes a cinco práticas de arquitectura com relevância no 
panorama nacional e internacional. A investigação segue primeiro um método 
comparativo entre os casos de estudo de um mesmo atelier, e posteriormente 
compara-se todos casos de estudo seleccionados. Esta comparação assenta na 
pertinência da modelação — física e digital — , na relação de reciprocidade entre 
o propósito de um dado modelo e sua representação, na consequência da 

                                                        
73 "The computer changes the system". 

74 "The key to integrating design and construction is through modeling and collaboration". 

36 Maquetes-protótipo dos 
elementos estruturais da fachada 
— "piers" 
Stamford Bridge, H&deM 
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exploração de projecto na obra construída e em que medida é que este processo 
de concepção produz conhecimento.  
 
Para a selecção dos casos de estudo (CE) teve-se em conta não só a relevância 
dos edifícios no contexto da arquitectura, bem como a importência dos 
processos de modelação para estes ateliers, a disponibilidade de fontes 
bibliográficas que visassem o processo metodológico dos projectos, e a 
realização efectiva do projecto. Com base nestes constrangimentos de análise 
seleccionaram-se o Multihalle Mannheim (CE1) e o Pavilhão Alemão da EXPO 67 
(CE2) de FREI OTTO (1925-2015), o Guggenheim de Bilbao (CE3) e o Walt Disney 
Concert Hall (CE4) de FRANK GEHRY (1929- ), a Casa da Música (CE5) e a sede da 
estação de televisão chinesa CCTV TVCC (CE6), do atelier OMA — OFFICE FOR 

METROPOLITAN ARCHITECTURE (REM KHOOLHAAS: 1944- ), a Biblioteca Municipal de 
Ílhavo (CE7) e a Escola Superior de Tecnologia do Barreiro (CE8) do atelier 
nacional ARX PORTUGAL, composto por Nuno Mateus (1961- ) e por José Mateus 
(1963- ), e a Prada Aoyama Tokyo (CE9) e o novo estádio do Chelsea Football 
Club — Stamford Bridge (CE10)75, do atelier suíço HERZOG & DE MEURON76, criado 
por Jacques Herzog (1950- ) e Pierre de Meuron (1950- ). 
 

 

 
Através de um esquema de análise — apresentado na Tabela 2 — é possível 
perceber que, se nem sempre a modelação é determinante em todas as fases de 
um projecto (como se verifica nos casos CE 1,3, 5, 7 e 8), também as relações de 
reciprocidade entre o propósito e a representação podem ser insuficientes ou 
mesmo inexistentes (como é visível nos casos CE 7 e 8).  
 
 
 
                                                        
75 O caso do projecto Stamford Bridge — caso de estudo 10 — , este ainda se encontra numa fase 
de concepção, não estando por isso construído. Contudo este foi tomado como caso de estudo 
devido à participação nas fases de desenvolvimento e preparação para execução deste projecto 
durante o período de estágio no atelier Herzog & de Meuron, de Fevereiro de 2016 a Janeiro de 2017. 

76 Encontram-se em anexo as fichas e tabelas de análise de cada caso de estudo. 

 

 CASOS  DE ESTUDO PROJECTO, PAÍS
Multihalle Mannheim, Alemanha
Pavilhão Alemão Expo 67, Alemanha
Guggenheim Bilbao, Espanha
Walt Disney Concert Hall, EUA
Casa da Música, Portugal
CCTV TVCC, China
Biblioteca Municipal de Ílhavo, Portugal
Escola Sup. Tecnologia Barreiro, Portugal
Prada Aoyama, Japão
Stamford Bridge, Reino Unido

ATELIER

Frei Otto

Frank Gehry

OMA

ARX

H&deM

1

5

9

2

6

10

3

7

4

8

Tabela 1 — Síntese dos casos de estudo 
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No caso de Frei Otto (CE1 e CE2), este recorre comummente a modelos que são 
imprescindíveis para estudar as formas e as soluções estruturais dos seus 
projectos. Este caso demostra claramente como é que a modelação pode estar 
ao serviço do arquitecto, na medida em que, apesar de não diversificar muito a 
materialidade ou o nível de abstracção, o arquitecto recorre à modelação como 
meio de pesquisa, desenvolvimento e comunicação das suas estruturas. 
  
No caso do arquitecto Frank Gehry (CE3 e CE4), apesar de haver uma relação de 
reciprocidade entre a representação e o propósito da modelação, não se denota 
sempre uma consequência do modo de exploração no objecto final construído. 
Isto pode advir do facto de este testar soluções construtivas sobretudo através 
de modelos digitais CATIA, e do propósito de modelação ser maioritariamente 
formal ou espacial, e excepcionalmente estrutural ou construtivo. Como refere 
Rafael Moneo, para Gehry "as maquetes são em si mesmas arquitectura" e, 
portanto, o problema do arquitecto está em que, pelo formalismo inerente à sua 
exploração, não consegue passar à construção o que propõe através da 
modelação (Moneo, 2004). Assim, apesar de Gehry usar meios complementares, 
estes não se inter-relacionam suficientemente. 
 
Rem Khoolaas (CE5 e CE6) representa um caso muito relevante deste estudo na 
medida em que os projectos do atelier OMA são os que demonstram uma maior 
diversidade na exploração através da modelação. A preocupação de Khoolaas 
com a cidade, e a constante busca por dar resposta às massas sociais, está 
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patente nos modelos desenvolvidos quer para a Casa da Música quer para a 
sede da CCTV TVCC (Moneo, 2004). Através da modelação, estudam-se novas 
soluções programáticas e repensa-se o modo como um dado edifício se relaciona 
com a cidade. Deste modo, para além de produzir conhecimento para o próprio 
desenvolvimento do projecto, o processo de concepção produz conhecimento, 
prático e teórico, relevante para a arquitectura e para os próprios utilizadores.  
 
Os casos de estudo do atelier ARX PORTUGAL, apesar de demonstrarem um 
forte recurso a modelos físicos, nem sempre estes têm um reflexo prático no 
objecto final. Este atelier recorre à modelação para testar diversas questões como 
a ideia, a forma, a estrutura ou a implantação. No entanto, a reciprocidade entre o 
propósito e as característica da representação como a escala, a materialidade ou 
o nível de abstracção não se verifica. Isto leva a uma inconsequência entre os 
objectos de modelação produzidos ao longo do processo de concepção, e o 
objecto final construído. 
 
Os últimos casos de estudo reafirmam a relevância da modelação na prática do 
atelier Herzog & de Meuron. Refletindo acerca dos processos metodológicos dos 
casos de estudo CE9 e CE10, denota-se uma relevância da modelação em todas 
as fases de projecto. Contudo, estes casos de estudo evidenciam a "celebração 
da matéria"77 (Moneo, 2004, pp.363), sendo a forma apenas o veículo que a torna 
possível. Através de uma forte exploração da materialidade, a modelação permite 
a inovação e criação de novas soluções construtivas, que reafirmam a relevância 
da tectónica, através da tangibilidade e inteligibilidade inerente à produção de 
maquetes e maquetes-protótipo.  
 
Conclui-se assim, através desta análise crítica, que a modelação é fulcral no 
desenvolvimento, compreensão e discussão do projecto desde o conceito até à 
construção. Contudo, nem sempre esta é essencial para o desenvolvimento do 
objecto final edificado, tornando-se por vezes inconscientemente irrelevante no 
processo metodológico.  
Também é perceptível através destes casos de estudo que a relação entre a 
modelação física e a modelação digital, nem sempre é constante ao longo de 
todo este processo de concepção. É portanto essencial discutir as relações de 
reciprocidade entre estas duas realidades para poder compreender melhor quais 
as vantagens e desvantagens de uma em relação à outra e da utilização destes 
dois sistemas em simultaneo. 

  

                                                        
77 "[su obra es, en primer lugar,] una celebración de la materia!". 
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05 BINÓMIO DIGITAL-FÍSICO 

 

A ascensão da cultura digital é inseparável do desenvolvimento das interfaces 
entre o homem e a máquina, e portanto, entre a realidade física e a realidade 
electrónica. Estas interfaces, que inicialmente eram sobretudo visuais, têm vindo a 
adquirir uma dimensão táctil e de movimento. Actualmente o ser humano lida 
diariamente com várias interfaces como o reconhecimento de voz e os ecrãs 
tácteis. 
Também no âmbito da arquitectura, o entendimento da realidade e da concepção 
foi alterado progressivamente com o aparecimento e estabelecimento da 
modelação digital. A compreensão da modelação alterou-se devido ao 
aparecimento de novas formas de percepção, transformação e interpretação, que 
têm um impacto directo nas metodologias de projecto, e na própria arquitectura. 
As ferramentas digitais estão claramente estabelecidas no ensino e na prática da 
arquitectura, e têm vindo a provocar alterações, por vezes profundas, dos 
princípios metodológicos tidos em conta até há algumas décadas atrás. Contudo, 
é questionável se o futuro da arquitectura será este, tendo em conta que esta 
disciplina tem uma relação histórica com as sensações e com a "realidade física, 
com a pedra, com o tijolo e com as argamassas"78 (Picon, 2010, pp.55). Torna-se 
assim relevante analisar e discutir o impacto que estas ferramentas têm na 
arquitectura. 
Os modelos digitais, enquanto ferramentas de apoio ao projecto, desempenham 
um papel distinto de outros instrumentos como desenhos, maquetes ou imagens, 
no processo de design (Frascari et al., 2007). Estes necessitam de um controlo e 
conhecimento mais especializado do que outras ferramentas como os modelos 
físicos. Segundo Toyo Ito, "a experimentação digital tem sido até hoje limitada a 
um carácter demonstrativo, sem produzir nenhuma modificação fundamental no 
processo mental de projectar um edifício."79 (Schneider et al., 1999, pp.130). 
Contudo, muito se tem progredido nas últimas décadas para que haja uma maior 
integração e adaptação das ferramentas digitais à produção da arquitectura. Para 
além disso vários autores têm abordado este tema, procurando perceber quais as 
consequências da modelação digital.  
"Enquanto a modelação tridimensional computorizada tem levado a um aumento 
do uso de modelos digitais, ela também tem afectado o pensamento acerca da 
existência teórica do modelo: a relação entre a bidimensionalidade e a 

                                                        
78 "(...) to physical reality, to stone, brick and mortar".  

79 "I think these experiments have so far been limited to displaying (...) without having produced any 
fundamental change in the mental process involved in designing a building". 
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tridimensionalidade tem-se tornado confusa" 80  (Moon, 2005, pp.199-200). O 
desconhecimento da influência que o avanço tecnológica pode ter no modo 
como vemos e definimos o espaço físico deve-se muito à rapidez da mutação 
electrónica do nosso espaço e do nosso tempo (Steele, 2001).  
Com o constante desenvolvimento da modelação digital, é necessário 
compreender a natureza da maquete nesse contexto e a sua relação com as 
restantes formas de representação. 
Ao longo deste capítulo será discutida a relação entre o modelo físico e o modelo 
digital segundo dois binómios distintos: a modelação digital em contraponto à 
modelação física; e a relação de simbiose entre a modelação digital e a 
modelação física. Esta discussão pretende determinar quais as consequências 
destes dois meios de modelação quando utilizados isoladamente ou em conjunto.  
 

05.1 Modelo Digital VS Modelo Físico 

 
Actualmente a representação da arquitectura é tipificada através de visualizações 
digitais de carácter realista que têm um grande impacto na arquitectura e na sua 
representação e apresentação.  
A tecnologia procura satisfazer todas as necessidades funcionais, físicas e 
emocionais do ser humano, apesar de, em determinadas circunstâncias isso não 
ser possível. A falta de debate sobre a influência da tecnologia na vida e 
comportamento do ser humano leva a que se olhe para o futuro da arquitectura, 
enquanto digital, como algo "inevitável, desejável e melhor"81 (Steele, 2001, pp. 
13). 
 
"A modelação por computador estabelece um meio de exploração tridimensional 
sem a presença de um objecto físico"82 (Moon, 2005, pp.200). Para além de ser 
um meio de compreensão, ainda é possível ser um meio de produção de outros 
modos de comunicação e entendimento da arquitectura, como as imagens e os 
vídeos que são extraídos a partir do modelo digital.  
No entanto é inegável que alguns destes meios de representação como imagens, 
vídeos ou desenhos, contêm uma perspectiva imposta, por oposição aos 
modelos físicos, que são elementos sem perspectiva fixa, que existem no mundo 
físico tridimensional (Holtrop et al., 2011). Mesmo o modelo digital, apesar de 
possibilitar a visualização segundo múltiplas perspectivas, está limitado ao ecrã 
do computador, e por isso é transmitido através de plano bidimensional. Deste 

                                                        
80 “While three-dimensional computer modeling has naturally led to the increased use of computer-
generated models, it has also affected our thinking about the model’s theoretical existence: the 
relationship between two dimensions and three dimensions is becoming confused”. 

81 "(...) deseable, inevitable y mejor". 

82 "Computer modeling provides a means of exploring three dimensions without the presence of a 
physical object". 
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modo, é mais fácil para a maior parte das pessoas "experienciar" e imaginar a 
arquitectura através de algo que existe fisicamente no espaço real, do que num 
mundo virtual, facilitando assim a compreensão do projecto. 
Porém, apesar de ser mais inteligível, o modelo físico tende a transmitir uma ideia 
apenas aproximada e pouco específica de algumas vertentes do projecto, devido 
a um certo nível de abstracção muitas vezes necessário ou desejado para a 
modelação. Por contraponto, as ferramentas digitais permitem uma comunicação 
mais completa e complexa. Considerando, por exemplo, as imagens produzidas 
através de um modelo digital: estas contêm mais informação do projecto acerca 
de proporções, de detalhes, de materialidades ou do impacto e inserção na 
envolvente do que as que se conseguem obter normalmente através de modelos 
físicos (Moon, 2005). Porém, esta informação pode-se tornar excessiva para o 
entendimento do conceito global do projecto, não deixando espaço para a sua 
interpretação por parte do observador. Segundo Frascari, "as imagens digitais 
previnem a imaginação"83 (2007, pp.2), levando a que haja menos espaço para a 
reflexão e transformação do projecto.  
 
Para além dos modelos digitais limitarem a imaginação, "na modelação digital, as 
formas podem ser exploradas no 'espaço', mas não têm substância. Os pixéis 
criam a ilusão de um objecto, mas esse objecto não existe. O ecrã é plano, e por 
isso, o entendimento da tridimensionalidade perde o significado"84 (Moon, 2005, 
pp.203-204). 
Também o entendimento da tangibilidade é deturpado na modelação digital 
através da utilização de texturas hiper-realistas de materiais. "A única coisa que o 
computador não possui — substância tridimensional tangível —, os 
programadores compensam em excesso através da oferta de um realismo 
pictórico implacável"85 (Morris, 2006, pp.166). 
Assim, enquanto que "o modelo físico celebra a aura da mão artística e da ideia 
de imperfeição como sinal de vida, a simulação digital revela-se na mística da 
perfeição mecânica e dos códigos do realismo"86 (Morris, 2006, pp. 169). 
A modelação digital, enquanto meio intangível de manipulação levou a que a 
experiência do arquitecto em relação ao projecto seja mais pragmática (Steele, 
2001). James Steele vai mais longe, defendendo que "a tirania do desenho 
assistido por computador e dos seus sistemas gráficos pode ter resultados 
tremendos devido à sua base rigorosamente matemática e inquebrável, que 
                                                        
83 "The electronic imaging prevents imagining". 

84 In computer modeling, forms can be explored in “space”, but they have no substance. The pixels 
create the illusion of an object, but object does not exist. The screen is flat; out understanding of three 
dimensions has lost its meanings". 

85 "The one thing the computer does not have — tangible three-dimensional form — programmers 
overcompensate for by offering unrelenting pictorial realism". 

86 "The model celebrates the aura of the artist's hand and the Ruskian idea of imperfection as the sign 
of life while the computer simulation revels in the mystique of machinic perfection and in the code of 
realism".  
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estabelece, de forma rígida, um espaço homogéneo e é substancialmente 
incapaz de combinar estruturas de referência diversas"87 (2001, pp. 36).  
Muitas das novas ferramentas digitais, em vez de fomentarem a participação 
física e o crescimento emocional, moral e espiritual, perturbam o processo 
cognitivo. Isto tem consequências para o arquitecto, devido ao modo como 
afectam directamente a natureza do acto criativo e os tempos do projecto (Steele, 
2001).  
 
Por norma, a produção digital é mais rápida do que a produção manual. Todavia, 
esta circunstância pode levar a uma série de elementos de representação com 
pouco significado que são frequentemente reproduções hiper-realistas que não 
permitem a sua interpretação individual. Isto leva a que não haja uma relação de 
causa-efeito entre as representações ao longo do processo metodológico e o 
desenvolvimento do projecto (Floris et al.,2011).  
A aceleração permitida pela modelação digital transformou o acto de refazer 
inúmeras vezes em actualização da informação do projecto. Cada vez que se 
refaz o modelo (físico) há um repensar constante do projecto, mesmo de 
elementos que já eram considerados finais. No caso da modelação digital, 
apenas o que foi alvo de transformação é que é questionado e actualizado. Tal 
como Morris refere, a modelação digital permite a criação de simulações mais 
realistas, evitando erros do design. Isto torna-se um problema se os erros forem 
desejados enquanto potenciadores de um desenvolvimento mais profundo do 
projecto. Neste contexto, na modelação digital a solução nunca falha por 
completo, apenas aumenta em detalhe e reage a informação adicional. Deste 
modo, "não há um acumular de elementos rejeitados — estes desaparecem ou 
transformam-se em formas correctas"88 (Morris, 2006, pp.168), levando a que 
não seja mantida uma documentação vasta do processo de design. 
 
As ferramentas digitais podem, até certo ponto, limitar a criatividade e a 
experimentação da arquitectura. Tal como referido anteriormente, as ferramentas 
de modelação digital produzem mais frequentemente "modelos de proposta" do 
que "modelos de estudo". Estes "modelos de proposta" reportam informação, 
sem incentivar necessariamente a exploração e transformação do projecto (Ayres, 
2012). Por isso, Frank Gehry, apesar de recorrer muito frequentemente ao 
software CATIA para desenvolver os seus projectos, limita o seu uso durante a 
fase embrionária do projecto. Para Gehry, a modelação digital permanece exterior 
ao processo de design inicial, que se baseia em desenhos, esquiços e maquetes 
(Picot, 2010). 
Segundo Zaha Hadid, os modelos computorizados não contêm vários níveis de 
investigação, tornando-se difícil identificar a linha evolutiva do projecto (Verebes et 
                                                        
87 "La tiranía del diseño asistido por ordenador y sus sistemas gráficos puede resultar tremenda, pues 
su base rigurosamente matemática es inquebrantable, establece de forma rígida un espacio 
homogéneo y es sustancialmente incapaz de combinar estructuras de referencia diversas".  

88 "Rejected elements do not accumulate in the corner — they disappear or morph into correct forms". 
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al., 2008). Assim, esta crescente tendência de computorização dos processos de 
design tem contribuído para que a discussão da arquitectura esteja sobretudo 
centrada em "questões de performance e pragmatismo"89 (Benjamin, AADRL, 
2008, pp.48). "O uso da tecnologia, por parte da arquitectura, numa perspectiva 
experimental, tem privilegiado sobretudo a forma. (...) Contudo, este foco na 
forma não deve levar a uma redução da investigação a uma mera obsessão de 
estilo"90 (Picot, 2010, pp. 62).  
 
Apesar de "ser difícil ou mesmo impossível capturar a sensibilidade do papel 
dobrado num computador, existem outras operações oferecidas" por esta 
ferramenta 91 (Morris, 2006, pp.164). Por exemplo, os modelos digitais podem ser 
extremamente úteis para descrever e prever questões construtivas com elevado 
grau de precisão, permitindo um maior controlo ao nível dos detalhes, 
metodologias construtivas e custos.  
Os novos métodos de modelação, como os modelos paramétricos ou os 
modelos BIM, sugerem uma grande capacidade de adaptação e flexibilidade. No 
entanto, estes são limitados na medida em que são flexíveis apenas dentro de 
constrangimentos muito bem definidos (Ayres, 2012).  
Todavia, os computadores simplificaram os processos de trabalho em 
arquitectura, e por outro permitem atingir um maior nível de complexidade do 
projecto. 
O desenvolvimento tecnológico permite que a modelação digital torne a 
manipulação de curvas uma tarefa fácil, rápida e eficaz para a posterior produção. 
As possibilidades do mundo tecnológico aplicadas à arquitectura permitiram o 
desenvolvimento da modelação através de NURBS 92 , proporcionando a 
concretização de uma variedade de formas que antes do desenvolvimento das 
tecnologias CAD e CAM era muito difícil de conceber, desenvolver e representar. 
O que foi novo com o aparecimento de NURBS não foi apenas a variedade de 
formas, mas também a possibilidade de as definir rigorosamente (Picon, 2010).  
Para além da modelação paramétrica apenas permitir variações dentro de um 
intervalo limitado (sempre que se ultrapasse os limites — as variáveis — tem que 
se produzir um novo modelo) (Bollinger et al., 2007), por vezes os parâmetros de 
modelação também atingem níveis de grande complexidade, impossibilitando a 
previsão total da forma e da qualidade do objecto. Não é possível prever ou 
expectar uma resposta específica de um modelo não linear quando este é sujeito 
a transformações nos seus parâmetros. Porém, esta incapacidade de controlo 

                                                        
89 "Everything is now linked to questions of performance and the pragmatic". 

90 "The architectural uses of the computer in an experimental perspective have generally privileged 
form. (...) However, this focus on form should not lead to the reduction of the quest to a mere stylistic 
obsession", 

91 "It might be difficult it not impossible to capture the sensibility of the folded paper model on the 
computer, but other operations are offered."  

92 NURBS — Non-Uniform Rational B-Splines ; são curvas e superfícies paramétricas.  



 
60 

total do modelo, pode levar a uma não linearidade de qualidades e a um potencial 
infinito de modificação, dentro dos constrangimentos impostos pela 
parametrização (Kolarevic, 2003).  
Assim, tornou-se possível construir formas nunca antes exequíveis, dentro de um 
orçamento controlado, visto que estes modelos permitem ainda uma fácil e eficaz 
optimização das soluções de design.  
Estas novas formas são concebidas a partir de processos generativos 
sustentados em conceitos de base formal, informativa, matemática e técnica. 
Além de permitirem uma maior diversidade formal, os processos de comunicação 
e construção são mais imediatos porque a informação é extraída directamente 
dos modelos (Kolarevic, 2003). Contudo, quando a complexidade do projecto é 
muito elevada, há uma dispersão da discussão, desviando o foco do problema 
real que este aborda. Deste modo, segundo Hadid, há um deslocar da 
preocupação humana para uma centralização técnica e tecnológica (Verebes, 
2008). 
A realidade digital levanta uma série de questões como a natureza da relação 
entre o arquitecto e a ferramenta computacional escolhida, a caracterização dos 
diferentes instrumentos de representação e comunicação, ou a influência destas 
ferramentas na prática da arquitectura e vice-versa.  
 
Ao longo das últimas décadas as ferramentas digitais direccionadas para a 
arquitectura são exclusivamente desenvolvidas por especialistas em software, não 
contando com a colaboração dos utilizadores. Assim, estas ferramentas revelam 
uma falta de entendimento do que é um processo criativo e de que modo é que 
podem colaborar directamente num processo exploratório (Kolarevic, 2003).  
Para além disso, a modelação digital põe em causa a questão da referenciação 
enquanto potenciador da compreensão. "Um modelo é inserido na realidade 
espacial dimensional por meio de uma escala, que funciona como embraiagem"93 
(Boudon, 1992, pp.100). A escala, enquanto meio de referenciação, permite que 
o modelo seja entendido no âmbito do espaço real. 
Apesar dos modelos digitais terem uma unidade de medida na sua programação 
base, essa unidade é apenas referida a uma escala através de outras ferramentas 
como a produção de imagens, o recurso a óculos de visualização da realidade 
virtual, e de modelos físicos. Assim, o modelo digital, em si mesmo, não é 
referenciado ao ser humano, enquanto que através do modelo físico estamos em 
constante relação com a escala que este induz. Esta é uma das razões para que 
o MODELO FÍSICO seja mais INTELIGÍVEL e COMPREENSÍVEL para o ser humano, quer 
enquanto operador do modelo, quer enquanto observador deste.  
 
Para além de limitar a imaginação e percepção, "as representações digitais 
rejeitam qualquer noção de tipologia urbana e estrutural, de continuidade e 
morfologia, ou de estilo histórico — elas representam uma quebra ideológica, 
                                                        
93 "(...) un modèle et son insertion dans la réalité spatiale dimensionnelle, son embrayage, par une 
échelle". 
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conceptual e formal" 94  (Kolarevic, 2003, pp.4). Isto levanta várias questões 
ideológicas, formais e tectónicas, questionando o significado e controlo da 
informação representada.  
A capacidade de, com estes modelos, se gerarem novos designs está 
dependente da aptidão cognitiva e perceptual do arquitecto. Por depender do 
conhecimento específico prévio do arquitecto, a arquitectura digital sofreu uma 
evolução e alteração metabólica, estando ainda limitada à transformação formal 
(Picon, 2010).  
 
É então necessário considerar que o homem e a máquina são dois sistemas 
distintos, e por conseguinte, seguem dois processos dissimilares. Enquanto que 
o homem desenvolve um processo de design, o computador é o operador da 
máquina. A relação entre estes dois sistemas não deve ser de oposição, na 
medida em que deste modo não contribuem para o desenvolvimento do projecto, 
mas sim de associação, gerando um potencial de auto-melhoramento e inter-
aperfeiçoamento (Negroponte, 2011).  
 

05.2 Modelo Digital + Modelo FÍsico 

 
Em arquitectura, "a capacidade de rigor e eficácia tem sido beneficiada pela 
utilização e actualização dos meios tecnológicos sucessivamente disponíveis. É 
justo destacar esse esforço, como é natural esperar a sua continuidade. O mundo 
não pára" (Siza, 2009, pp.399-400). Actualmente, as descrições bidimensionais e 
tridimensionais coabitam: de um mesmo meio de informação é possível produzir 
desenhos, imagens, animações ou realidades virtuais (Verberes, 2008).  
Aceitando assim os recentes desenvolvimentos tecnológicos que influenciam os 
modos actuais de pensamento e produção em arquitectura, a sobrevalorização 
do modelo físico sobre o digital, ou vice-versa, não contribui para o 
desenvolvimento do projecto.  
Actualmente, a discussão acerca do futuro das metodologias de projecto centra-
se no interface entre o virtual e o físico. Para desenvolver um projecto é preciso 
perceber em que momentos e para que fins cada um destes meios de 
representação pode ser útil e quando é que, combinados, se retira o melhor 
partido possível dos mesmos. A variedade de meios de representação é 
inquestionavelmente positiva para o processo evolutivo do projecto, sempre que 
se opta conscientemente pela sua utilização, com o intuito de tornar a pesquisa, 
desenvolvimento e comunicação mais acessíveis (Moon, 2005). 
É então necessário reconstruir uma rede de intuições suficientemente densa entre 
a realidade digital e a experiência física, para que seja possível recuperar ou 

                                                        
94 "The contemporary digital architectures appear to reject any notion of urban and structural typology, 
continuity and morphology, and historic style and perspectival framework — they represent an 
ideological, conceptual and formal brake". 
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reestruturar a compreensão do modo como a arquitectura se relaciona com o ser 
humano individual e social (Picon, 2010). 
 
A crescente computorizarão da produção de modelos físicos levou a uma 
mecanização do processo de fabricação, trazendo consequências para a leitura 
do papel desempenhado pela a maquete e pela maquete-protótipo. Sobretudo 
em modelos de apresentação, é possível exibir um maior nível de detalhe, o que, 
consequentemente, torna a maquete mais completa e com mais informação 
(Moon, 2005). Para além destes modelos, alguns arquitectos estabelecem a 
forma e o conceito geral através de desenhos ou de meios informáticos. Nestes 
casos, quando atingem uma solução satisfatória, reproduzem-na num modelo 
físico, como forma de validação, garantindo que esta funciona 
tridimensionalmente. "Estes modelos são criados para validar um conceito e não 
para contribuir directamente para a sua formação de um ponto de vista dinâmico 
e experimental"95 (Moon, 2005, pp. 79). Contudo, apesar destes modelos serem 
produzidos com um carácter suplementar de validação, após serem concebidos, 
os mesmos podem adquirir um carácter centrar na discussão e experimentação 
de novas soluções. 
Conclui-se portanto que o crescente uso de ferramentas virtuais também 
influencia o aumento do recurso a modelos físicos como meio de validação das 
decisões testadas. O modelo físico "não desapareceu por essa via das práticas 
profissionais nem das escolas de Arquitectura, muito pelo contrário, constata-se 
que o boom digital tem sido acompanhado pela expansão da necessidade da 
presença, física e tangível, do objecto arquitectónico à escala" (Mateus, 2013, 
pp.24).  
 
Os sistemas CAD e CAM influenciam a crescente relação de dependência entre 
os modelos físicos e o desenvolvimento tecnológico e computacional. "As 
ferramentas de fabricação ligadas a sistemas computacionais permitem controlar 
e construir geometrias, espaços e estruturas complexas" 96  (Verebes, 2008, 
pp.17). Além disso, a produção de maquetes e maquetes-protótipo e a 
impressão de modelos através de ferramentas CAM, permite obter um objecto 
físico em muito menos tempo do que um modelo produzido segundo as técnicas 
tradicionais.  
No entanto, este processo evolutivo de mecanização da produção de modelos 
físicos também tem desvantagens. A reprodução exata de um ficheiro retira a 
este processo a sua vertente interpretativa, a possibilidade de uma exploração 
mais vasta dos materiais e, por vezes, o próprio significado do modelo. Ao gerar 
um modelo físico com um elevado nível de informação, pode facilmente perder-se 
o propósito do estudo em causa, tornando-se mais difícil isolar o assunto em 
                                                        
95 “However, these models are created to validate the concept rather than contribute directly to its 
formation in a dynamic, experimental way". 

96 "CAM fabrication tools linked to computational design systems make it possible to control and 
construct complex geometries, spaces and structures". 
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discussão. Segundo Moon "a ideia do modelo instantâneo, de produção 
integralmente mecânica, é na realidade um impasse. Porém, quando encarado 
como elemento de investigação adicional, torna-se uma nova oportunidade com 
potencial de exploração igual a qualquer outra ferramenta"97 (2005, pp.198). 
As ferramentas CAM possibilitam a relação entre a realidade virtual e a realidade 
física, colmatando algumas das lacunas dos softwares computorizados como a 
escala e, por conseguinte, o nível de abstracção (Morris, 2006). "O CAM resgatou 
os softwares CAD da sua desmaterialização 98  (Moon, 2005, pp. 191) e, 
inadvertidamente, reintroduziu aspectos da modelação física — a escala. 
O futuro das ferramentas CAM tende para que estas contribuam não só para a 
fabricação de maquetes-protótipo e maquetes, mas também para uma 
interferência directa no processo de produção do edifício, durante a fase de 
construção (Kolarevic, 2003). Contudo há ainda algumas limitações na 
prototipagem rápida de modelos, decorrente do facto de estes serem apenas 
representativos, não permitindo a sua alteração durante e após o período de 
fabricação física (Morris, 2006). 
 
A modelação digital levou a que os modelos adquirissem um papel mais amplo 
nas metodologias de projecto. No entanto, devido à complexificação dos 
procedimentos, a emancipação da tecnologia digital não foi possível, visto que 
não houve um abandono dos métodos tradicionais de modelação (Ayres, 2012). 
Assim, apesar de actualmente os modelos físicos dependerem bastante da 
modelação digital, esta relação também pode ser inversa. No atelier de Frank 
Gehry, por exemplo, o computador não é gerador da forma, mas é o que a 
transforma em algo possível. Segundo Gehry, "graças ao computador, nós 
podemos construir qualquer forma, dentro dos limites dos materiais e da 
gravidade"99 (Friedman, 2003, pp.30). Além disso, um modelo digital permite a 
representação e manipulação de formas que, de outro modo, não conseguiriam 
ser desenhadas, concebidas e construídas. Para muitos arquitectos, tal como 
Frank Gehry, o computador é um instrumento de manipulação da curva, não da 
sua invenção. Muitas vezes, estes ateliers recorrem primeiro a modelos físicos, 
através dos quais é posteriormente feita a leitura do conceito para o computador 
recorrendo de ferramentas de digitalização 3D (Friedman, 2003). 
 
Aceitando que os sistemas CAD estão integrados na prática corrente da 
arquitectura, o debate actual não se centra na sua pertinência, mas sim no uso 
que devemos fazer destes sistemas. O cerne da discussão acerca dos sistemas 

                                                        
97 "The idea of the instant, totally machine-made model is in reality something of a dead end for the 
model as a medium. Yet when seen as an addition to the repertoire, it becomes a new opportunity 
with a potential for expression equal to any". 

98 "CAM rescues CAD from dematerialisation and, inadvertently reinserts scale". 

99 "Thanks to the computer we can, within the limits of materials and gravity, now build any shape". 
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CAD é se estes são representativos ou exploratórios, visto que se tem verificado 
uma tendência para a adaptação destas ferramentas a metodologias de design.  
 
O problema da modelação digital está em que a arquitectura não é um domínio 
exacto, é subjectivo. Até hoje, ainda não é possível considerar a subjectividade 
em modelos CAD, BIM ou paramétricos (Kolarevic, 2003). "As interrogações que 
acompanham a programação em arquitectura são uma consequência do abismo 
existente entre as técnicas de cálculo modernas e a intuição"100 (Picon, 2010, pp. 
96). Alguns arquitectos, como Zaha Hadid, consideram que esta dependência da 
realidade digital leva a uma investigação "computorizada e formal, e 
consequentemente mais homogénea"101 (Verebes, 2008, pp.41).  
 
Na prática da arquitectura é importante manter uma atitude crítica em relação ao 
potencial da realidade digital, através de um entendimento desta realidade para 
além das suas possibilidades estéticas e formais. O desafio para a arquitectura é 
compreender a modelação digital e as tecnologias de produção de um modo 
mais fundamentado, procurando entender as suas potencialidades para além da 
capacidade de produzir formas singulares (Kolaveric, 2003).  
Para que os sistemas humano e tecnológico coabitem e dialoguem é necessário 
que a relação entre estes seja mais fluida e directa. Para que haja um diálogo são 
precisos gestos e expressões visto que, para o homem, um diálogo requer o 
"envolvimento do corpo todo — com as mãos, os olhos, a boca, e as expressões 
faciais" (cit. in Negroponte, 2011) — organizando todas estas componentes numa 
partilha harmoniosa e simples.  
Assim, esta noção humana de diálogo é ainda incompatível com o sistema 
computacional, levando a que a comunicação tecnológica seja insuficiente para o 
ser humano. Isto é notório nos sistemas CAD na medida em que, para 
estabelecerem um diálogo com o homem ainda dependem da continuidade 
mútua e recíproca entre o homem e a máquina (o software depende da vontade 
do homem), da inteligência (limitada) do computador e da ligação local e 
dedicada do computador à corrente (Negroponte, 2011).  
Contudo, a tecnologia e, sobretudo, os sistemas CAD, têm procurado adaptar a 
linguagem do computador ao diálogo humano, tentando que estes sistemas se 
tornem mais inteligentes.  
Considera-se assim inteligência o "conjunto de todas as funções mentais que têm 
por objecto o conhecimento" (in infopédia, 2003-2017), "reconhecendo a 
importância relativa dos diferentes sistemas" que intervêm no processo de 
modelação, através da combinação da sua diversidade 102 (Gausa, M. et.al, 2003, 
pp352).  
                                                        
100 "The interrogations that accompany the computer code writing appear as a consequence of the 
enduring gap between modern calculation and techniques and intuition". 

101 "Research today is computational and formal, and consequently more homogeneous". 

102 "Recognising the relative importance of the different elements in a situation (Combinatoriality — 
Diversity) 
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06 MODELAÇÃO INTELIGENTE 

 

06.1 A inteligência da utilização simultânea dos modelos  

 
Todas as representações, como desenhos, modelos, fotografias ou infografias, 
têm um papel distinto no processo de design. As representações comuns da 
arquitectura são "concretizações científicas, matemáticas e tecnológicas, que 
tornam a arquitectura numa disciplina que não é simplesmente um discurso de 
dialética ou a articulação de imagens estáticas, mas sim um domínio polivalente 
de excelência e integridade cognitiva prática"103 (Frascari, 2007, pp.37).  
A modelação é um dos modos de expressão da arquitectura. Este é um meio de 
pesquisa, desenvolvimento e comunicação do projecto através de um objecto. 
Contudo, a informação representada no modelo pode ser bastante específica e 
limitada. No caso da maquete, por exemplo, não é possível conter num mesmo 
modelo toda a informação do projecto. Apesar de ser possível englobar a maioria 
da informação de um projecto num modelo digital, deve-se ter em consideração 
que cada modelo é feito com um propósito particular, para uma audiência 
específica, devendo limitar a sua abrangência para melhor comunicar a essência 
da questão em discussão (Moon, 2005). 
Os modelos físicos e os modelos digitais comunicam os significados e as 
intenções do arquitecto segundo linguagens distintas. No entanto, apesar de 
serem meios de expressão diferenciados, a sua interacção recíproca é 
extremamente estimulante e importante para o projecto (Moon, 2005). É este 
processo de intercomunicação que permite "elaborar possibilidades figurativas e 
conceptuais"104 (Healy, 2008, pp.63) durante o processo de design.  
 
A evolução tecnológica tem vindo a alterar as práticas da arquitectura. Devido à 
sua capacidade de manipulação e transformação de estruturas tridimensionais, o 
progresso digital abre novas possibilidades arquitectónicas. Para além das 
ferramentas digitais, a evolução tecnológica, aplicada à produção física de 
modelos, também permite explorar campos nunca antes conseguidos (Kolarevic, 
2003). Como explicado nos capítulos anteriores, a modelação física passou a 
usufruir de considerável automatização, com algumas vantagens como a redução 
do tempo e do custo de produção. 
Segundo Kolarevic, através do recurso a tecnologia digital, a informação do 
design e da construção são a mesma, permitindo um "contínuo digital desde o 

                                                        
103  "(...) scientific, mathematic and technological accomplishment, which render architecture a 
discipline that is not simply confined to a 'play of words' or the articulation of 'ecstatic' images, but 
more significantly as being a multivalent domain of cognitive excellence and integrity in praxis".  

104 "(...) figurative and conceptual possibilities". 
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design até à produção" 105  (2003, pp.7). Contudo, a modelação digital tem 
algumas lacunas, fundamentais no processo de concepção, como a escala, a 
materialidade ou a tangibilidade. Assim, o desafio actual está em criar novas 
ferramentas que dêem resposta às necessidades de exploração que a 
arquitectura requer.  
A base do trabalho em arquitectura está nas relações geométricas e na 
possibilidade de "criar, manipular, atribuir significado, partir, reformular e atribuir 
novos significados"106 (Kolarevic, 2003, pp.247). Para que o avanço tecnológico 
desse uma resposta evidente às necessidades de representação e exploração da 
arquitectura, seria preciso criar um sistema que compreendesse o processo 
criativo de manipulação geométrica e a semântica arquitectónica (Kolarevic, 
2003).  
Como até ao momento tal não é possível, é necessário que a modelação virtual 
esteja em permanente relação como a realidade física. Contudo, apesar da 
fabricação digital apontar para um futuro de diálogo entre a realidade física e 
digital, é incerta a evolução da arquitectura em função do desenvolvimento digital 
(Picon, 2010). 
 
É na interface das realidades virtual e física que é possível encontrar a 
"inteligência" da combinação de sistemas diversos. Como refere Toyo Ito no seu 
artigo "Tarzans in the Media Forest", "nós, os da era moderna, somos providos de 
dois tipos de corpo. O CORPO REAL está relacionado com o mundo real através de 
fluidos que correm interiormente e o CORPO DIGITAL que está vinculado ao mundo 
através do fluxo de electrões"107 (Ito, 2011, pp.201). Assim, a interactividade 
refere-se aos "processos de transacção de informação entre pessoas e 
computadores, estando sujeita a processos de transferência entre as ciências 
naturais e sociais "108 (Yiannoudes, 2016, pp.130). 
Portanto, os ambientes inteligentes são aqueles que dão uma resposta proactiva 
às necessidades e actividades humanas através de sistemas adaptativos e de 
interfaces adaptados à condição humana, enquanto ser biológico com 
capacidade de adaptação ao mundo tecnológico (Yiannoudes, 2016).  
 
Apesar desta capacidade de adaptação à realidade computacional e virtual, a 
resposta dos estímulos humanos é distinta em relação ao modelo físico e ao 
modelo digital, na medida em que a modelação digital, por mais interactiva que 

                                                        
105 "a digital continuum from design to production". 

106 "(...) create, manipulate, assign meaning to, break, reform, and assign new meanings to". 

107 "And we people of the modern age are provided with two types of body (...): the real body which is 
linked with the real word by the fluid flowing inside it, and the virtual body linked with the world by the 
flow of electron". 

108 "the term pertains to processes of information transaction between people and computers. Thus, it 
migrates in a space between the natural and the social sciences". 
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seja, não existe no espaço tridimensional e, consequentemente, não é 
percepcionado através de todos os sentidos humanos (Yiannoudes, 2016). 
É necessário ter a consciência que "a inteligência é um comportamento 
particularmente difícil de emular em máquinas devido à sua extrema dependência 
de contexto — tempo, local, cultura, etc."109 (Negroponte, 2011). Tendo em conta 
que a inteligência é a capacidade de discernir as transformações consequentes 
da alteração do contexto, a realidade virtual, por estar limitada a determinados 
parâmetros, não consegue, por si só, dar resposta aos limites impostos.  
Pode-se então concluir, numa abordagem demonstrativa, que se as máquinas 
não podem projectar sem pensar, não podem pensar sem vontade, não têm 
vontade sem ter um corpo, então, como não têm corpo, não têm vontade, não 
pensam, e por isso não projectam (Negroponte, 2011). Esta afirmação pode ser 
contestada através de teorias de inteligência artificial, mas é importante ter em 
consideração que no âmbito da arquitectura, como esta depende do contexto, os 
limites do sistema tecnológico não permitem a flexibilidade necessária ao 
processo de projecto.  
Isto leva à conclusão de que, na realidade, o que se pretende da tecnologia não é 
a substituição do arquitecto por uma máquina, mas sim a criação de uma relação 
de reciprocidade entre a capacidade de adaptação tanto do sistema sensorial 
como da exactidão e multiplicidade do sistema tecnológico.  
O futuro do design assistido por computador está em encontrar uma linguagem 
comum que permita um diálogo natural, mais próximo da existência física do 
homem. 
 

06.2 A maquete "inteligente" 

 
O arquitecto não trabalha directamente com o seu objecto de estudo mas actua 
através de meios de intervenção para que este se torne possível no futuro. "Os 
desenhos, textos, imagens e modelos são usados para desenvolver e comunicar 
informação de projecto durante o processo de design"110 (Frascari, 2007, pp.231) 
 
Actualmente é urgente repensar as ferramentas envolvidas no processo de 
concepção arquitectónica, qual a sua utilidade e para que fim é que estas são 
mais adequadas. Por vezes o processo evolutivo do projecto é extremamente 
relevante, tornando-se uma ocasião para a interacção de múltiplas disciplinas 
desde fotografia, filmes, diagramas, ensaios, desenhos, e modelos) (Gerrewey, 
2011). 

                                                        
109 "Intelligence is a particularly difficult behaviour to emulate in machines because of its extreme 
dependence on context — time, locality, culture, etc." 

110 "Drawings, texts and models are used to develop and communicate design information in the 
architectural design process". 
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As maquetes e as maquetes-protótipo são "ferramentas de pensamento" 111 
(Moon, 2005, pp.90). Os modelos físicos oferecem uma leitura física e sensorial 
da arquitectura através do contacto táctil inerente à sua produção. Para o 
arquitecto, a experiencia sensorial e o confronto com a materialização, alimentam 
o processo criativo e o diálogo entre o imaginário do arquitecto e a representação 
no modelo. Além disso, é o momento de contacto com a realidade física que 
permite criar uma ligação entre a objecto e a realidade futura idealizada. Deste 
modo, a maquete permite que o arquitecto molde os seus pensamentos, as suas 
ideias e as suas questões através dum sucessivo confronto entre o objecto 
idealizado e o objecto produzido.  
O acto físico de construir o modelo requer um julgamento táctil e visual, que 
interfere directamente nas decisões estruturais, estéticas e comunicativas, de um 
modo que seria impossível alcançar na produção de um modelo digital (Moon, 
2005). 
O modelo físico é tangível e inteligível. A modelação, quando física, nasce da 
relação com o corpo e, por isso, a construção física constitui uma experiência 
corpórea real em si. Com a utilização de computadores, mesmo quem produz 
tem um distanciamento maior do que quando constrói fisicamente o modelo 
"através da combinação de exactidão e mediação mecânica"112 (Morris, 2006, pp. 
167). 
Assim, a maquete reforça a capacidade do arquitecto para medir e compreender 
o desconhecido. As referências de medição, como a filosofia, a religião ou os 
sistemas políticos e sociais, permitem desenvolver mecanismos de representação 
referenciados, como meio de definição da arquitectura futura, ainda invisível 
(Smith, 2004). "A forma ou as dimensões do corpo humano devem ser as 
referências escolhidas, para estabelecer as relações nas operações de medida a 
intervir no processo de concepção. Assim funciona a ESCALA ARQUITECTUROLÓGICA 

HUMANA" (Bastos, 2013, pp. 185). Considera-se portanto que a escala, enquanto 
"pertinência de medição" é o que estabelece a relação de medida, referenciada 
ao corpo humano. Esta escala é, inequivocamente, o operador da modelação 
"inteligente", tornando-a, por essa mesma via, numa entidade física, visto que não 
é possível atribuir escala, de forma directa, a modelos digitais.  
Através da atribuição de escala, toma-se consciência de parte da percepção 
perdida no modelo digital, permitindo ao arquitecto retomar campos da 
concepção que haviam sido perdidos aquando do foco na precisão e variação 
formal inerentes à modelação não referenciada. A referenciação é pertinente para 
"a leitura de fenómenos de concepção arquitectural e, em seguida, para enunciar 
finalidades ou mesmo propostas sobre a concepção da arquitectura"113 (Boudon, 
1992, 172).  
                                                        
111 "Models are thinking tools". 

112 "(...) by a combination of exactitude and mechanical mediation".  

113 "(...) de la lecture des phénomènes de la conception architecturale, ensuite en permettant, par le 
langage qu'elle constituent (...), d''énoncer' des propos sinon des propositions sur la conception 
architecturale".  
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06.3 [A maquete] na arquitectura de ontem, de hoje e de amanhã 

 
As maquetes detêm vários tempos, consistindo em aproximações passadas da 
arquitectura presente e em aproximações presentes da arquitectura futura 
(Frascari, 2007). Assim, as maquetes são precedentes do objecto construído e 
posteriores à ideia arquitectónica.  
 
Actualmente a maquete e a maquete-protótipo continuam a ser meios que 
permitem definir e alterar o projecto. Contudo, desde o início da Idade Moderna 
que se vem a denotar a transformação da relação desta ferramenta com os seus 
padrões de referência (Smith, 2004). Deste modo, Frascari (2007) defende a 
necessidade de reavaliar e redefinir as metodologias de representação e 
exploração envolvidas na concepção de edifícios.  
 
A maquete tornou-se uma plataforma a partir da qual são transmitidas intenções, 
oferecendo um meio de experimentação e comunicação de ideias. Mais do que a 
expressão de um conceito, ou um meio de apresentação, hoje em dia a maquete 
é extremamente relevante enquanto experimentação e documentação do 
processo de desenvolvimento do projecto em algumas práticas (Moon, 2005). 
A modelação é um espaço de pesquisa arquitectónica e um meio de investigação 
flexível, que permite discutir ideias de diversas naturezas, das mais especulativas 
às mais técnicas.  
 
Contudo, as profundas transformações das metodologias de projecto "têm 
implicações na prática e no discurso da arquitectura"114(Kolarevic, 2003, pp.4). A 
alteração do paradigma mecânico para o electrónico levou à valorização da 
simulação da realidade, enfatizando a aparência em relação ao existente, 
valorizando o que pode ser visto e não o que fundamentalmente existe (Healy, 
2008). 
 
Apesar das consequências do processo de transformação que a modelação tem 
vindo a sofrer, é impossível que a arquitectura e as metodologias de projecto 
permaneçam à margem da tecnologia. Acreditando na capacidade de se fazer 
escolhas conscientes e fundamentadas dos padrões de referência, a tecnologia 
pode permitir transformações extremamente positivas para a arquitectura e para a 
humanidade (Smith, 2004). 
"A era da informação desafia não só o modo como projectamos edifícios, mas 
também como é que os manufacturamos e construímos"115 (Kolarevic, 2003, 
pp.3).  

                                                        
114 "(...) has profound implications for architectural practice and discourse (...)". 

115  "The Information Age (...) is challenging not only how we design buildings, but also how we 
manufacture and construct them". 
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As consequências da crescente digitalização dos processo de design, fabricação 
e construção "são cada vez mais desafiadoras para a relação histórica entre a 
arquitectura e os meios de produção"116 (Kolarevic, 2003, pp.4), bem como para 
o entendimento da tectónica por parte do arquitecto e dos utilizadores. 
 
Apesar do computador permitir a articulação entre a concepção e a realização, 
ele acaba por criar um enorme distanciamento entre o imaginário da arquitectura 
e a realidade das técnicas construtivas. Isto é indicativo de um estado de crise 
das tradicionais premissas tectónicas, que invocavam um sentido de 
referenciação humana (Picon, 2010). Frank Gehry é um dos claros exemplos 
desta crise de valores, personificando nos seus edifícios a valorização da forma 
em detrimento dos constrangimentos estruturais, ou seja, a realização de uma 
dada forma é possível através do computador, mesmo que esta esteja longe de 
ser um solução optimizada estrutural e construtivamente (Picon, 2010). 
Da experimentação digital podem derivar formas que não correspondem a uma 
lógica estrutural. A tectónica é entendida através do sentido corpóreo de cada 
indivíduo (Picon, 2010), e por isso a crise tectónica não é apenas uma questão de 
legibilidade estrutural, mas também está relacionada com o compromisso entre a 
arquitectura e a memória. 
 
A tectónica foi um princípio fundamental para a arquitectura moderna. Tanto os 
princípios estruturais como os princípios tectónicos, eram instrumentos que 
transportavam consigo uma carga plástica e expressiva. Quando se passou a 
recorrer frequentemente ao computador como instrumento de trabalho, pensou-
se que a relação entre o conceito, a estrutura e a tectónica seria reforçada (Picon, 
2010). Contudo as ferramentas computorizadas direccionaram-se para aspectos 
de ordem formal e, por conseguinte visual, desvalorizando os aspectos 
construtivos e tácteis.  

  

                                                        
116  "(...) are increasingly challenging history relationship between architecture and its means of 
production". 
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07 CONCLUSÃO 

 

A presente dissertação teve como objectivo compreender a relevância actual da 
maquete e da maquete-protótipo para a pesquisa, desenvolvimento e 
comunicação do projecto de arquitectura.  
Tendo como ponto de partida a pertinência da modelação tridimensional nos 
processos metodológicos de projecto, adoptou-se primeiramente uma posição 
crítica face às implicações empíricas que levaram a este estudo. Assim, esta 
investigação desenvolveu-se ao longo de um processo lógico, que teve por início 
a premissa de que a modelação é essencial para aferir a tridimensionalidade 
inerente à arquitectura.  
Partindo da clarificação do que é um modelo em arquitectura, considerou-se 
desde uma fase inicial dois grupos de modelos: os modelos físicos, que coabitam 
com o ser humano o espaço físico; e os modelos digitais, que advêm da evolução 
tecnológica e do estabelecimento dos sistemas computorizados no quotidiano do 
arquitecto.  
Para analisar as distintas funções dos modelos e para compreender a influência 
destes instrumentos ao longo das várias fases de desenvolvimento do projecto, 
foi imprescindível a definição de conceitos que operam directamente na 
percepção e concepção da modelação. Através de uma abordagem teórica, 
definiram-se os conceitos de escala, proporção, abstracção, tangibilidade, 
materialidade e tempo. A clarificação destes conceitos, apoiada na vasta 
bibliografia e nos casos de estudo, informou a discussão acerca da relação de 
reciprocidade entre a modelação física e a modelação digital.  
 
A revolução digital trouxe transformações substanciais na produção, na 
comunicação e na cultura visual, alterando profundamente a relação entre o 
pensamento e a produção. Até Alberti (sec. XV d.C), não existia uma clara 
distinção entre construir e projectar. Desde então o autor-arquitecto passa a 
conceber o projecto, que é comunicado através de meios de representação 
como os desenhos técnicos e os modelos físicos para ser materializado por 
agentes exteriores ao processo de concepção — construtores. A tecnologia, 
apesar de permitir ao autor produzir os artefactos representativos do projecto 
sem recorrer necessariamente a agentes exteriores, introduz uma entidade 
mediadora entre o imaginário e o produzido — o computador. (Fernandéz-
Galiano, 2016).  
Assim, o computador veio transformar, se não mesmo substituir, o mediador dos 
métodos tradicionais de desenvolvimento e pesquisa tridimensional do projecto: a 
ESCALA, o mediador compreensível por mais do que um sentido, em todo o 
processo. Isto resulta numa perda de referenciação, uma vez que a percepção 
humana ficou condicionada à visão, fruto dos modelos digitais serem intangíveis, 
afectando por conseguinte a compreensão da materialidade e da tectónica. A 
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supremacia da visão tem vindo assim a ser reforçada ao longo das últimas 
décadas pelas invenções tecnológicas e pela valorização desmedida da "imagem" 
na sociedade contemporânea (Pallasmaa, 2005). Tal como defende Pallasmaa, "o 
olho é o órgão da distância e da separação, enquanto que o tacto é o sentido da 
proximidade, intimidade e afeição" (2005). 
Isto resulta numa crise de pesquisa e de representação, que é objecto de estudo 
desta dissertação.  
 
Tradicionalmente, as construções eram orientadas pelo corpo e pela sua escala. 
O Homem dispunha de instrumentos como o "côvado, dedo, polegada, pé, 
palmo, passo, etc...", ou seja, de "partes integrantes do corpo humano", que 
serviam de "medida às cabanas, às casas e aos templos" (Corbusier, 1950). 
Actualmente, o sentido táctil intuitivo do ser humano é negligenciado pela 
arquitectura. "A visão e a audição são hoje os sentidos socialmente privilegiados, 
enquanto os outros três são considerados resquícios sensoriais arcaicos" 
(Pallasmaa, 2005, pp.16).  
Esta sobrevalorização da visão tem tido consequências profundas na concepção 
arquitectónica, na medida em que focaliza o estudo e conhecimento da 
arquitectura em questões de ordem formal, e portanto de performance. É então 
necessário adoptar um DISCURSO POIÉTICO, como o sugerido por Phillipe Boudon 
na sua definição da arquitecturologia, durante o processo de concepção aplicada, 
que oriente, informe e dinamize o projecto. "O ponto de vista poiético da 
arquitecturologia que visa um conhecimento da concepção, por isso do fazer, 
não exclui de modo algum a tomada em consideração da parte da percepção 
que pode estar implicitamente incluída na concepção" (Boudon, 1992, pp.168-
169). A percepção humana é portanto fundamental para compreender, 
transformar e discutir o projecto ao longo do processo de concepção. Deste 
modo, ao entender a arquitectura não apenas como uma arte, mas como um 
fazer, o trabalho do arquitecto, enquanto operador do processo de concepção, 
consiste em atribuir medida, isto é, conferir escala.  
Os modelos, quer os digitais, quer os físicos, têm uma unidade de medida. 
Contudo, enquanto que na modelação física a escala é a unidade de medida, 
referenciando constantemente o modelo ao ser humano, a modelação digital 
depende de outras ferramentas para atribuir escala.  
Através da atribuição de escala, há uma referenciação imediata que permite uma 
maior legibilidade e interpretação de instrumentos de concepção como os 
modelos físicos. Para além de conceder medida, o fazer está intimamente 
relacionado com o espaço físico, e por conseguinte com a TANGIBILIDADE. A 
tangibilidade é uma das características que, associada à escala, confere 
INTELIGIBILIDADE. Esta "não é uma abstracção galáctica ou um produto da inter-
passividade; em vez disso é o que garante a forma visível, e age como meio para 



 73 

tornar o que é estruturado como essencial no que pode ser compreendido, ou 
estruturante do discurso constitutivo"117 (Healy, 2011, pp. 17). 
Deste modo, o que torna essencial a modelação física no processo de 
concepção é a sua capacidade de promover um diálogo inteligível entre o 
projecto, o arquitecto e os seus interlocutores (o cliente, os especialistas ou o 
público em geral).  
A modelação digital tem procurado promover a interacção com os intervenientes 
da concepção através de novos softwares e do aperfeiçoamento da relação entre 
os sistemas CAD e CAM. Contudo, as relações de reciprocidade entre o digital e 
o físico não são necessariamente melhoradas deste modo, mas sim através de 
um repensar das interfaces entre estas duas realidades. Tradicionalmente, na 
arquitectura, predomina um discurso poiético, ou seja, um discurso de acção, 
elaborado através de gestos, procedimentos e processos.  
Por isso, é essencial o acto de fazer, como reflexo do pensamento, ao longo do 
processo de desenvolvimento do projecto.  
 
Compreendida a manutenção da relevância da modelação física no processo de 
concepção actual, esta dissertação permite concluir primeiramente que é 
importante o desenvolvimento de um conhecimento mais aprofundado dos 
processos de produção arquitectónica, segundo um ponto de vista crítico que 
contrarie a tendência para um desenvolvimento tecnológico pouco sustentado e 
sustentável. Este conhecimento não tem como objectivo negligenciar a 
modelação digital, mas sim de reflectir acerca da impossibilidade actual de 
substituir as interfaces físicas pelas digitais devido à ininteligibilidade inerente ao 
computador. 
 
Uma segunda conclusão assenta na convicção que a compreensão humana do 
espaço físico, bem como a relevância da tangibilidade, são imprescindíveis para 
criar interfaces de diálogo suficientemente interactivas para responder às 
necessidades da concepção de um projecto de arquitectura.  
Consequentemente, as necessidade de liberdade de imaginação e de atribuição 
de escala e tectónica no processo de concepção não podem ser restringidas 
pelos limites impostos pelo computador, que actualmente necessitam de 
ferramentas de apoio como o próprio modelo físico. 
 
Considerando que a MAQUETE "INTELIGENTE" é aquela a partir da qual, através do 
exercício dos sentidos, é possível gerar conhecimento do projecto e para o 
projecto, conclui-se por fim que esta também pode gerar um conhecimento 
acerca da influência de um fazer na percepção e inteligibilidade do projecto: a 
MAQUETE "INTELIGENTE" é aquela que procura encontrar o corpo em todas as 
acções de concepção.  
                                                        
117 "Intelligibility is not some galactic abstraction or product of interpassivity rather it is what grants the 
visible shape, and acts as means of making what is structured essential to what can be understood, or 
discourse constitutive".  
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Desenvolvimentos Futuros 

 
Por essa razão, o conhecimento extraído do acto de fazer inerente à MAQUETE 

"INTELIGENTE", poderá ser aplicado no desenvolvimento de um MODELO DIGITAL 

"INTELIGENTE", aquele que é capaz de gerar conhecimento através da combinação 
das funções mentais, inerentes ao processo de concepção, com a capacidade 
técnica inerente ao computador. 
 
Deste modo, partindo dos objectivos enunciados e das conclusões retiradas 
deste estudo, é ainda possível aprofundar a investigação da realidade digital 
"inteligente" ou da componente prática desta investigação, através do aumento e 
aprofundamento dos casos de estudo.  
No futuro, é ainda necessário implementar o desenvolvimento de modelos físicos 
em práticas profissionais que os abandonaram ou que nunca os consideraram, e 
aplicar as conclusões deste estudo na reflexão sobre a prática de ensino actual e 
futura, a partir do entendimento do papel da maquete nas suas diversas funções.  
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ANEXOS 

 



ANEXO 1

Características dos Vários Mecanismos de Prototipagem Rápida
Fonte: Francisco, R. (2013) Automatização Digital na Produção de Maquetes, Lisboa: Instituto        
Superior Técnico.
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 CASOS  DE ESTUDO PROJECTO, PAÍS
Multihalle Mannheim, Alemanha
Pavilhão Alemão Expo 67, Alemanha
Guggenheim Bilbao, Espanha
Walt Disney Concert Hall, EUA
Casa da Música, Portugal
CCTV TVCC, China
Biblioteca Municipal de Ílhavo, Portugal
Escola Sup. Tecnologia Barreiro, Portugal
Prada Aoyama, Japão
Stamford Bridge, Reino Unido

ATELIER

Frei Otto

Frank Gehry

OMA

ARX

H&deM

1

5

9

2

6

10

3

7

4

8

ANEXO 2

Síntese dos Casos de Estudo



PROJECTO

CASO DE ESTUDO 01

LOCALIZAÇÃO

MULTIHALLE MANNHEIM

MANNHEIM, ALEMANHA

FREI OTTO

CONSTRUÍDO (1975)

ESPAÇO MULTI-FUNCIONAL

CONCEITO
DESENVOLVIMENTO
EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO

PESQUISAR
REPRESENTAR
COMUNICAR

INDIVIDUAL
INTERNA
ESPECIALIDADES

ESPACIAL
ESTRUTURAL
FORMAL 

ESCALA 1:500 - ESCALA 1:1

MÉDIO - REDUZIDO

NÃO

METAL
MATERIAIS DE PROJECTO
SABÃO

FASES DE PROJECTO

ATELIER

FUNÇÃO

NÍVEL DE ABSTRACÇÃO

ESTADO DO PROJECTO

COMUNICAÇÃO

PROPÓSITO

MATERIALIDADE

PROGRAMA

ESCALA

MODELAÇÃO DIGITAL

1

2

5

4

6

3

1. Maquete suspensa. Fonte: Oliver, E. et. al, 2012

2. Maquete de implantação da proposta. Fonte: Oliver, E. et. al, 2012

3. Maquete suspensa de estudo. Fonte: Pidgeon, M., 1971

4. Maquete de estudo com suporte temporário. Fonte: Vrachliotis, 2017

5. Maquete de estudo de medição. Fonte: Oliver, E. et. al, 2012

6. Maquete de estudo formal. Fonte: Vrachliotis, Frohn, M., 2017

7 8

9

10 11

12

14

13

7. Maquetes de estudo formal. Vrachliotis, Frohn, M., 2017

8. Maquete suspensa. Fonte: Oliver, E. et. al, 2012

9/10. Maquetes suspensas para estudos fotogramétricos. Fonte: Oliver, E. et. al, 2012

11. Amarração da rede para uso em maquete. Fonte: Oliver, E. et. al, 2012

12/13. Maquetes de estudo de detalhes construtivos. Fonte: Oliver, E. et. al, 2012

14. Protótipo construído na Alemanha para teste construtivo. Fonte: Pidgeon, M., 1971

84



PROJECTO

CASO DE ESTUDO 02

LOCALIZAÇÃO

PAVILHÃO ALEMÃO - EXPO 67 

MONTREAL, CANADÁ

FREI OTTO

CONSTRUÍDO (1965-1967)

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA

CONCEITO
ESQUEMÁTICO
DESENVOLVIMENTO
EXECUÇÃO

PESQUISAR
REPRESENTAR
COMUNICAR

INDIVIDUAL
INTERNA

ESPACIAL
ESTRUTURAL
INTERIOR 

ESCALA 1:200 - ESCALA 1:1

MÉDIO - REDUZIDO

NÃO

METAL
MATERIAIS DE PROJECTO
SABÃO

FASES DE PROJECTO

ATELIER

FUNÇÃO

NÍVEL DE ABSTRACÇÃO

ESTADO DO PROJECTO

COMUNICAÇÃO

PROPÓSITO

MATERiALIDADE

PROGRAMA

ESCALA

MODELAÇÃO DIGITAL

1

3

5

2

4

1. Maquete de conceito em sabão.  Fonte: Vrachliotis, Frohn, M., 2017

2. Maquetes de estudo espacial e programático. Fonte: BW, S.F., 2016

3. Maquetes de estudo. Fonte: Schanz, 2001

4. Maquetes de medição conceptual.  Fonte: Oliver, E. et. al, 2012

5. Maquete de estudo  Fonte: Vrachliotis, Frohn, M., 2017

6

8

11

12

13

9

10

7

6-7. Maquete de medição.  Fonte: Vrachliotis, Frohn, M., 2017

8. Maquete de Medição Fonte: Oliver, E. et. al, 2012

9. Protótipo da sub-estrutura. Fonte: Schanz, 2001

10-11. Construção de protótipo na Alemanha. Fonte: Schanz, 2001

12. Construção de protótipo na Alemanha. Fonte: Vrachliotis, Frohn, M., 2017
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PROJECTO

CASO DE ESTUDO 03

LOCALIZAÇÃO

GUGGENHEIM BILBAO

BILBAO, ESPANHA

FRANK GEHRY

CONSTRUÍDO (1991-1997)

MUSEU

CONCEITO
ESQUEMÁTICO 
DESENVOLVIMENTO
PESQUISAR
REPRESENTAR
COMUNICAR

INDIVIDUAL
INTERNA
ESPECIALIDADES

FORMAL
ESTRUTURAL
ESPACIAL

ESCALA 1:1000 - ESCALA 1:200

ELEVADO - REDUZIDO

SIM

CARTÃO E PAPEL
PLEXIGLAS
METAL
MADEIRA

FASES DE PROJECTO

ATELIER

FUNÇÃO

NÍVEL DE ABSTRACÇÃO

ESTADO DO PROJECTO

COMUNICAÇÃO

PROPÓSITO

MATERIALIDADE

PROGRAMA

ESCALA

RECURSO A MODELAÇÃO DIGITAL

1

8

9

12

10

11

8. Maquetes esquemáticas de implantação. Fonte:  van Bruggen, C., 1997

9. Maquetes de estudo das clarabóias Fonte:  van Bruggen, C., 1997

10. Modelo CATIA. Fonte:  van Bruggen, C., 1997

11. Modelo CATIA. Fonte:  van Bruggen, C., 1997

12. Maquetes de trabalho no atelier. Fonte:  van Bruggen, C., 1997

1

3

4

2

5 6 7

1. Maquetes de conceito.  Fonte:  van Bruggen, C., 1997

2. Maquetes de estudo dos átrios. Fonte: van Bruggen, C., 1997

3. Maquete de estudo espacial do átrio e galerias. Fonte:  van Bruggen, C., 1997

4. Maquetes de interior do átrio. Fonte:  van Bruggen, C., 1997

5./6/7. Maquete de estudo da torre Fonte: van Bruggen, C., 1997
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1

4

3

2

1. Maquete de concurso. Fonte: Anon., n.d. #10 : Walt Disney Concert Hall.

2. Frank Gehry a trabalhar numa maquete. Fonte: Anon., n.d. #10 : Walt Disney Concert Hall

3. Maquetes de estudo no espaço de trabalho do atelier. Fonte: van Bruggen, C., 1997

4. Maquetes de estudo do auditório. Fonte: van Bruggen, C., 1997

PROJECTO

CASO DE ESTUDO 04

LOCALIZAÇÃO

WALT DISNEY CONCERT HALL

LOS ANGELES , CALIFÓRNIA

GEHRY PARTNERS

CONSTRUÍDO (1989-2003)

AUDITÓRIO
HOTEL

CONCEITO
ESQUEMÁTICO
DESENVOLVIMENTO
EXECUÇÃO

PESQUISAR
REPRESENTAR
COMUNICAR

INDIVIDUAL
INTERNA
ESPECIALIDADES
CLIENTE
PÚBLICO

FORMAL
ESTRUTURAL
PROGRAMÁTICO
INTERIOR 

ESCALA 1:1000 - ESCALA 1:20

ELEVADO - REDUZIDO

SIM

ESPUMA DE ALTA DENSIDADE
CARTÃO E PAPEL
PLEXIGLAS
METAL
MADEIRA
MATERIAIS DE PROJECTO

FASES DE PROJECTO

ATELIER

FUNÇÃO

NÍVEL DE ABSTRACÇÃO

ESTADO DO PROJECTO

COMUNICAÇÃO

PROPÓSITO

MATERIALIDADE

PROGRAMA

ESCALA

RECURSO A MODELAÇÃO DIGITAL

5 6

7

9

11

13 14

12

8

10

5./6. Maquetes de estudo - espaço e auditório. Fonte: Anon., n.d. #10 : Walt Disney Concert Hall

7. Maquete de estudo . Fonte: Anon., n.d. #10 : Walt Disney Concert Hall

8. Maquete de estudo da sala de espectáculos. Fonte: Anon., n.d. #10 : Walt Disney Concert Hall

9/10. Modelos CATIA. Fonte: Anon., n.d. #10 : Walt Disney Concert Hall

11. Maquete de estudo do auditório. Fonte: Anon., n.d. #10 : Walt Disney Concert Hall

12. Maquete global e de elementos do auditório. Fonte: van Bruggen, C., 1997

13/14. Maquetes para estudo acústico e arquitectónico. Fonte: van Bruggen, C., 1997
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PROJECTO

CASO DE ESTUDO 05

LOCALIZAÇÃO

CASA DA MÚSICA

PORTO, PORTUGAL

OMA -Office for Metropolitan Architecture

CONSTRUÍDO (1999-2005)

AUDITÓRIO

CONCEITO
 DESENVOLVIMENTO

PESQUISAR
REPRESENTAR

INDIVIDUAL
INTERNA
ESPECIALIDADES

FORMAIS
ESTRUTURAIS
PROGRAMÁTICOS
INTERIOR 

ESCALA 1:500 - ESCALA 1:20

ELEVADO - MÉDIO

SIM

ESPUMA DE ALTA DENSIDADE
CARTÃO E PAPEL
PLEXGLAS
METAL

FASES DE PROJECTO

ATELIER

FUNÇÃO

NÍVEL DE ABSTRACÇÃO

ESTADO DO PROJECTO

COMUNICAÇÃO

PROPÓSITO

MATERIALIDADE

PROGRAMA

ESCALA

RECURSO A MODELAÇÃO DIGITAL

1

3

6 7

4

2

5

1. Maquetes de conceito do projecto para a casa” Y2K”. Fonte: Cecilia, F., Levene, R., 2007. ElCroquis 134/135

2. Maquete de conceito da casa “Y2K2 inserida na envolvente.Fonte: Cecilia, F., Levene, R., 2007. ElCroquis 134/135

3. Maquetes de conceito da casa “Y2K”. Fonte: Cecilia, F., Levene, R., 2007. ElCroquis 134/135

4. Maquete de vazios da Casa da Música. Fonte: Wigley & Koolhaas, n.d.

5. Maquete esquemática translúcida da Casa da Música. Fonte: Wigley & Koolhaas, n.d.

6. Maquete diagramática de cheios e vazios da Casa da Música. Fonte: Wigley & Koolhaas, n.d.

7. Maquete diagramática de programa da Casa da Música.  Fonte: Cecilia, F., Levene, R., 2007. ElCroquis 134/135

8

10

12

13 14 15

11

9

8. Maquetes de estudo. Fonte: Wigley & Koolhaas, n.d.

9. Maquete seccionada de apresentaçao.Fonte: Cecilia, F., Levene, R., 2007. ElCroquis 134/135

10. Maquete de estudo. Fonte: Wigley & Koolhaas, n.d.

11. Maquete comemorativa  Fonte: OMA, 2014

12. Maquete interior durante concurso. Fonte: Wigley & Koolhaas, n.d.

13/14. Maquetes de interiores. Fonte: Wigley & Koolhaas, n.d.

15. Modelo de análise estrutural.  Fonte: Wigley & Koolhaas, n.d.
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PROJECTO

CASO DE ESTUDO 06

LOCALIZAÇÃO

CCTV TVCC

BEIJING, CHINA

OMA - Office for Metropolitan Architecture

CONSTRUÍDO (2002-2012)

SEDE ESTAÇÃO DE TELEVISÃO 
CENTRO CULTURAL

CONCEITO
ESQUEMÁTICO 
DESENVOLVIMENTO
CONSTRUÇÃO

PESQUISAR
REPRESENTAR

INDIVIDUAL
INTERNA
ESPECIALIDADES
CLIENTE

FORMAL
ESTRUTURAL
PROGRAMÁTICO

ESCALA 1:500 - ESCALA 1:20

ELEVADO - MÉDIO

SIM

ESPUMA DE ALTA DENSIDADE
CARTÃO E PAPEL
PLEXIGLAS
METAL

FASES DE PROJECTO

ATELIER

FUNÇÃO

NÍVEL DE ABSTRACÇÃO

ESTADO DO PROJECTO

COMUNICAÇÃO

PROPÓSITO

MATERIALIDADE

PROGRAMA

ESCALA

RECURSO A MODELAÇÃO DIGITAL

1

3

4

5

7 8

6

2

1. Maquetes de estudo. Fonte: Cecilia, F., Levene, R., 2007. ElCroquis 131/132

2. Render de envolvente.Fonte: Cecilia, F., Levene, R., 2007. ElCroquis 131/132

3. Maquetes de estudo de implantação . Cecilia, F., Levene, R., 2007. ElCroquis 131/132

4/5. Modelos de circulação . Fonte: Cecilia, F., Levene, R., 2007. ElCroquis 131/132

6. Maquete de cheio/vazio. Fonte: OMA, n.d. CCTV – Headquarters

7. Modelos de programa . Fonte: OMA, n.d. CCTV – Headquarters ; Cecilia, F., Levene, R., 2007. ElCroquis 131/132

8. Maquetes de programa Fonte: Cecilia, F., Levene, R., 2007. ElCroquis 131/132

9

12 13

14

16

17

15

1110

9. Maquete de Apresentação. Fonte: Cecilia, F., Levene, R., 2007. ElCroquis 131/132

10/12. Modelo de estudo estrutural. Fonte: Cecilia, F., Levene, R., 2007. ElCroquis 131/132

11. Maquetes de estudo estrutural . Fonte: Cecilia, F., Levene, R., 2007. ElCroquis 131/132

13/14. Maquete de estudo construtivo. Fonte: OMA, n.d. CCTV – Headquarters

15. Modelos de estudo de comportamento estrutural . Fonte: OMA, n.d. CCTV – Headquarters

16. Maquetes de interior do lounge Fonte: Cecilia, F., Levene, R., 2007. ElCroquis 131/132

17. Maquete de interior do anfiteatr. Fonte: OMA, n.d. CCTV – Headquarters

498

Stress

 
 

Contrary to architecture,which promiscuously embraces uncertainty and risk,engineering is 

482-507_CCTV.kmf  30.11.2003  18:21 Uhr  Seite 498
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PROJECTO

CASO DE ESTUDO 07

LOCALIZAÇÃO

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

ÍLHAVO, PORTUGAL

ARX PORTUGAL

CONSTRUÍDO (2001-2005)

BIBLIOTECA

CONCEITO
ESQUEMÁTICO
DESENVOLVIMENTO
EXECUÇÃO

PESQUISAR
REPRESENTAR
DOCUMENTAR

INDIVIDUAL
INTERNA
CLIENTE

FORMAL
PROGRAMÁTICO
ESPACIAL
ESTRUTURAL
IMPLANTAÇÃO / LOCALIZAÇÃO
INTERIOR

ESCALA 1:1000 - ESCALA 1:5

MÉDIO

NÃO

ESPUMA DE ALTA DENSIDADE
CARTÃO E PAPEL

FASES DE PROJECTO

ATELIER

FUNÇÃO

NÍVEL DE ABSTRACÇÃO

ESTADO DO PROJECTO

COMUNICAÇÃO

PROPÓSITO

MATERIALIDADE

PROGRAMA

ESCALA

MODELAÇÃO DIGITAL

1 10

13

16

18

14

17

19

15

11

123

5

2

4

7

9

6

8

1. Maquetes de conceito inicial. Fonte: Mateus, N., 2013

2/4. Maquete de implantação de conceito. Fonte: Mateus, N., 2013

3/5. Maquetes de evolução de conceito. Fonte: Mateus, N., 2013

6. Maquete evolução esquemática. Fonte: Mateus, N., 2013

7. Maquete de implantação de esquema volumétrico. Fonte: Mateus, N., 2013

8. Maquete de desenvolvimento do esquema base.  Fonte: Mateus, N., 2013

9. Maquete de implantação da proposta em desenvolvimento.  Fonte: Mateus, N., 2013

10. Maquetes de desenvolvimento. Fonte: Mateus, N., 2013

11. Maquete de estudo da zona do átrio. Fonte: Mateus, N., 2013

12. Maquetes de estudo de espaços e componente isolados. Fonte: Mateus, N., 2013

13/14/15. Maquete de estudo de elementos estruturais. Fonte: Mateus, N., 2013

16./17 Maquete de estudo  do lustre do átrio e mobiliário. Fonte: Mateus, N., 2013

18. Maquetes da proposta global . Fonte: Mateus, N., 2013

19. Maquetes produzidas ao longo do processo do projecto. Fonte: Mateus, N., 2013
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PROJECTO

CASO DE ESTUDO 08

LOCALIZAÇÃO

ESTB - ESCOLA SUP. TEC. BARREIRO

BARREIRO, PORTUGAL

ARX - PORTUGAL

CONSTRUÍDO (2001-2007)

EQUIPAMENTO EDUCATIVO

CONCEITO
ESQUEMÁTICO 

PESQUISAR
REPRESENTAR

INDIVIDUAL
INTERNA
CLIENTE
PÚBLICO

IDEIA
FORMAIS
ESPACIAIS
PROGRAMÁTICOS

ESCALA 1:1000 - ESCALA 1:200

ELEVADO - MÉDIO

NÃO

ESPUMA DE ALTA DENSIDADE
CARTÃO E PAPEL

FASES DE PROJECTO

ATELIER

FUNÇÃO

NÍVEL DE ABSTRACÇÃO

ESTADO DO PROJECTO

COMUNICAÇÃO

PROPÓSITO

MATERIALIDADE

PROGRAMA

ESCALA

MODELAÇÃO DIGITAL

1 2

3

5

6

7

8

4

1. Maquetes de compartimentos do programa . Fonte: Mateus, N., 2013

2. Maquetes esquemáticas de estudo. Fonte: Mateus, N., 2013

3. Maquete de estudo de implantação. Fonte: Mateus, N., 2013

4. Maquete de conceito. Fonte: Mateus, N., 2013

5. Maquetes esquemáticas de de estudo. Fonte: Mateus, N., 2013

6/7. Maquete de volumetrias e implantação. Fonte: Mateus, N., 2013

8. Maquetes de conceito de implantanção  Fonte: Mateus, N., 2013

9 10

11

13

15

12

14

16

9/10. Maquete de estudo de conceito. Fonte: Mateus, N., 2013

11/12. Modelo de estudo de conceito. Fonte: Mateus, N., 2013 

13. Maquetes de estudo de volumetrias e implantação. Fonte: Mateus, N., 2013

14. Maquete estrutural. Fonte: Mateus, N., 2013

15. Maquete da proposta. Fonte: Mateus, N., 2013

16. Maquete de apresentação de conceito.  Fonte: Mateus, N., 2013
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PROJECTO

CASO DE ESTUDO 09

LOCALIZAÇÃO

PRADA TOKIO - LOJA E ESCRITÓRIOS

TÓQUIO, JAPÃO

HERZOG & DE MEURON

CONSTRUÍDO (2000-2003)

LOJA E ESCRITÓRIOS

CONCEITO
ESQUEMÁTICO
DESENVOLVIMENTO
EXECUÇÃO

PESQUISAR
REPRESENTAR
COMUNICAR

INDIVIDUAL
INTERNA
ESPECIALIDADES
CLIENTE
PÚBLICO

FORMAL
ESTRUTURAL
PROGRAMÁTICO
INTERIOR 

ESCALA 1:1000 - ESCALA 1:1

ELEVADO - REDUZIDO

SIM

ESPUMA DE ALTA DENSIDADE
CARTÃO E PAPEL
PLEXIGLAS
METAL
MATERIAIS DE PROJECTO

FASES DE PROJECTO

ATELIER

FUNÇÃO

NÍVEL DE ABSTRACÇÃO

ESTADO DO PROJECTO

COMUNICAÇÃO

PROPÓSITO

MATERIALIDADE

PROGRAMA

ESCALA

MODELAÇÃO DIGITAL

1 10

12

13

16 17

14 15

112 3

5

7

4

6

8.1

9.1 9.2

8.2

1. Maquetes de estudo de conceito.  Fonte: Herzog & de Meuron;  Fondazione Prada, 2003

2/3. Maquete de conceito. Fonte: Herzog & de Meuron;  Fondazione Prada, 2003

4./6. Maquete de conceito de volumetria interior. Fonte: Herzog & de Meuron;  Fondazione Prada, 2003

5./7. Maquete de conceito de percursos e volumetria interior. Fonte: Herzog & de Meuron;  Fondazione Prada, 2003

8.1/8.2. Maquetes de estudo de percursos. Fonte: Herzog & de Meuron;  Fondazione Prada, 2003

9.1/9.2. Maquetes de estudo da relação interior/exterior.  Fonte: Herzog & de Meuron;  Fondazione Prada, 2003

10. Esquema de fachada a partir de modelo digital. Fonte: Herzog & de Meuron;  Fondazione Prada, 2003

11. Maquetes de estudo da estrutura da fachada. Fonte: Herzog & de Meuron;  Fondazione Prada, 2003

12. Protótipo da fachada.Fonte: Herzog & de Meuron;  Fondazione Prada, 2003

13. Protótipo da janela/ecrã. Fonte: Herzog & de Meuron;  Fondazione Prada, 2003

14. Maquete de estudo em desenvolvimento. Fonte: Herzog & de Meuron;  Fondazione Prada, 2003

15. Maquete de interiores. Fonte: Herzog & de Meuron;  Fondazione Prada, 2003

16. Maquetes e protótipos de estudo do tecto falso. Fonte: Herzog & de Meuron;  Fondazione Prada, 2003

17. Protótipos de expositor. Fonte: Herzog & de Meuron;  Fondazione Prada, 2003
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PROJECTO

CASO DE ESTUDO 10

LOCALIZAÇÃO

STAMFORD BRIDGE

LONDRES, REINO UNIDO

HERZOG & DE MEURON

DESENVOLVIMENTO (2013- )

ESTÁDIO DE FUTEBOL

CONCEITO
ESQUEMÁTICO 
DESENVOLVIMENTO

PESQUISAR
REPRESENTAR
COMUNICAR
INDIVIDUAL
INTERNA
ESPECIALIDADES

FORMAL
ESTRUTURAL
PROGRAMÁTICO

ESCALA 1:1000 - ESCALA 1:1

ELEVADO - MÉDIO

SIM

ESPUMA DE ALTA DENSIDADE
CARTÃO E PAPEL
PLEXIGLAS
METAL
MADEIRA
MATERIAIS DE PROJECTO

FASES DE PROJECTO

ATELIER

FUNÇÃO

NÍVEL DE ABSTRACÇÃO

ESTADO DO PROJECTO

COMUNICAÇÃO

PROPÓSITO

MATERIALIDADE

PROGRAMA

ESCALA

MODELAÇÃO DIGITAL

1 2

3

6

4

5

1. Maquete de estudo da estrutura da fachada e da cobertura. Fonte: H&deM

2. Maquete de estudo do átrio de entrada. Fonte: H&deM

3/4. Maquete de estudo do átrio de entrada. Fonte: H&deM

5. Detalhes da maquete de estudo da estrutura da fachada e da cobertura. Fonte: H&deM

6. Detalhes da maquete de estudo da estrutura da fachada e da cobertura. Fonte: H&deM

7

8

9 10

7. Protótipo de painel da fachada. Fonte: H&deM

8. Protótipos de elemento de fachada. Fonte: H&deM

9. Protótipo de detalhe de caixilho. Fonte: H&deM

10. Protótipo de detalhe de caixilho. Fonte: H&deM

© / 429 STAMFORD BRIDGE /  STAGE3  / VOLUME 3 / SBG-HDM-RP-Z-9-9300 / 23.12.2016        

SECTION 2 | PAGE 208

A NEW STADIUM FOR CHELSEA F.C.

The next step in the mock-up process took a series of the selected bricks and tested them 
against our proposed surface finishes and geometry. These small brick panels and piers helped 
the design team to test the brick finishes as well as the prefabricated construction method. 
 
Finishes tested include:
1. Regular
2. Broken brick
3. Cut brick
4. Polished brick

From these mockups  the design team learned about the preformance of the specific 
bricks as well as their visual appearence.

2.6.5.1.4 BRICK PIERS SAMPLES
(THORP PRECAST, 21.4.2016)

   Brick Piers Sample Test (Thorp Precast, 11.3.2016)    Brick Piers Sample (Thorp Precast, 21.4.2016)

ENVELOPE MOCK-UPS
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04       WALT DISNEY C.H.
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03 GUGGENHEIM BILBAO
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07    BIBLIOTECA ÍLHAVO
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