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RESUMO 
 
 

Desconstrutivismo: Museu Interativo de Arte Contemporânea O desconstrutivismo na 
arquitetura iniciou-se durante o período pós-moderno, um período que surgiu para estabelecer 
uma crítica à arquitetura moderna, trazendo a complexidade, tensão, inclusividade, e outros 
fatores que opunham o moderno. O tema escolhido: “Desconstrutivismo: Museu interativo de 
arte contemporânea” apresenta um projeto localizado na cidade de São José dos Campos-SP, 
implantado no Parque da cidade Roberto Burle Marx. Este parque, em sua totalidade, possui 1 
777 669,42 m², contando com sua área de preservação. É um parque rico em cultura 
arquitetônica por conter a residência Olivo Gomes feita pelo arquiteto Rino Levi, as regiões dos 
jardins, lagos e caminhos que foram feitos pelo arquiteto paisagista Roberto Burle Marx, e 
áreas com residências anteriores ao projeto modernista do conjunto, mantendo sua história. A 
área utilizada para a implantação possui 960 160,17m², localizada a esquerda após a entrada 
principal do parque, ponto estratégico para o museu, pois pode ser visto da Av. Olivio gomes, 
uma avenida de grande movimento e principal acesso do parque. O trabalho parte do seguinte 
problema de pesquisa: “O que possui uma obra arquitetônica, que pode ser considerada 
desconstrutiva?”. Muitos projetos com formas abstratas, formas irregulares e estranhos à vista 
comum, muitas vezes podem ser considerados descontrutivos, mas são na realidade, formas 
definidas que, reproduzidas arquitetonicamente, são consideradas desconstrutivas, mesmo não 
sendo. Outro estilo arquitetônico que pode confundir muito com o descontrutivismo é o estilo 
orgânico, que tem formas abstratas, mas o intuito é atender às necessidades das pessoas e do 
caráter do país como um organismo vivo, o que faz com que tenha “movimento”. O 
desconstrutivismo é caracterizado pela fragmentação, pelo processo de desenho não linear, é 
inspirado em formas existentes, mas estas são reproduzidas por formas não retilíneas que 
distorcem e deslocam alguns dos princípios elementares da arquitetura. O objetivo do projeto é 
mostrar a desconstrução interna e externa do espaço do edifício, mostrando como que pode 
ser projetado um museu sem uma racionalidade existente em suas paredes, um caos 
controlado e estimulante imprevisibilidade em seu interior e exterior. Além de qualificar e 
modificar a área de implantação, trazendo um impacto visual sem desqualificar o seu entorno. 
A importância desse trabalho se reflete em alunos, arquitetos e pessoas interessadas em 
estilos arquitetônicos que são pouco estudados e citados, como o desconstrutivismo, mas que 
possuem grandes obras de valor arquitetônico em várias partes do mundo, como o Maxxi, 
museu de arte contemporânea em Roma, projetado pela arquiteta Zaha Hadid. A metodologia 
para o desenvolvimento do projeto foi feita através de pesquisas no do livro do arquiteto Frank 
Gehry: “LvaM (Las Vegas Art Museum) – Frank Gehry Designs”, sites de arquitetura com 
matérias sobre o desconstrutivismo, maquetes de estudo estético e visual da parte interna e 
externa do museu, visitas no museu interativo de Lingua Portuguesa na estação da Luz em 
São Paulo, no MASP (Museu de Arte de São Paulo) e visitas técnicas no Wall Disney Concert 
Hall e Lou Ruvo – Centro de Saúde do Cérebro do arquiteto Frank Gehry e na Catedral de 
Nossa Senhora dos Anjos projetada pelo arquiteto Rafael Moneo.  


