
HOUSE VI A pesquisa investiga dois projetos 
do arquiteto norte-americano Peter 
Eisenman, de duas épocas distintas: A 
“Casa VI” (House VI), da década de se-
tenta e a Cidade da Cultura da Galicia, 
da década de noventa. A intenção é 
compreender e destacar os principais 
conceitos envolvidos em cada um de-
les a partir de seus ensaios teóricos. 
Dessa maneira, fez-se necessária a 
leitura de livros referentes à sua obra 
e a partir deles a elaboração de tex-
tos sintetizando os principais assuntos 
e ideias elaborados. Além disso, como 
método de análise, foram realizados 
modelos virtuais 3D dos projetos. Por-
tanto, o principal objetivo da pesqui-
sa foi interpretar as características do 
processo de projeto do arquiteto bem 
como a evolução de sua reflexão teórica 
e da sua consequente materialização. 

 Diante da pesquisa realizada, po-
de-se afirmar que a arquitetura de 
Eisenman contém uma forte relação 
entre a teoria e a prática. Seus escri-
tos permitem acompanhar o proces-
so de projeto e também interpretar, 
de modo mais claro, a consistência 
de seu discurso na prática de projeto. 
 
 Sem a leitura e a correta interpreta-
ção dos seus textos fica difícil analisar 
sua obra, pois o que justifica o resulta-
do estético e formal, isto é, sua aparên-
cia, é justamente a teoria que subjaz 
ao projeto, cujo conteúdo é extre-
mamente embasado na reinterpreta-
ção histórica da prática arquitetônica. 
 
 Seus projetos iniciais, ainda que in-
trincados, são passíveis de serem ar-
ticulados manualmente, ao contrário  
dos projetos mais recentes, que devido 
a tamanha complexidade geométrica 
necessitam de ferramentas computa-
cionais para serem concebidos. A par-
tir da elaboração dos modelos digitais 
3D, essa crescente complexidade que 
se desenvolve em sua obra fica eviden-
te, principalmente quando se  atenta  
para as peculiaridades no processo de 
modelagem de cada um dos projetos.

Principais operações formais utilizadas: “Deslizamento” (Slippage), “Inversão” (Inversion) e “Montagem” (Montage).
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1 - Elevação leste da residência. 2- Imagens renderizadas a partir do modelo tridimensional produzido para a pesquisa.

3- Desenho computacional no programa “AutoCAD”. 4- Processo de modelagem tridimensional no programa “Rhinoceros”.

5- Diagramas generativos criados pelo arquiteto para o projeto (as diferentes cores se relacionam a diferentes estágios do processo).

6- Modelo físico do projeto em madeira. 7 - Perspectiva interna. 8- Imagens renderizadas a partir do modelo tridimensional.

9- Construção da geometria no programa “Rhinoceros”. 10- Processo de modelagem tridimensional no programa “Rhinoceros”.
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11 - Diagramas generativos do 
projeto (sobreposição de lin-

has de força geradas a partir da 
topografia e do padrão das ruas 

medievais de santiago.

Principais operações formais utilizadas: “Borrar” (Blurring) e “Torção” (Torquing).


