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Neste trabalho são abordados os temas arquitetura e música, duas atividades de grande importância 
no desenvolvimento das sociedades, e algumas de suas relações, culminando no desenvolvimento 
de um projeto arquitetônico para um espaço de aprendizagem e vivência da música na cidade de 
Uberlândia. Verifica-se, por um lado, que há uma demanda crescente por espaços e métodos de en-
sino musicais pautados no cenário artístico contemporâneo; e que, por outro, há uma vasta - porém 
pouco explorada - gama de possibilidades criativas capazes de incorporar e responder a elementos 
da música e do som no processo projetual de arquitetura. Dessa forma, propõe-se o desenvolvimento 
de um projeto arquitetônico apto a responder a essas questões, tanto no âmbito formal e espacial, 
quanto no âmbito do uso dos espaços. Para tanto, é feito um estudo que elenca relações entre mú-
sica e arquitetura ao longo da história, dos pontos de vista funcional, criativo, formal e teórico, bem 
como uma investigação das demandas contemporâneas para o ensino e vivência da música e seus 
impactos na concepção de um espaço para tais finalidades. 

Palavras-chave: música e arquitetura; arquitetura de visualização de dados; escola de música; 
conservatório
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In this project, some of the relations between two crucial activities in the development of human 
society - music and architecture - are addressed, leading to the design proposal of a music school 
building in the city of Uberlândia. It is seen that, on one hand, there is an ever-growing demand for 
contemporary music learning spaces as well as methods that are able to respond to the current artis-
tic scene; on the other, there is a wide and barely explored range of creative possibilities regarding the 
incorporation of elements (and the response to issues) related to music and sound in the architectu-
ral design process. With that said, one seeks to create a building design that is capable of addressing 
these questions, with regard to both shape and usage of spaces. To that effect, a research on some of 
the relations between architecture and music throughout history from a theoretical, functional, crea-
tive and formal standpoint has been made, as well as an investigation on the contemporary demands 
for music teaching and experiencing, and their impact on the designing of spaces for such activities.

Key-words: music and architecture; data visualization architecture; music school; conservatory
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1 INTRODUÇÃO

É amplamente aceita a tese de que o homem se diferencia dos demais seres vivos por ser capaz de desenvolver a cultura, em seu 
sentido mais amplo. Ao longo do tempo, a humanidade tem desempenhado as mais diversas atividades científicas, artísticas, filo-
sóficas, religiosas, que a diferencia das demais formas de vida. A busca pela inovação e exploração dos campos do conhecimento é 
um dos motores da cultura humana. É possível dizer que as atividades humanas possuem raízes comuns, e que ao longo do tempo 
surgiram ramificações que delinearam os campos do conhecimento de forma cada vez mais específica. No entanto, há uma comple-
xa rede que interconecta todo o espectro de atividades humanas.

A arquitetura, assim como a música, surgiu em tempos remotos a partir de necessidades e inquietações do homem. À medida que o 
conhecimento evoluiu e foram introduzidos conceitos científicos, filosóficos, artísticos, foi possível observar cada uma dessas ativi-
dades sob óticas mais claras e bem definidas. É possível dizer que a música e a arquitetura se relacionam de diversas maneiras, tanto 
do ponto de vista do processo de criação, quanto dos aspectos funcionais. 

Este trabalho se desenvolve a partir de quatro eixos, sendo que em três deles é explorada a relação entre música e arquitetura de for-
ma geral, e no último, questões particulares da cidade e do contexto em que se insere a proposta são abordadas. A interseção desses 
quatro eixos culmina em um projeto arquitetônico para uma escola de música em Uberlândia. Em primeiro lugar, por ser um espaço 
educacional cujo foco é o som, há exigências acústicas que, para serem atendidas, requerem espacialidade e materialidade específi-
cas. Por outro lado, além da dimensão funcional da acústica arquitetônica, deseja-se estabelecer uma relação poética e metalinguís-
tica, incorporando elementos da música e do som na concepção do projeto, ou seja, gerar espaços ou elementos arquitetônicos em 
um edifício para o ensino de música a partir da música. Em outro momento será tratada a dimensão do ensino e da vivência musical, 
discutindo-se o papel da tecnologia nesses, e portanto as novas possibilidades no aprendizado, prática e apreciação da música e sua 
influência na configuração e nos usos dos espaços. Posteriormente, a leitura ambiental urbana contextualiza o projeto, apontando 
condicionantes e diretrizes para uma boa inserção do edifício na cidade, tanto do ponto de vista material quanto funcional. Dessa 
forma, são identificados quatro eixos: o primeiro trata da dimensão funcional do ponto de vista acústico; o segundo diz respeito à 
dimensão conceitual e estética, uma vez que utiliza a música como elemento gerador da forma no processo criativo de arquitetura; 
o terceiro aborda a dimensão do uso e configuração dos espaços possibilitados pela tecnologia e por novos métodos de ensino e 
prática musicais; o quarto trata da esfera local, contextualizando e norteando o projeto dentro de Uberlândia.
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Uma das características da música é a sucessão de sons, ou seja, variações nos níveis de pressão sonora em um determinado meio, 
mais comumente, o ar. O som está fadado a ser refletido, absorvido, refratado e transmitido de acordo com o local onde este é pro-
pagado. Dessa maneira, pode-se dizer que os espaços, sua forma, dimensão, materialidade, e por conseguinte a arquitetura, estão 
intrinsecamente ligados ao som. Ao longo dos anos a humanidade tem se beneficiado das propriedades acústicas na produção 
de espaços, notadamente em igrejas, teatros e arenas. Com o advento da ciência moderna e com ferramentas computacionais, a 
acústica arquitetônica alcançou novos patamares, podendo ser aferida, simulada e prevista em um determinado espaço por meio de 
equipamentos específicos e no meio virtual com o uso de aplicativo. 

Da mesma maneira que a arquitetura não se define apenas pela dimensão material de edificações, a música, em geral, não é apenas 
uma sequência sonora desordenada. Assim como há aspectos estruturantes na arquitetura, tais como os de proporção e equilíbrio, 
há na música os elementos de harmonia, ritmo e melodia. É possível realizar comparações entre obras musicais e edifícios com base 
nesses aspectos, seja na esfera científica, por meio da matemática, seja na esfera subjetiva, pelos sentimentos e emoções evocados. 
Assim como princípios da acústica arquitetônica têm sido empregados na concepção de espaços, é possível usar elementos da com-
posição musical no projeto arquitetônico. Mais que isso, é possível usar o próprio som e suas propriedades de amplitude, frequência 
e timbre para a obtenção da forma por meio de ferramentas computacionais.

Com o advento de equipamentos de gravação, reprodução, transmissão e síntese do som, a relação das pessoas com a música se 
alterou radicalmente. Em primeiro momento, a possibilidade de gravação e reprodução do som por meios analógicos deu aos músi-
cos a possibilidade de reter uma dada performance e guardá-la para que seja reproduzida em qualquer lugar e a qualquer momento 
pelos ouvintes. Em segundo momento, surge a computação que traz a possibilidade de digitalizar o som. Com o som digital, abrem-
se novas possibilidades na confecção de música e em sua distribuição, tornando o cenário musical mais inclusivo, uma vez que dá a 
qualquer pessoa com acesso a um computador a possibilidade de compor e distribuir música. Tecnologias como a “musical instru-
ment digital interface” (MIDI), o sampling, as “digital audio workstations” (DAWs) difundiram os meios de criar produções musicais 
de alta qualidade. A internet e o streaming criaram a possibilidade de que seja ouvida uma infindável gama de músicas sem mídias 
físicas, bem como o lançamento de conteúdo sem necessidade de uma gravadora. Instrumentos digitais viabilizaram maior mobili-
dade e possibilidade de prática por instrumentistas, por serem mais leves e silenciosos. Estes são apenas alguns exemplos de como 
a tecnologia influencia na vivência da música e como tais possibilidades podem influenciar na produção de espaços para o ensino, 
prática e apreciação da música.
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Dessa forma, sabe-se que por meio de ferramentas computacionais é possível otimizar um espaço (ação remediativa) ou até conce-
bê-lo a priori sob a ótica da eficiência acústica, bem como é possível utilizar elementos da música e do som na geração da forma do 
ponto de vista estético, sem compromissos funcionais. No entanto, é possível a coexistência de ambas as abordagens no processo 
criativo de arquitetura? É possível produzir espaços acusticamente eficientes ainda que pensados pelo viés conceitual da forma 
gerada pelo som? Em que medida as novas tecnologias musicais e de áudio influenciam na metodologia de ensino e como elas se 
relacionam com a discussão contemporânea de flexibilização dos espaços na arquitetura?
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo deste trabalho é construir subsídios para a produção de um espaço arquitetônico nas instâncias projetuais dos processos 
criativo e de documentação, destinado a abrigar um conservatório de música na cidade de Uberlândia que contemple aspectos de 
desempenho acústico e estética, relacionando-os de maneira concomitante durante as etapas de projeto.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Produzir uma revisão na literatura especializada da área identi-
ficando como pesquisas abordaram a questão acústica dentro 
nos processos criativos em Arquitetura.

Investigar ferramentas computacionais de projeto capazes de 
delinear a performance acústica dos ambientes bem como ex-
plorar a sua geometria.

Propor estudos de caso em cada eixo de pesquisa com foco 
em: 1) escola de música ou espaços para a vivência da música 
baseados na performance acústica 2) objetos arquitetônicos 
concebidos a partir do som 3) escolas de música concebidas a 
partir das premissas que a tecnologia da música propicia. 

Construir uma base de dados de projeto que permitam estrutu-
rar um programa de necessidades para um edifício destinado a 
abrigar um conservatório de música.

Desenvolver um estudo preliminar para o edifício em questão 
investigando possibilidades de configuração dos espaços a 
partir dos três eixos acima mencionados.
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3 JUSTIFICATIVA

A proposta de projeto para um edifício educacional de música em Uberlândia surge como síntese que visa responder a dois grupos: 
um que se delimita por condições locais e outro que abrange aspectos gerais. O primeiro grupo diz respeito às características parti-
culares de Uberlândia, aos cenários de cultura, educação e vivência musicais na cidade, suas demandas e potencialidades. O segun-
do grupo abrange aspectos gerais da arquitetura e da música, bem como das relações entre ambas.

No âmbito geral, ou seja, independentemente do local de inserção do projeto e de suas particularidades, o trabalho se justifica pelo 
valor da inovação, uma vez que: 1) pretende responder, com o uso de ferramentas computacionais, às questões da música e do som 
como geradores da arquitetura sob o ponto de vista estético e funcional; 2) visa explorar soluções espaciais e programáticas permi-
tidas pelo avanço tecnológico na música.

No âmbito local, isto é, no contexto regional de Uberlândia, a justificativa do projeto se dá pela necessidade de suprir um déficit 
existente na cidade por: 1) espaços de ensino e prática musical acusticamente adequados; 2) escolas de música que ofereçam uma 
abordagem mais contemporânea e abrangente da mesma; 3) maior oferta de vagas e método de ensino mais engajante que possa 
solucionar a alta taxa de evasão, especificamente no caso do Conservatório Estadual Cora Pavan Capparelli. Além dessas condições, 
busca-se explorar algumas potencialidades, tais como: 1) a inserção de um espaço para a vivência musical em um local estratégico 
do tecido urbano, que possibilite mais acessibilidade e contato com a população; 2) a criação de um espaço que enriqueça tanto o 
cenário musical da cidade quanto a paisagem cultural da mesma, por meio da oferta de um espaço que possa convergir diversas 
culturas artísticas da cidade, unidas sob o mesmo interesse. Dessa maneira, além de um espaço de ensino formal, pretende-se criar 
um equipamento urbano de difusão e troca de experiências em torno da música.
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4 PANORAMA: MÚSICA, ARQUITETURA E SUAS RELAÇÕES

4.1 ARQUITETURA E ACÚSTICA

O desempenho acústico de uma edificação está relacionado diretamente às dimensões, forma, volume e materialidade dos espaços. 
A arquitetura pode ser pensada a partir de conceitos da acústica arquitetônica e de suas propriedades para a obtenção de diferentes 
efeitos. Independentemente do uso da edificação, é importante que seja pensado o conforto acústico na mesma, no sentido de pro-
piciar ao usuário níveis aceitáveis de ruído e inteligibilidade da fala.

Conforme o uso da edificação, parâmetros acústicos mais exigentes e refinados são necessários. A exemplo da luminotecnia, di-
ferentes graus de importância no índice de reprodução de cores (IRC), no iluminamento e grau de ofuscamento são atribuídos aos 
diferentes espaços conforme as exigências impostas por seus usos. Da mesma maneira que um profissional que lida com cores 
necessita de uma iluminação fidedigna, um profissional que lida com o som precisa de um ambiente que possibilite a propagação do 
mesmo com o mínimo de interferências e máximo de fidelidade possível. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O SOM

Na ondulatória, área da física que estuda ondas, o som pode 
ser classificado como uma onda mecânica, ou seja, um tipo de 
perturbação que ocorre obrigatoriamente em algum meio ma-
terial que então passa a carregar energia cinética e potencial. 
Tais perturbações, ou vibrações, se dão de maneira pulsante, 
com dada periodicidade (frequência) a uma dada intensidade 
(amplitude). Além do som, outros exemplos de onda mecânicas 
são as ondas sísmicas e marítimas. 

O som é basicamente uma sensação auditiva, uma vez que as 
perturbações geradas pela fonte são transmitidas pelo meio de 

propagação, normalmente o ar, atingem o aparelho auditivo e 
conferem ao ouvinte a percepção sonora. No entanto, mesmo 
pessoas sem capacidade auditiva podem sentir o som, princi-
palmente as frequências graves, por meio das vibrações perce-
bidas em outras partes do corpo. 

São características importantes das ondas sonoras, a altura ou 
tom (frequência), a amplitude (intensidade), o timbre e a dura-
ção. O número de ciclos que uma onda completa em um segun-
do corresponde ao número de Hertz. O espectro de frequências 
audíveis pelo ser humano varia da frequência mais grave de 
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Fonte: Autor. Adaptado de: http://www.guitarbuilding.org/wp-content/uploads/2014/06/Instrument-Sound-EQ-Chart.pdf

Figura 1 - Espectro de frequências emitidas pelos pricipais instrumentos musicais
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20Hz à frequência mais aguda de 20.000Hz. O timbre corresponde à forma da onda sonora, e é ele que confere a natureza de cada 
som, permitindo haver distinção entre um violino e uma flauta, por exemplo. A amplitude da onda está relacionada à intensidade do 
som, ou seja, ao nível de pressão sonora (medida em decibéis) que esse gera no seu meio de propagação. Quanto mais energia a 
onda possui, maior é sua amplitude, e por conseguinte, mais pressão sonora ela irá gerar. Abaixo (figura 1) uma relação entre alguns 
dos principais instrumentos musicais e a faixa de frequência em que esses trabalham.  
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A ACÚSTICA ARQUITETÔNICA

A acústica arquitetônica é um campo da engenharia acústi-
ca que trata especificamente dos efeitos do som nos espaços 
construídos. Cada vez mais, essa ciência têm ganhado impor-
tância na arquitetura, urbanismo e construção civil, seja no seu 
emprego ao longo do processo projetual, seja no aprimoramen-
to do desempenho acústico em edificações existentes por meio 
do tratamento e condicionamento acústico. 

Conforme ilustra a figura 2, os principais fenômenos acústicos 
a pertinentes à acústica arquitetônica são arqueles da trans-
missão (a), reflexão (b), difusão (c), absorção (d) e difração (e) 
do som. Para atenuar a transmissão sonora de um ambiente 
para outro, ou seja, promover o isolamento acústico entre eles, 
lança-se mão dos princípios da Lei de Massa, por exemplo, por 
meio de barreiras colocadas entre esses ambientes, que quando 
atingidas pelo som, transformam a energia cinética do mesmo 
em energia térmica, que então é dissipada. A materialidade e a 
espessura das barreiras está diretamente ligada à transmissão 
sonora e à eficiência do isolamento acústico. 

A reflexão sonora, fenômeno distinto da transmissão sonora, 
depende da geometria e materialidade das superfícies, das di-
mensões, volume e forma dos espaços, bem como dos usos dos 
mesmos. O princípio de absorção sonora é empregado quando 
deseja-se atenuar ao máximo as reflexões sonoras, uma vez 
que superfícies absorventes “prendem” o som em si mesmas. 

A difusão sonora é empregada com o objetivo de atenuar e dis-
tribuir as reflexões de maneira mais difusa que aquela reflexão 
propiciada por superfícies lisas, que por sua vez, refletem o som 
de forma mais direta e intensa.

Figura 2 - Principais fenômenos na acústica arquitetônica

a) Transmissão
sonora

b) Reflexão
sonora

c) Difusão
sonora

d) Absorção
sonora

e) Difração
sonora

Ambiente 1 Ambiente 2Vedação

Fonte: Autor. Adaptado de https://www.soundproofcow.com/soundproofing-101/
architects-soundproofing-guide/
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ARQUITETURA AO LONGO DA HISTÓRIA DO PONTO DE VISTA ACÚSTICO

Historicamente, grande parte da produção arquitetônica tem tomado partido dos efeitos da acústica. Desprovido da possibilidade de 
transmitir e amplificar o som até o final do século XIX, o homem contava quase exclusivamente com a arquitetura para a propagação 
adequada do som nos espaços. Em edificações cujo uso envolvia a transmissão de alguma mensagem, seja por fala ou música, a au-
sência de amplificadores sonoros e de recursos eficazes de condicionamento acústico compelia os projetistas a pensar os espaços 
de modo a propiciar a transmissão da mensagem da maneira mais eficiente possível.

Pode-se afirmar que um dos primeiros modelos de arquitetura a explorar as propriedades do som de maneira deliberada é aquele do 
teatro grego (figura 3). Uma vez que o som se propaga basicamente de forma esférica, a configuração semicircular dos teatros gre-
gos visava garantir uma boa distribuição do som e inteligibilidade da mensagem propagada pelo emissor (a fonte), de maneira a es-
tabelecê-lo no centro (na orquestra) ou próximo dele (no palco) e dispor a platéia ao longo do semicírculo, na cávea (arquibancada).

“O teatro ao ar livre nasceu na Grécia, onde se 

aproveitavam as encostas ou os caldeirões das 

colinas para receberem os bancos. Sua forma 

era de um setor circular que convergia para um 

círculo central, onde ficava a orquestra e em 

frente ao qual se localizava o palco (..). Quere-

mos, entretanto, chamar a atenção para um fato 

muito importante: os gregos já empregavam, em 

seus teatros ao ar livre, amplificadores especiais 

do tipo ressonadores de Helmholtz, que eram 

convenientemente colocados sob os degraus, 

segundo as frequências que deveriam amplifi-

car, os quais supriam, assim, a falta de reverbe-

ração dos locais abertos” (SILVA, 2005, p.95).

Figura 3 - Ilustração de um teatro grego feita por John Galen Howard.

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hearst_Greek_Theatre_project.jpg
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Posteriormente, os teatros romanos também fizeram uso da configuração semicircular, dispondo a platéia ao redor do centro. Ca-
racterísticas como o palco mais próximo do público, proscênio mais alto e mais largo diferem os teatros romanos dos gregos. Além 
disso, o teatro romano era um edifício independente, o que propiciava sua implantação em locais planos, ao contrário do teatro grego 
que necessariamente necessitava de terrenos inclinados para sua viabilização. Outra característica importante é a presença de refor-
ços sonoros, que são planos verticais localizados atrás do cenário, que conferiam reflexão do som emitido no palco de volta à platéia.

A partir da Idade Média, as igrejas se tornam importantes produções arquitetônicas, a exemplo da Catedral de Durham (figura 4). A 
acústica nesses espaços é caracterizada pela grande quantidade de reflexões sonoras e reverberação. As composições musicais, 
suas vozes e instrumentação eram pensadas de forma a tirar proveito das propriedades de reverberação desses espaços litúrgicos, 
o que conferia à música de então uma distinta atmosfera celestial. 

“Construídas com materiais acusticamente refle-

xivos (pedra e alvenaria), as igrejas medievais são 

exemplos de ambientes com grande sobreposição 

sonora. São locais que influenciam o próprio desen-

volvimento da música, já que a forma de obter me-

lhor desempenho acústico de seus espaços internos 

é emitir o som mais pausadamente, para que ele se 

torne mais compreensível.” (SOUZA, ALMEIDA, BRA-

GANÇA, 1993, p.19).

“Daí o fato conhecido de que certas músicas de 

Bach só atingem o máximo de perfeição quando 

executadas nas igrejas góticas, chegando-se ao cú-

mulo do rigor quando dissermos que algumas delas 

foram compostas para serem tocadas em alguma 

determinada e específica basílica ou capela” (SILVA, 

2005, p.79).

Figura 4 - Catedral de Durham, Inglaterra (1093-1133)

Fonte: https://www.khanacademy.org/humanities/medieval-world/romanesque1/a/
medieval-churches-sources-and-forms



23

Com a primeira revolução industrial e inchaço dos núcleos ur-
banos, novas demandas e usos dos espaços surgem, impondo 
aos planejadores urbanos e arquitetos desafios dos mais va-
riados. As cargas excessivas de trabalho, juntamente com as 
condições de insalubridade, poluição atmosférica e sonora dos 
locais de trabalho foram responsáveis por uma drástica redu-
ção na qualidade de vida da população urbana. Ao longo dos 
anos, as indústrias passaram a ser foco de soluções que pu-
dessem incrementar sua produtividade, sendo que uma parte 
das medidas consistia no aumento da qualidade dos espaços 
visando minimizar o desconforto dos operários:

“O utilitarismo e o funcionalismo passaram, na virada 

do século 19 para o século 20, a orientar o estabeleci-

mento de espaços cada vez mais ‘humanos’, eficien-

tes e otimizados. A cientificidade foi ampliada com a 

incorporação das Ciências Humanas na organização 

do ambiente do trabalho. Os estudos ergonômicos, 

sociológicos e a psicologia passaram a subsidiar tec-

nicamente a formatação do espaço de trabalho e do 

operário, buscando aliviar os esforços e tornar os lu-

gares agradáveis e ‘ótimos para produzir’.” (SANTOS, 

2006, p.22).

Atualmente, diversas indústrias incorporam em seus espaços 
de produção dispositivos para melhorar a qualidade ambien-
tal a padrões mais elevados. Assim como exigentes aspectos 
sanitários, térmicos e lumínicos, o bom desempenho acústico 

Figura 5 - Espaço de trabalho em que foram usados “baffles” no forro

Figura 6 - Refeitório em que se fez uso de painéis acústicos do tipo ilha

Fonte: https://archello.com/product/ecophon-solo-circle-with-one-point-fix

Fonte: https://www.pinta-acoustic.com/blog/2015/10/27/sonex-plano-absorbers/

tem sido normatizado e se tornado cada vez mais corriqueiro 
em espaços de trabalho. As figuras 5 e 6 ilustram tal fenômeno, 
mostrando espaços em que se usaram diferentes tipos de pai-
néis, com o intuito de diminuir o tempo de reverberação.
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A PERFORMANCE ACÚSTICA COMO PROTAGONISTA NO PROCESSO PROJETUAL

A concepção de edifícios e espaços geralmente passa por diversos aspectos, sejam eles funcionais, legais, estéticos ou econômicos. 
Atualmente, tanto o desempenho energético das edificações quanto o conforto de seus usuários têm sido aspectos altamente in-
fluentes nas decisões de projeto. É evidente que a arquitetura é uma síntese de diversas intenções e escolhas, no entanto, diferentes 
hierarquias, ou níveis de importância, são atribuídos a essas resoluções. Em espaços em que a acústica é prioridade, tais como em 
escolas de música, estúdios de gravação e locais de apresentações artísticas, diversas decisões funcionais devem ser equaciona-
das com maior peso. Um exemplo do protagonismo da eficiência acústica nas decisões de projeto está na Red Bull Music Studio em 
Berlin (figura 7), onde os arquitetos (Optimist Design) afirmam que este foi o ponto central do projeto, tirando partido das geometrias 
para a criação de uma linguagem visual. 

Os avanços científicos, o desenvolvimento tecnológico, novas técnicas e materiais construtivos possibilitaram uma série de avanços 
na qualidade dos espaços. Atualmente, há uma vasta compreensão científica dos fenômenos acústicos e das propriedades do som. 
Por meio da computação, é possível simular de forma eficiente o comportamento acústico de espaços (figura 8). 

Figura 8 - Simulação acústica feita pelo aplicativo ODEONFigura 7 - Interior de um dos espaços do Red Bull Music Studio em Berlin

Fonte: https://odeon.dk/
Fonte: https://www.dezeen.com/2016/01/07/red-bull-music-studio-copper-optimist-
design-berlin-power-station-conversion/
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4.2 A MÚSICA E O SOM COMO GERADORES DA FORMA

Diversos paralelos entre a música e arquitetura podem ser traçados, desde a relação poética, sinestésica e sensorial entre ambas 
até aspectos mensuráveis pautados na matemática. Cook (1990) compara arquitetura à música ao escrever que na arquitetura clás-
sica, pilares, cornijas e outros detalhes arquitetônicos são usados como meios de articular a forma visual de uma fachada, e que 
tais detalhes podem ser usados para projetar ou destacar a composição geométrica de um edifício, ou até mesmo criar interesse 
arquitetônico onde não havia, a exemplo do emprego de colunas para dar articulação rítmica a uma superfície simples. Da mesma 
maneira, afirma o autor, formas musicais podem ser vistas como recursos específicos que dão projeção à estrutura de fundo de uma 
composição, ou até mesmo criam uma organização estrutural onde antes não havia. 

Segundo Lévy (2003), por trás de cada presença física de um dado material, forma, cor e textura, estão os diferentes signos nos quais 
se estruturam a arquitetura. O autor aponta que, assim como na música, os espaços são objetos da representação humana que re-
velam um processo criativo enraizado na vida em si, e que, assim como na música, os signos da arquitetura fazem uso de algum tipo 
de ordem. 

A MATEMÁTICA COMO ELO ENTRE MÚSICA E ARQUITETURA

Além do ritmo, um dos conceitos básicos na arquitetura é aquele de proporção, sendo compreensível que uma das primeiras relações 
estabelecidas entre música e arquitetura tenha sido justamente essa característica. Na música, a proporção está presente essencial-
mente no conceito de intervalos musicais, isto é, na relação matemática entre as notas e os sons. 

Daniélou (1995) argumenta que toda a música se baseia na relação entre sons, e que o estudo cuidadoso dos números que regem 
tais relações nos traz imediatamente à ciência do simbolismo numérico. O autor afirma que números correspondem a princípios 
abstratos, e que sua aplicação na realidade física segue leis absolutas e inescapáveis, e ainda que a conexão entre realidade física e 
princípios metafísicos podem ser sentidos mais na experiência musical que em qualquer outro lugar. Segundo o autor, a música era 
considerada pelas civilizações antigas, de forma justa, a chave para toda a ciência e arte; a conexão entre o físico e o metafísico, e o 
instrumento pelo qual as leis universais e suas múltiplas aplicações poderiam ser entendidas.
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Henrique (2002), a exemplo do Renascimento, aponta a influência e importância das ciências na criação artística:

“Convém recordar que arte e ciência são dois conceitos que em determinados períodos tiveram um caráter de oposição, e noutros 

se complementaram como se pertencessem a um corpo de conhecimento alargado. Conceitos como harmonia, equilíbrio, pro-

porção, simetria estão presentes em muitas obras de arte às quais se associa beleza. No entanto é a matemática que nos ajuda 

a encontrá-los. Durante a Renascença, Leonardo da Vinci, Alberti, Fra Luca Pacioli e outros, consideravam o conhecimento como 

condição prévia necessária para qualquer tipo de ação, inclusive o da criação artística. Nesta época essencialmente pluridiscipli-

nar, arte e ciência tinham muitos pontos de contato.” (HENRIQUE, 2002, p.1).

O primeiro estudo matemático dos intervalos musicais é atribuído a Pitágoras, que a partir de um monocórdio (instrumento com 
apenas uma corda), estudou os sons emitidos à medida que dividia-se a corda em determinados pontos. Tais estudos tornaram-se 
posteriormente uma das bases da música ocidental. A denominada escala pitagórica surgiu a partir do momento em que Pitágoras 
teria notado que a consonância entre os sons, ou seja, a obtenção de frequências harmônicas entre si, estava diretamente relacio-
nada a proporções específicas, sendo elas (½, ⅔, ¾). Quando pinçada sem divisões (corda inteira) a relação é de um inteiro (1/1), ou 
seja, tem-se o tom fundamental. Quando dividida na metade, a relação é meio (½), obtendo-se a metade de ciclos por segundo (Hz) 
daqueles do tom fundamental, e assim por diante. [figuras do experimento de pitágoras e intervalos no teclado e formas geométricas]

“Usando desse princípio em praticamente todas as suas obras, Palladio se preocupava em empregar proporções harmônicas não 

somente nas fachadas, mas também nas relações entre os ambientes, partindo de um eixo de simetria e utilizando sete formas 

básicas, que ele chamou de ‘primordiais’ e que seriam: o círculo; o quadrado; o quadrado com sua diagonal como comprimento; o 

quadrado mais um terço; o quadrado mais metade; o quadrado mais dois terços e o quadrado duplicado. Essas formas levam em 

consideração as proporções pitagóricas e são praticamente as mesmas que foram sugeridas cem anos antes por Alberti, porém 

aqui elas são intensamente exploradas em edifícios que não somente os de tipologia religiosa.” (DEL COMUNE, 2016, p.50).
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ARQUITETURA CONCEBIDA A PARTIR DO SOM POR MEIO DA 
COMPUTAÇÃO

As ferramentas digitais e a computação deram início a uma 
nova revolução na indústria, o que significou uma mudança de 
paradigma em diversas atividades humanas. Seja na medicina, 
na construção ou na indústria do entretenimento, a computa-
ção revolucionou diversas atividades humanas e deu início a 
tantas outras.

Conforme aponta Araujo (2017) a partir dos anos 1990, os avan-
ços do computer-aided design dentro do contexto da revolução 
digital permitiram a computação de processos predominante-
mente analogicos em plataformas digitais. consequentemen-
te a simulação destes processos em plataformas de compu-
tação gráfica abriu uma gama de possibilidade para o design 
de arquitetura, nas quais a simulação de fenômenos como a 
iluminação puderam ser fielmente simulados a partir das ren-
derizações, por exemplo. De maneira análoga, o fenômeno so-
noro, que desde alguns anos já era passível de ser descrito por 
equações matemáticas puderam ser descritos como instruções 
computacionais. Em ambos os casos, a partir dessa simulação 
digital, a iluminação e o som puderam figurar no repertório dos 
arquitetos em um primeiro momento como ferramenta de aná-
lise e em um segundo momento como ferramenta de síntese.

Figura 9 - Planta baixa da Villa Foscari de Palladio (Mira, Itália, 1560) e análise das 
proporções presentes na mesma.

Fonte: Del Comune, 2017, p.50 
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Lévy (2003) aponta que, ao terem sido combinados os conheci-
mentos de diferentes disciplinas, como arquitetura, matemática 
e ciência da computação, uma nova disciplina surgiu, sendo ela 
responsável por uma revolução nos processos tradicionais de 
design. Bermudez e Agutter (2000) definem esse processo de 
design multidisciplinar como “data representation architecture”, 
que consiste no emprego de dados obtidos a partir de uma dada 
fonte para a construção de um espaço real ou virtual por meio 
da visualização de dados em processos digitais.

Uma vez que som é dotado de altura (determinado pela frequ-
ência das ondas sonoras), intensidade, timbre e duração, todas 
essas propriedades podem ser traduzidas em números. Por ser 
alimentada por informações e parâmetros, a arquitetura pa-
ramétrica, mais especificamente a arquitetura de representa-
ção de dados a que Bermudez e Agutter se referem, pode fazer 
uso do som e de suas propriedades para a concepção de ele-
mentos arquitetônicos. Lévy (2003) utilizou dessas caracterís-
ticas do som para a geração de espaços na arquitetura. O autor 
desenvolve o projeto a partir de melodias e sons em formato 
WAV como fonte de informação. A partir da leitura da frequência 
desses sons (em Hz), da intensidade (em dB) e duração (em se-
gundos), foi gerado um sonograma (gráfico fruto da análise es-
pectral do som) que exibia as leituras de frequência (no eixo y) 
ao longo do tempo (eixo x), ao passo que a intensidade (dB) era 
demonstrada por múltiplos pontos coloridos, partindo do azul 
(-150dB) até o vermelho (0dB). Com esses dados em mãos, o 
autor foi capaz de alimentar um script do aplicativo “3ds Max” 

que se encarregou na geração de malhas tridimensionais (figu-
ra 10). O autor aponta que múltiplas alternativas formais podem 
surgir a partir dos dados musicais, dependendo da decisão do 
designer. 

Outra abordagem com o uso de som na arquitetura, é aquela 
que trata não da concepção de formas ou espaços propriamen-
te ditos, mas de luz, cor e movimento. O arquiteto Guto Requena 
experimentou com duas variáveis (o som e a qualidade do ar) 
para dar movimento a uma fachada de um edifício na cidade de 
São Paulo (figura 11).

“Ao anoitecer, a pele metálica acende-se, a partir de 

uma iluminação de baixíssimo gasto energético com-

posto por cerca de 200 barras de LED, criando uma 

dinâmica interativa com a cidade e seus habitantes, 

Figura 10 - Malha tridimensional gerada por meio de dados sonoros

Fonte: Lévy, 2003 p.384
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dando vida à uma “Criatura de Luz”. Essa criatura tem 

um comportamento próprio, reagindo em tempo real 

aos estímulos do ambiente e das pessoas. Os ruídos 

do entorno impactam diretamente no movimento e 

nas formas da criatura através de microfones instala-

dos no edifício. A qualidade do ar local modifica suas 

cores a partir de um grupo de sensores também ins-

talados no hotel. Dias mais poluídos deixam a criatu-

ra em tonalidades mais quentes, como vermelhos e 

laranjas. Em dias de qualidade do ar melhor, a criatura 

tende a cores frias, como azuis e verdes. O aplicati-

vo para celular permite a interação direta do públi-

co com a “Criatura de Luz” de duas maneiras. Uma 

através do toque (numa dinâmica visual inspirada no 

clássico “Game of Life”, um autômato celular desen-

volvido nos anos 1970 pelo matemático inglês John 

Horton Conway - e a outra através da própria voz, fa-

lando com o edifício e visualizando as ondas sonoras 

em sua fachada. (..) A fachada interativa do WZ Hotel 

Jardins revela um futuro em que os edifícios se tor-

narão híbridos, mescla entre as instâncias concreta 

e virtual. A partir de agora fazemos arquitetura não 

mais apenas com matéria física, mas também com o 

digital. Sensores e atuadores se integram ao tijolo, vi-

dro e concreto” (REQUENA, 2015).

Figura 11 - Fachada que responde a variáveis sonoras e atmosféricas

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/770171/estudio-guto-requena-cria-fachada-de-
luz-interativa-em-sao-paulo
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4.3 - NOVAS DEMANDAS PARA A ARQUITETURA DE ESPAÇOS MUSICAIS E ENSINO DA MÚSICA

Um dos fatores essenciais para a elaboração de projeto é justamente o uso do espaço, ou seja, o fator humano e sua interação com 
a arquitetura. Pode-se dizer que, com o advento de novos materiais e técnicas construtivas, novos produtos e avanços em campos 
de estudo da construção, a gama de possibilidades para a arquitetura superou o campo das possibilidades técnicas, se abrindo para 
o campo das possibilidades criativas. Todavia, da mesma forma que a tecnologia - tanto a disponível no processo projetual, quanto 
a construtiva - possibilita que uma série de desafios técnicos sejam superados, também surge uma vasta gama de possibilidades 
que modificam o uso dos espaços. A internet, os dispositivos portáteis, a computação e o uso de aplicativos são alguns exemplos de 
produtos do avanço tecnológico que impactam direta ou indiretamente no uso dos espaços.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A MÚSICA

O termo “música” tem sua raiz no grego musiké téchne, ou “a arte das musas”. A música é provavelmente tão antiga quanto o ser hu-
mano, tendo sua origem no Paleolítico. A definição contemporânea do que é a música tem se tornado mais ampla, conforme aponta 
Henrique (2002):

“O conceito de música tem vindo a ser alargado à medida que se alargam também os horizontes da composição musical, sobretu-

do no século 20, com o aparecimento da música concreta, da música eletroacústica, da música serial. Mesmo considerando esse 

alargamento, o som continua a ser a matéria-prima da música e simultaneamente o fundamento de toda a sua estrutura. Mas a 

música faz-se de sons e de silêncios, logo, podemos considerar que existem duas matérias primas: som e silêncio.” (HENRIQUE, 

2002, p.5)

Platão definia a música como uma lei moral, e que ela dá alma ao universo, asas à mente e vida a tudo, e ainda que, sem música a 
vida seria um erro. Segundo Aristóteles, a música tem o poder de formar o caráter, e deveria portanto, ser introduzida na educação 
dos jovens. Seja na dança, no teatro, no cinema, na religião, na educação, a música permeia as mais diversas atividades humanas. 
Sabe-se que, quando incorporada na formação de crianças, a música auxilia no desenvolvimento artístico e cultural dos alunos. Por 
ser multidisciplinar, a música pode ser abordada por diversos pontos de vista, desde a matemática e a física, até a história e a biolo-
gia. Até mesmo na psicologia a música e seus efeitos terapêuticos têm sido empregados por meio da musicoterapia.
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Denomina-se aqui espaços de vivência musical, locais de en-
sino, prática e apreciação musical, tais como escolas, conser-
vatórios, teatros, estúdios de gravação e produção musical, e 
assim por diante.  Além das exigências acústicas, os espaços 
musicais podem reunir uma série de características projetuais, 
a depender das intenções do arquiteto. 

A partir da invenção do rádio, óperas e concertos tornaram-
se disponíveis a parcelas da sociedade que antes não tinham 
acesso a essas performances musicais. A música popular tam-
bém se difundiu por meio do rádio, bem como novos formatos 
de música, mais simples e curtos, voltados para esse meio. 
Posteriormente, novas tecnologias de captação e reprodução 
de som possibilitaram a evolução do cinema, antes mudo. Com 
o advento da televisão, a possibilidade de se transmitir imagens 
simultaneamente à música abriu o leque de oportunidades ar-
tísticas, tanto para os músicos, quanto para o cinema. A com-
putação e a internet deram início a um novo marco na indústria 
do entretenimento. Se, por um lado, as ferramentas digitais fa-
cilitaram a criação musical, por outro, facilitaram a distribuição 
e acesso ao material produzido. No universo musical, o meio 
digital também possibilitou a concepção de instrumentos ele-
trônicos, mais portáteis, silenciosos e versáteis (figura 12). 

“As tecnologias de gravação e reprodução de som, a 

expansão da indústria musical e meios de comunica-

ção de massa a nível de interesse internacional, as-

sim como a internet, fizeram a música cada vez mais 

acessível, difundida e até inevitável para o ouvinte” 

(GREEN, 2002, p.3).

O ensino de música tradicional, ou formal, presente em gran-
de parte da academia, é muitas vezes pautado pelo currículo 
erudito, no qual o repertório clássico, o virtuosismo e a leitu-
ra musical são elementos fundamentais do mesmo. Segundo 
Green (2002), as estratégias de ensino, o conteúdo curricular 
e os valores associados ao ensino formal da música ocidental 
derivam das convenções pedagógicas da música clássica oci-
dental. No entanto, a produção musical contemporânea tem se 
tornado cada vez mais multifacetada, abrigando uma série de 

A TECNOLOGIA NA MÚSICA E NOS ESPAÇOS DE VIVÊNCIA MUSICAL Figura 12 - Violino digital da fabricante Yamaha com par de fones de ouvido

Fonte: https://www.conceptmusic.com.au/yamaha-yev105-electric-violin-959062876
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recursos técnicos e produções musicais que não dependem ne-
cessariamente dos dispositivos transmitidos no ensino formal. 
Green aponta que, em diversos países, entre as terceira e quarta 
últimas décadas do século 20, professores de música, pales-
trantes e tutores de instrumento e canto da escola primária à 
universidade passaram por um gradual, porém massivo pro-
cesso de reconhecimento e incorporação de uma variedade de 
produções musicais em seus trabalhos. Um dos reflexos dessa 
mudança está nos espaços de ensino, onde novas tecnologias e 
métodos se fazem necessários no cotidiano de escolas de mú-
sica (figura 13).

De acordo com Hargreaves (2017), rápidos e recentes desenvol-
vimentos nas aplicações musicais da tecnologia digital têm tido 
amplas repercussões, sendo que uma das mais importantes é 
o que os autores chamam de “democratização” de estilos e gê-
neros musicais, onde a tradicional associação de alguns com 
“seriedade” e outros com “popularidade” perde força. Além dis-
so, os autores apontam que as divisões tradicionais dos papéis 
musicais de compositor, instrumentista, produtor e arranjador 
estão cada vez menos claras.

Se o conteúdo a ser ensinado nas escolas de músicas se modi-
ficou, a maneira de ensinar também sofreu evoluções. Jorgen-
sen (2008) afirma que no mundo pós-industrial, a aplicação do 
modelo tradicional de padronização no ensino de música não se 
faz mais necessário, e que novos modelos e metáforas sugerem 
um leque de diferentes opções. Segundo a autora, é possível in-
centivar, no ensino musical, especializações e divergências em 
detrimento de produtos (cursos) padronizados, possibilitar um 
foco na pessoa (estudante) ao invés de um foco no conteúdo, 
fomentar aulas, sejam individuais ou coletivas, por meios que 
ultrapassam a relação cara-a-cara, ao passo que avanços tec-
nológicos permitem uma ampla gama de abordagens didáticas 
e acesso a material musical que nem se poderia imaginar no 
passado. 

Um caso que exemplifica a contemporização do ensino de mú-
sica é a instituição norte-americana Berklee College of Music. 
Fundada em 1945 em Boston pelo engenheiro e músico Lawren-

Figura 13 - Sala de aula da escola de música Taller de Musics (2011) em Barcelona

Fonte: https://www.archdaily.com/270376/music-school-project-concept-taller-de-
musics-dom-arquitectura
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ce Berk, a escola surgiu com o objetivo de preparar seus alunos 
para a carreira musical a partir de uma metodologia contempo-
rânea e prática, em detrimento do ensino academicista tradicio-
nal. Incorporando tecnologia, a escola atualmente prepara seus 
estudantes para o mercado musical nas áreas de performance 
de instrumento, canto, composição e produção musical para ci-
nema, televisão e games, tecnologia e inovação na música, bem 
como business da indústria musical. A escola atrai público de 
diversas partes do mundo, abrigando atualmente estudantes de 
95 nacionalidades de acordo com o site oficial da instituição. A 
exemplo da Berklee College of Music, constata-se com clareza 
a alta demanda por um ensino prático, voltado ao mercado.

No âmbito tecnológico, um dos fenômenos que têm impacta-
do a produção musical contemporânea é a acessibilização de 
ferramentas digitais de produção de música, tais como as di-
gital audio workstations, ou DAWs (figura 14) que são essen-
cialmente aplicativos de gravação e produção musical em am-
biente virtual. A difusão e democratização dessas ferramentas 
tem propiciado que cada vez mais músicos e entusiastas dos 
mais variados repertórios possam produzir material autoral de 
forma independente, até mesmo em casa, com o mínimo de 
hardware, bem como disponibilizá-lo aos ouvintes via internet, 
sem o intermédio de grandes gravadoras. Esse fenômeno têm 
sido de grande importância no cenário musical, notadamente 
no da música eletroacústica e mais ainda naquele da música 
eletrônica. 

Manning (2004) aponta que o regente Leopold Stokowski se di-
rigiu de forma profética e à frente de seu tempo à Acoustical 
Society of America em um encontro ocorrido em 2 de maio de 
1932, com o discurso intitulado “New Horizons in Music”:

“Outro panorama que está se abrindo é para o com-

positor, para o criador na música (...). Nossa nota-

ção musical é definitivamente inadequada. Ela não é 

capaz de expressar todas as possibilidades do som, 

nem metade, nem em quarto, nem um décimo. Temos 

possibilidades sonoras que nenhum homem sabe 

transcrever para o papel. Se pegarmos uma partitura 

de um tema para orquestra e a reproduzirmos, apenas 

de forma mecanicamente perfeita, ela irá soar mecâ-

nica. Não terá o elemento humano nela. Além disso, 

Fonte: http://beatforbeat.com.br/site/ableton-live-10-2018/

Figura 14: Interface da estação de trabalho de audio digital (DAW) Ableton Live 
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também haveria muito mais que o compositor esta-

va tentando expressar, daquilo que ele concebeu mas 

não pôde escrever por causa das limitações da escrita 

musical (...). É possível visualizar um tempo em que 

o músico que é criador, poderá criar diretamente no 

SOM. não em papel. Isso está do reino do possível. 

Isso acontecerá. Qualquer frequência, qualquer du-

ração, qualquer intensidade que se queira, quaisquer 

combinações de contraponto, de harmonia, de ritmo 

- qualquer coisa poderá ser feita por esses meios, e 

serão feitas.” (STOKOWSKI apud MANNING, 2004, 

p.11,12)

A produção de música eletrônica por criadores ao redor do 
mundo têm configurado uma cena pujante, onde pessoas, ape-
nas com seus pares de fones de ouvido, seus computadores e 
estações de trabalho de áudio digital são capazes de produ-
zir música de alta qualidade e distribuí-la com facilidade (figu-
ra15). No entanto, a abundância quase excessiva de material 
presente nas redes dificulta a proeminência de músicos e cria-
dores que buscam ter seus trabalhos reconhecidos pelo públi-
co. Dessa forma, uma escola de música aos moldes da Berklee 
College of Music se faz de grande valia, uma vez que, dotada de 
uma metodologia voltada ao cenário atual do mercado musical, 
pode instrumentalizar seus estudantes a terem mais presença 
e competência para que possam se sobressair num ambiente 
cada vez mais exigente. 

Apesar de ter particularidades referentes ao progrma de neces-
sidades e aspectos construtivos, uma escola de música é antes 
de tudo um espaço educacional. Segundo Kowaltowski (2011) 
a arquitetura escolar e a satisfação do usuário estão direta-
mente relacionadas ao conforto ambiental nos aspectos térmi-
co, acústico, visual e funcional. A autora aponta que o conforto 
ambiental é uma parceria entre ambiente físico (características 
do local, arquitetura da edificação e uso dos ambientes) e os 
usuários do espaço, cujo comportamento também deve ser es-
tudado. Kowaltowski também aponta para um importante as-
pecto da arquitetura escolar, aquele da psicologia ambiental, 
onde, segundo a autora, estudos nessa área demonstram que a 
individualização do uso de espaços é importante na busca por 
uma satisfação psicológica com o ambiente físico.

Figura 15: O compositor, produtor e DJ Jay Hardway com sua principal ferramenta de 
trabalho em seu homestudio

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=iFf66f-ssx8
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5 MÉTODO

No processo de desenvolvimento deste trabalho, parte-se de 
aspectos gerais que se afunilam em direção à concepção do 
projeto arquitetônico. A partir da ideia inicial, fundamenta-se a 
proposta do trabalho com base em constatações de problemas 
e potencialidades (justificativa) e enumera-se as metas (obje-
tivos). A partir de então, é feita a contextualização ao longo de 
três eixos ancorados nas relações entre música e arquitetura, 
sendo eles: 1) a utilização do som como elemento gerador da 
forma (de espaços ou elementos arquitetônicos) sob o viés es-
tético; 2) a concepção da forma dos espaços a partir do desem-
penho acústico; 3) a identificação das demandas no cenário 
musical contemporâneo. A partir desses eixos, outros aspectos 
essenciais agregam-se ao processo de elaboração do projeto 
arquitetônico: 1) a escolha do terreno e justificativa para tal, as 
análises urbanas e levantamentos de condicionantes bioclimá-
ticas, restrições legais, público, etc.; 2) os estudos de caso sele-
cionados e analisados sob óticas específicas de maneira a con-
tribuir na elaboração do projeto arquitetônico. Posteriormente, 
a partir do conceito do projeto, estabelece-se o programa de 
necessidades e as diretrizes projetuais, para que então se dê 
início ao estudo preliminar propriamente dito. A seguir (fig. 16) 
um fluxograma que ilustra o processo para elaboração do pro-
jeto: 

Tema / Ideia inicial

ObjetivosJustificativa

Conceito 
Programa
Diretrizes

Terreno, análises
e condicionantes

Projeto

Eixo 1

Eixo 2

Eixo 3

Estudos de caso

Figura 16: Fluxograma método

Fonte: autor
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6 ESTUDOS DE CASO

Foram selecionados três projetos para a realização de breves estudos de caso: a Berklee College of Music em Boston (figura 17), 
a Escola de Música Tohogakuen em Chofu, Tóquio (figura 18) e o Red Bull Music Studio, em Berlim (figura 19). Propõe-se analisar 
aspectos pertinentes para a formulação deste projeto, dos pontos de vista funcional, construtivo e conceitual. Abaixo, imagens re-
presentativas dos projetos.

Figura 17 - Berklee School of Music, Boston Figura 18 - Escola de música Tohogakuen, Tóquio

Figura 19 - Red Bull Music Studio, Berlin

Fonte: https://www.dezeen.com/2016/01/07/red-bull-music-studio-
copper-optimist-design-berlin-power-station-conversion/

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/789761/
escola-de-musica-tohogakuen-nikken-sekkei

Fonte: https://www.archdaily.com/485462/berklee-college-of-music
-william-rawn- associates
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6.1 BERKLEE COLLEGE OF MUSIC

O projeto aqui analisado consiste em um dos diversos edifícios 
que atualmente compõem a estrutura física da Berklee College 
of Music e Boston Conservatory at Berklee, na cidade de Bos-
ton, Massachusetts. No endereço 160 Massachusetts Avenue, 
o edifício de uso misto concluído em 2014 (figura 20) foi proje-
tado pelo escritório William Rawn Associates (sediado também 
em Boston) abrigando moradias estudantis, espaço para apre-
sentações integrado a um hall de jantar, bem como espaços 
acadêmicos, comerciais e de convivência. Segundo os arqui-
tetos, a fachada transparente revela a vida do edífício ao passo 
que cria uma interação ativa com a rua e fortalece as múltiplas 
conexões entre a escola e a cidade.

Os usos do edifício são organizados basicamente em quatro 
setores: o primeiro deles consiste nos espaços acadêmicos 
distribuídos em dois subsolos; o segundo, no pavimento térreo, 
representa os espaços de comércio, e lobby; o terceiro - com-
posto pelos primeiro e segundo andares - consiste em espaços 
de alimentação e apresentações; o último restringe-se a mora-
dias estudantis e espaços de apoio, distribuídos ao longo dos 
demais 13 pavimentos que compõem a torre.

Figura 20 - Edifício da Berklee School of Music em Boston, fachada sudeste

Fonte: https://www.archdaily.com/485462/berklee-college-of-music-william-rawn- 
associates
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Ao lado (figura 21) mostra-se a planta do 
pavimento térreo. O edifício está implan-
tado em uma quadra longilínea, delimita-
da pela Massachusetts Avenue (a oeste), 
Saint Germain Street (ao sul), e Belvidere 
Street (ao norte). A leste há uma alameda 
que conecta as duas últimas ruas men-
cionadas, possibilitando mais um acesso 
de serviço à edificação.
  
Percebe-se a configuração do pavimen-
to térreo em três setores, cada qual com 
seus acessos e circulações: o primeiro é 
acessado pelo hall de entrada e conduz o 
usuário ao restante do edifício por meio 
de escadas e elevadores sociais; o se-
gundo é reservado ao espaço comercial, 
que por sua vez tem uma comunicação 
restrita com o o restante do edifício; o 
terceiro consiste na doca de carga e des-
carga, possibilitando a entrada de veícu-
los e tendo comunicação com elevadores 
de serviço.

Os subsolos (figuras 22 e 23) consistem de estúdios de gravação e suas respectivas salas de controle, estúdios de produção audiovi-
sual, sala de audição crítica (critical listening) e laboratório de tecnologia da música. O pavimento 1 (figura 24) abriga um grande hall 
(usado para apresentações e refeições), plataforma elevada (para apresentações), cozinha e buffet. O pavimento 2 (figura 25) possui 
outra cozinha e buffet, com mesanino para platéia ou refeições, a depender do uso.

Fonte: https://www.archdaily.com/485462/berklee-college-of-music-william-rawn-associates

Figura 21 - Pavimento térreo
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Fig. 24 - Pavimento 1

Fonte (figuras 22 a 25): https://www.archdaily.com/485462/berklee-college-of-music-william-rawn-associates

Fig. 22 - Subsolo A

Fig. 25 - Pavimento 2

Fig. 23 - Subsolo B
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A figura 26 consiste na planta do pavimento tipo das aco-
modações estudantis, sendo 15 dormitórios (32 lugares) 
por andar, e a cada dois pavimentos há um lounge com 
pé direito duplo. A partir da figura 27 é possível obser-
var a relação entre o edifício com seus usos internos e a 
rua, bem como os usos de transparência, opacidade, luz, 
sombras e cores. O uso extensivo do vermelho nos espa-
ços internos acentua os usos do edifício.

A partir da figura 28 é possível observar a versatilidade 
e dinamismo dos pavimentos 1 e 2 (mesanino) ao serem 
usados durante uma apresentação musical.

Figuras 27 e 28 - Fachada da Av. Massachusetts; Vista do térreo, respectivamente

(Figuras 26 a 28) Fonte: https://www.archdaily.com/485462/berklee-college-of-music-william-rawn-associates

Figura 26 - Pavimento tipo das acomodações estudantis
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6.2 TOHOGAKUEN SCHOOL OF MUSIC

Concluída em 2014, a Tohogakuen School of Music em Chifu, 
distrito de Tóqui no Japão (figura 29) é um projeto do escritório 
Nikken Sekkei. Com a independência da estrutura do edifício, as 
salas de aula foram posicionadas de maneira a romper a linea-
ridade típica dos corredores tradicionais. Aliada a essa decisão, 
fez-se uso da transparência, por meio do emprego de vidro e 
dos rasgos nas lajes, configurando átrios (figura 30). 

Figura 29 - Fachada da Escola de música Tohogakuen

Figura 30 - Vista interna de um dos átrios

Fonte: https://www.archdaily.com/778881/tohogakuen-school-of-music-nikken-sekkeiFonte: https://www.archdaily.com/778881/tohogakuen-school-of-music-nikken-sekkei
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A figura 31 consiste em uma ilustração do conceito empregado 
na concepção de projeto, comparando as características pre-
teridas em relação às intenções adotadas. As figuras 32 e 33 
exibem os espaços de circulação e estar no interstício das salas 
deslocadas, bem como o efeito de integração visual propiciado 
pelo uso da transparência.

Figura 31 - Ilustração conceitual do projeto

Figuras 32 e 33 - Vistas internas dos espaços de circulação e aulas

Fonte: https://www.archdaily.com/778881/tohogakuen-school-of-music-nikken-sekkeiFonte: https://www.archdaily.com/778881/tohogakuen-school-of-music-nikken-sekkei
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O edifício é organizado em três pavi-
mentos, sendo um deles no subsolo. 
O pavimento térreo (figura 34) abriga 
os espaços receptivos, administrati-
vos, de reunião, sala dos funcioná-
rios (staff), sala de informática, bici-
cletário, banheiros, assim como um 
foyer. Há basicamente três aberturas 
na laje de forro deste pavimento com 
a função de átrio. 

O piso superior concentra as salas 
de aula, de forma que sempre haja 
um espaço separando-as. No cen-
tro deste pavimento há uma abertura 
zenital que possibilita a chegada de 
luz à salas concentradas no meio, 
bom como a circulação do ar nos es-
paços onde não é necessário o isola-
mento acústico.

Fonte: https://www.archdaily.com/778881/tohogakuen-school-of-music-nikken-sekkei

Figuras 34 e 35 - Plantas dos pavimentos térreo e superior, respectivamente
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O subsolo (figura 36) abriga áreas 
técnicas e salas de aula, algumas de-
las de maiores dimensões. Por meio 
do corte perspectivado (figura 37) é 
possível perceber questões como as 
aberturas verticais, níveis de lajes e 
forros, bem como a utilização dos es-
paços. Pela ilustração, percebe-se a 
utilizição do subsolo para prática de 
instrumentos mais graves e de maior 
intensidade sonora, tais como percus-
sões e contrabaixos, bem como para 
prática de conjunto, a qual são desig-
nadas as salas de maior área.

Figuras 36 e 37 - Planta do subsolo e seção vertical do edifício, respectivamente

Fonte: https://www.archdaily.com/778881/tohogakuen-school-of-music-nikken-sekkei



45

6.3 RED BULL MUSIC STUDIO BERLIN

A gravadora Red Bull Records, uma das ramificações da aus-
tríaca Red Bull GmbH, possui diversos espaços físicos dedica-
dos a atividades musicais ao redor do mundo. Com projeto do 
escritório estadunidense Optimist Design em parceria com os 
profissionais da Nau, em Zurique, o estúdio musical da compa-
nia em Berlim (figuras 39 e 40) foi concluído em 2015. O estúdio 
situa-se em um edifício da década de 1920 que abrigava uma 
usina elétrica na Ohlauer Strasse, em Berlim (figura 38), que 
atualmente sedia um complexo de empresas.

Figura 38 - Imagem aérea do edifício (ao centro) e seu entorno Figura 40 - Vista interna a partir do hall de entrada

Fonte: http://nau2.com/red-bull-studios/

Figura 39 - Vista da recepção

Fonte: Google Maps (maps.google.com)

Fonte: http://nau2.com/red-bull-studios/
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Fonte: http://nau2.com/red-bull-studios/

Figura 43 - Perspectiva 
esquemática do projeto

Figura 41 - Processo construtivo (montagem do steel frame) Figura 42 - Processo construtivo (colocação das réguas para receber revestimento)

Fonte: http://nau2.com/red-bull-studios/
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Fonte: http://nau2.com/red-bull-studios/

Com objetivo de abrigar os estúdios e salas, o projeto parte da 
criação de volumes independentes do edifício pré-existente. 
Segundo os arquitetos, a principal motivação para a concepção 
formal de tais volumes foi a geometria acusticamente benéfica 
da não coplanaridade das faces, propiciando maior difusão so-
nora. A partir das figuras 41 e 42 observa-se o processo cons-
trutivo, onde foi empregado o sistema de steel frame. 

Na figura 43, percebe-se a disposição dos espaços e a geome-
tria do novo volume. O programa contempla um hall de entra-
da, recepção, estúdio de gravação, dois estúdios de pro-
dução, escritório, apoio e um lounge acessado por 
meio de escada, sendo os primeiros sete degraus 
da mesma são mais largos, configurando uma es-
pécie de arquibancada.
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Figuras 45 e 46 - Estúdio de gravação e Sala de controle e produção, respectivamenteFigura 44 - Vista a partir do lounge

Fonte: http://nau2.com/red-bull-studios/Fonte: http://nau2.com/red-bull-studios/

A partir das imagens a seguir, percebe-se a geometria assimétrica do volume e a utilização extensiva de faces triangulares na con-
cepção das formas. A figura 44 consiste na vista a partir do lounge superior, onde são utilizadas tiras de cobre como revestimento. 
As figuras 45 e 46 consistem nas vistas internas dos estúdios de gravação e produção.
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7 PREMISSAS DE PROJETO

Neste tópico reúnem-se as principais decisões de projeto e as análises ambientais e urbanas que as embasaram. A partir da exposi-
ção do conceito deste projeto e da justificativa do terreno, elencam-se as condicionantes bioclimáticas e legais pertinentes, define-se 
o público e programa de necessidades a serem contemplados e elaboram-se as diretrizes projetuais, para que então se dê início ao 
estudo preliminar.

7.1 CONCEITO

O conceito do projeto está ancorado na ideia de se empregar a música, ou sua matéria prima, o som, na concepção de um espaço 
dedicado ao ensino musical. A partir desta ideia, foram agregadas outras questões, identificadas durante o processo de concepção 
e embasamento do projeto. Além das premissas iniciais, referentes à utilização do som como gerador da forma (de espaços ou 
elementos arquitetônicos) sob o viés estético, à concepção da forma dos espaços a partir do desempenho acústico e à busca por 
uma arquitetura que corresponda às demandas do cenário musical contemporâneo, soma-se a busca por incluir a comunidade na 
vivência musical num equipamento capaz de fortalecer e fomentar o cenário musical e artístico em Uberlândia.   Juntamente a esses 
eixos que compõem o conceito do projeto, convergem-se as condicionantes bioclimáticas, aspectos legais, entre outras exigências, 
colocadas de forma mais específica nas diretrizes de projeto. A seguir, um infográfico esquemático que sumariza o conceito em seus 
principais eixos constituintes.
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1

3

2

4

Uso do som como elemento gerador da forma 

Resposta às novas demandas no ensino de música

Concepção de espaços a partir do desempenho acústico

Espaço de engajamento e inclusão da comunidade

Com o auxílio de ferramentas 
computacionais, pretende-se 
usar o som como matéria 
prima para a geração de ele-
mentos arquitetônicos.

Em contraponto à prática de 
pensar o desempenho acús-
tico dos espaços a posteriori, 
pretende-se tirar partido de 
geometrias acusticamente 
eficientes desde a etapa de 
concepção dos espaços.  

Novas metodologias de ensino 
e do fazer musical impõem 
usos específicos dos espaços. 
Busca-se conceber uma 
arquitetura pautada pelas de-
mandas contemporâneas do 
cenário musical, e da mesma 
forma, tirar proveito de tais 
novas possibilidades.

Muitas das vezes, os espaços de ensino são fechados em si mesmos. Propõe-se um 
equipamento convidativo, capaz de instigar a comunidade, engajando-a no universo da 
música. Além desse princípio, faz-se uso da transparência e a permeabilidade visual, 
carregando para a dimensão da arquitetura, a concepção de “visão do todo” presente 
no novo ensino de música.  
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7.2 ESCOLHA DO TERRENO

O local do projeto, seja por suas características físicas (relevo, insolação, clima), seja por sua condição no tecido urbano (restrições 
legais, relação com o entorno, impacto na paisagem, etc.) é um fator determinante. Neste exercício, a possibilidade de escolha do 
local viabiliza, ou ao menos facilita, o alcance das intenções iniciais de projeto. Uma vez que o conceito do projeto é fortemente 
amparado na ideia de um equipamento urbano dedicado à música tanto como gerador de vitalidade urbana, quanto beneficiário da 
mesma, é crucial que a localização a recebê-lo propicie tais condições. Outros aspectos que compõem o conjunto de decisões para 
a escolha do local de implantação do edifício são aqueles de acessibilidade e transporte, as dimensões do lote, entre outras. Dessa 
forma, a escolha de um terreno ideal para o projeto se baseia nas seguintes premissas:

Lote vago, localizado em área consoli-
dada e com alto índice de urbanidade.

Local pertencente a um setor 
importante na paisagem e 
identidade cultural de Uberlândia.

Facilidade de acesso, tanto a pé, 
quanto por veículos particulares e 
transporte público (linhas de ônibus, 
VLT).

Dimensões adequadas do lote para 
abrigar o programa de necessidades 
proposto.

1 2 3 4
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Dentre os locais cogitados, verificou-se que o bairro Fundinho 
é aquele que reúne o maior número de características deseja-
das. Este bairro, primeiro núcleo urbano da cidade de Uberlân-
dia (com origem no séc. 18), é um importante núcleo histórico, 
cultural e arquitetônico, que embora bastante modificado, retém 
características importantes na composição da paisagem cultu-
ral e identidade arquitetônica da cidade. Abaixo (figura 47) uma 
imagem histórica do Fundinho na década de 1940.

1
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Legenda

1 - Brasil
2 - Minas Gerais
3 - Triângulo Mineiro
4 - Município Uberlândia
5 - Perímetro urbano
6 - Setor central
7 - Bairro Fundinho

Figura 47 - Imagem aérea do Fundinho na década de 1940 por Oswaldo Naghettini

Fonte: Arquivo Municipal
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Identificou-se que em meados de 2017, um conjunto de edificações frontais à Praça Clarimundo Carneiro foi demolido, dando lugar a 
um terreno vago. O local se faz propício para a implantação do projeto aqui proposto, uma vez que atende às premissas anteriormen-
te elencadas. Abaixo (figura 48), uma imagem de satélite em que estão indicados o terreno escolhido e os principais equipamentos 
culturais e espaços livres próximos ao local de implantação do projeto.

T - Terreno escolhido
1 - Praça Tubal Vilela
2 - Praça Adolfo Fonseca
3 - Teatro Rondon Pacheco

4 - Oficina Cultural
5 - Museu mun. (Palácio dos Leões)
6 - Praça Clarimundo Carneiro
7 - Casa da Cultura

8 - Praça Coronel Carneiro
9 - MUnA
10 - Biblioteca municipal
11 - Praça Cícero Macedo

12 - Praça Dr. Duarte
13 - Praça e igreja do Rosário
14 - Praça Rui Barbosa (Bicota)

Figura 48 - Imagem de satélite do terreno e seu contexto.  

Fonte: Autor, adaptado de Bing Maps.
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Acima (figura 49), a partir da vista superior do terreno, é pos-
sível perceber a geometria irregular do terreno, que se comu-
nica tanto com a Praça Clarimundo quanto com a Rua Silviano 
Brandão. Ao lado, na figura 50, percebe-se o eixo visual formado 
pelo alinhamento do terreno, da praça e da Oficina Cultural. Na 
figura 51, percebe-se com clareza as dimensões e proporções 
da testada do lote em relação à praça Clarimundo Carneiro e as 
edificações vizinhas.

Figura 49 - Imagem aérea do terreno feita por drone em 18/11/2018 Figura 50 - Imagem aérea do terreno feita por drone em 18/11/2018

Fonte: Autor

Fonte: Autor

Fonte: Autor

Figura 51 - Imagem aérea do terreno feita por drone em 18/11/2018

Oficina Cultural

Palácio dos Leões

Pç. Clarimundo C.

Praça da Bicota

Palácio dos Leões

Coreto
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7.3 ANÁLISES E CONDICIONANTES

Neste tópico foram reunidas as principais análises pertinentes ao terreno e seu entorno, tais como aspectos bioclimáticos, urbanos, 
legais e normativos, com o objetivo de serem justificadas e embasadas as decisões de projeto.

Zona
Zona Cultural do 
Fundinho (ZCF)

Classificação de uso Serviços locais (S1)

Dimensões do terreno ver planta

Diferença de altitude entre os 
níveis mais alto e mais baixo

1 m

Área do terreno 2.285,53 m²

Coeficiente de aproveitamento 
máximo

2,4 (5.485,27 m²)

Altura máxima edificável
14 m acima do nível 
médio da rua

Taxa de ocupação máxima

80% (1.828,42 m²) 
no subsolo (respei-
tar afast. lateral e 
fundo) e 3 primeiros 
pavimentos. 70% nos 
demais. 

Área mínima permeável 20% (457,10 m²)

Afastamento frontal mínimo facultativo

Afast. lateral e fundo mínimo 1,5 m

Mín. de vagas de estacionamento
1 para cada 100 m² 
construídos

LEVANTAMENTO E ÍNDICES URBANÍSTICOS DO TERRENO

A seguir, as informações pertinentes ao projeto com base no levantamento planialtimétrico, na Lei Complementar nº 599, de 24 de 
abril de 2015 (uso e ocupação do solo) e no Código de Obras do município de Uberlândia.

0,00

1,00

Figura 52 - Levantamento das dimensões do terreno e situação

Fonte: autor
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ESTUDO SOLAR E ESTRATÉGIAS BIOCLIMÁTICAS

As cartas solar e bioclimática são recursos importantes para análise dos impactos da 
insolação e adoção de estratégias arquitetônicas que visam manutenção do conforto tér-
mico. Para tanto, utilizou-se a carta solar (figura 53) na identificação das condições de 
insolação de cada fachada, considerando que a edificação tenha suas fachadas paralelas 
aos respectivos limites do terreno. Como observa-se na figura 54, a partir das cidades 
classificadas no Zoneamento Bioclimático Brasileiro (ABNT NBR 15220-3:2005), partiu-
se para a identificação das estratégias bioclimáticas adequadas à região, para que sejam 
incorporadas na elaboração do projeto arquitetônico.

A – zona de aquecimento artificial (calefação);
B – zona de aquecimento solar da edificação;
C – zona de massa térmica para aquecimento;
D – zona de conforto térmico (baixa umidade);
E – zona conforto térmico pleno;
F – zona de desumidificação (renovação de ar);
G + H – zona de resfriamento evaporativo;
H + I – zona de massa térmica de refrigeração;
I + J – zona de ventilação;
K – zona de refrigeração artificial;
L – zona de umidificação do ar.

Figura 53 - Orientação solar das fachadas na carta solar de latitude 18,55

(Figuras 53 e 54) Fonte: http://bioclimatismo.com.br/bioclimatismo/zoneamento-bioclimatico-brasileiro/

Figura 54- Zonas e estratégias bioclimáticas
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7.4 PÚBLICO

A partir das análises realizadas, identifica-se que há basicamente dois segmentos de público: o primeiro deles composto por quem 
pretende vivenciar a música como forma de enriquecimento cultural, hobby, lazer ou outra vertente não profissional; o segundo 
compreende uma população que deseja se profissionalizar e seguir carreira na indústria musical, seja como instrumentista, cantor, 
membro de um conjunto, compositor ou produtor musical. Dessa forma, entende-se que o primeiro segmento compreende desde o 
público infanto-juvenil ao da terceira idade, podendo haver, além da oferta de aulas regulares, a disponibilização de oficinas e cur-
sos livres capazes de atender a esta parcela. O segundo segmento, por mirar no ensino profissionalizante e de caráter específico, é 
composto majoritariamente pelo público adulto. Feitas essas colocações, elaborou-se um infográfico que sintetiza tais informações:

Manhã

Tarde

Tipos de público

Horário de atendimento

Faixa etária

Noite

Instrumentistas
Cantores
Produtores e DJ’s
Compositores
Educadores
Musicoterapeutas

Profissionais

Espectadores de 
concertos, recitais e 
demais apresentações.

Espectadores

IdososCrianças Adolescentes Adultos

Música como atividade 
complementar, hobby 
ou forma de enriqueci-
mento cultural. 

Não profissionais
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7.5 ATIVIDADES E PROGRAMA DE NECESSIDADES

O programa de necessidades foi elaborado a partir do levantamento das atividades pertinentes a um espaço de educação e prática 
musical. Para tanto foram colhidos dados presentes nas referências projetuais e estudos de caso, bem como na revisão teórica. 
Propõe-se uma escola de música que contenha espaços possibilitadores das principais atividades envolvidas direta e indiretamente 
com a música. Agrupam-se no conjunto de atividades diretamente relacionadas à música: aulas práticas e teóricas, práticas indi-
vidual e conjunta, apresentações ao público, composição (letra, harmonia, melodia, arranjo), gravação, produção (sound design, mi-
xagem, masterização). No conjunto de atividades indiretamente relacionadas ao fazer musical encontram-se aquelas de descanso, 
lazer, atividade física e alimentação. A seguir um infográfico contendo as principais atividades levantadas:

Metais
Trompetes
Trombones
Trompas

Madeiras
Saxofones, flau-
tas, clarinetes, 
oboé

Teclas
Piano, teclado, 
acordeon

Percussão
Bateria, surdo, 
congas, bongôs,
xilofone, meta-
lofone 

Cordas
Violino, viola,
violoncelo, 
contrabaixo, 
violão, guitarra

Voz
Canto individual
Canto lírico
Coral
Beatboxing

Composição
Arranjo
Instrumentação

Produção 
Gravação
Programação
Mixagem
Masterização

Teoria musical 
Leitura musical
Harmonia
História

Aulas 
práticas

Aulas 
teóricas

Prática 
individual

Prática 
de conjunto

Atividade
física

Alimentação Descanso 
e lazer

Estudo e
leitura

Concertos, 
apresentações

Atividades
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À medida que são designados espaços para os usos levantados, inicia-se a confecção de um programa de necessidades. No info-
gráfico a seguir, são elencados os espaços requeridos para o desempenho das atividades:

Espaços educacionais

● Salas de prática e aula individuais 
(diferentes tipologias em virtude do 
tipo de instrumento);
● Salas de prática de conjunto 
(ensaios e aulas com banda, trios, 
quartetos, coral, e outros tipos de 
conjunto) com infraestrutura para 
gravação;
● Sala de produção musical (espaço 
coletivo para “audição crítica” e esta-
ção de trabalho de áudio);
● Salas de aula de teoria e produção 
musical com teclados e local para 
computador, telão, quadro, caixas de 
som;
● biblioteca multimídia (local para es-
tudo com acervo de livros, produções 
musicais, computadores e fones de 
ouvido).
● Sala multiuso (ofininas abertas para 
a comunidade, eventos variados).

Apoio, alimentação
e comércio

● cafeteria (equipamento com 
cozinha, estocagem e preparo de 
alimentos, atendimento e consumo de 
lanches, cafés, refeições);
● copiadora (uso interno);
● espaço de descanso e meditação 
(pufes, redes, sofás);
● espaço para atividade física;
● espaços de contemplação e estar 
(jardins, espaços ao ar livre).
● sala de professores e staff;
● administração e direção;
● recepção (lobby com espaço de 
espera, recepcionistas, catracas).

Espaços de exibição

● Galeria multiuso (espaço para 
mostras efêmeras, exposições au-
diovisuais e performances artísticas 
variadas);
● Auditório ao ar livre (local com pal-
co e arquibancada - fixa ou não - em 
ambiente externo);
● Auditório (escalonado, foyer e salas 
de apoio). 

Serviço

● banheiros e vestiários
● almoxarifado (acervo catalogado 
com notebooks, instrumentos e ou-
tros equipamentos para empréstimo 
de alunos e professores);
● depósitos (materiais e quipamentos 
de limpeza, jardinagem;
● guarita (para acesso ao estaciona-
mento com cancela)
● estacionamento, bicicletário
● depósito para coleta de lixo
● depósito de material reciclável
● áreas técnicas (reservatórios de 
água, equipamentos de ar-condicio-
nado, energia, casa de máquinas, 
etc.)

Programa de necessidades



59

7.6 DIRETRIZES PROJETUAIS

A partir do conceito de projeto, que por sua vez é amparado pelas análises das condicionantes de projeto e da revisão teórica, são 
traçadas diretrizes projetuais para o projeto em questão. É evidente que algumas diretrizes fundamentais independem do uso do 
edifício proposto, se aplicando a praticamente qualquer produção arquitetônica contemporânea. Tais diretrizes são colocadas de 
maneira a se atingir conforto ambiental e psicológico, eficiência energética, acessibilidade, flexibilidade e uso intuitivo dos espaços, 
valorização dos espaços públicos e fomento da vitalidade urbana. Por outro lado, as diretrizes específicas são estabelecidas em 
função do conceito de projeto, ou seja, da utilização da música e do som enquanto elementos para a concepção da forma (estética 
e funcionalmente), a exploração da dinâmica de ensino e uso do espaço a partir da tecnologia, entre outros. No fluxograma a seguir 
foram sumarizadas as diretrizes empregadas na elaboração do projeto.

Aspectos formais

● Tirar proveito de geometrias acusti-
camente eficientes na concepção de 
espaços;
● Fazer uso de ferramentas computacio-
nais para conceber espaços ou elementos 
arquitetônicos a partir do som.

Relação com a cidade

● Propor pavimento térreo que possibilite integração 
com a rua (tanto visual, quanto física) com a ausência 
de muros, uso de pilotis e possibilitade de acesso ao 
público;
● Empregar recursos que garantam permeabilidade 
visual entre a rua e o edifício, de maneira a revelar as 
atividades desempenhadas no mesmo ao público;
● Propor um terraço que, de fora, possa ser visto a 
partir de edifícios no entorno, e de dentro, possibilite 
uma vista privilegiada da praça Clarimundo Carneiro.

Aspectos construtivos

● Adotar estrutura independente visando a 
flexibilização dos espaços;
● Lançar mão de modulação da estrutura, 
de maneira a racionalizar e uniformizar 
seções dos elementos estruturais.
● Priorizar estrutura metálica aparafusada.
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Psicologia ambiental

● Evitar ambientes enclausurados e 
longos corredores;
● Facilitar o uso dos espaços e senso 
de orientação por meio da organiza-
ção de fluxos e comunicação visual;
● Possibilitar visadas para o exterior 
(contato com a natureza e o entorno);
● Propiciar contato com elementos 
naturais (vegetação, água, etc.);
● Lançar mão da transparência e 
permeabilidade visual.

Materiais e cores

Procura-se usar materiais em 
seu estado natural. A paleta de 
cores é composta por tons neu-
tros e algumas cores saturadas, 
empregadas de forma mais 
pontual no projeto.

Eficiência energética

● Prever sistemas de captação e 
reuso de água;
● Prever instalação de placas fotovol-
taicas para geração de energia;
● Priorizar estratégias bioclimaticas 
passivas;
● Propor local para receber coleta 
seletiva (ecoponto);
● Prever adoção de sistemas auto-
matizados (sensores e atuadores).

Conforto visual

● Priorizar iluminação natural;
● Lançar mão de iluminação artificial 
que garanta bom desempenho das 
tarefas visuais e conforto lumínico;
● Empregar, sempre que possível, luz 
indireta para iluminação geral, redu-
zindo chances de ofuscamento.

Madeira MetalVidro
Concreto 
aparente

Materiais 
sintéticos

Conforto termoacústico

● Prever uso de materiais e superfí-
cies com bons índices de absorção e 
difusão do som.
● Prever vedações capazes de ga-
rantir boa inércia térmica e isolamen-
to acústico.
● Garantir bom isolamento entre o 
edifício e a Avenida Afonso Pena, 
local de alto índice de ruído.
● Locar aberturas e elementos de 
proteção conforme estudo solar.

Vegetação Pedra
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7.7 DIAGRAMA DE BOLHAS

Feitas as análises e levantamentos, partiu-se para para 
a confecção do diagrama de bolhas, recurso apropriado 
para que se comece a delinear a setorização dos espa-
ços, os fluxos e acessos:  

“Um diagrama de bolha é uma técnica gráfi-

ca adotada pelos arquitetos para investigar 

o edifício como uma rede de elementos fun-

cionais. Usualmente, espaços destinados às 

atividades previstas no programa são repre-

sentados como bolhas, cujas medidas podem 

indicar a sua área e insinuar sua forma prete-

rida. As diversas bolhas são conectadas por 

linhas que podem indicar propriedades como 

acessibilidade, conexão visual ou adjacência” 

(VELOSO, 2014. p. 115).

Ao lado (figura 55), o fluxograma inicial no qual foram 
colocados os setores e os fluxos principais. Partiu-se da 
rua em direção aos espaços específicos, buscando-se 
delinear a circulação e estabelecer uma hierarquia dos 
espaços.

Figura 55 - Diagrama de bolhas

Fonte: Autor
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8 ESTUDO PRELIMINAR

A partir das premissas de projeto e as análises preliminares, parte-se para os esboços iniciais referentes à concepção do projeto. 
Busca-se, com o estudo preliminar exposto a seguir, encontrar e delinear as decisões de projeto que melhor respondam às coloca-
ções, de maneira a definir os fluxos, a setorização e compartimentação dos espaços, bem como a materialidade e os sistemas es-
truturais e construtivos da edificação. Para efeito de explicitar o processo de projeto, organizou-se em tópicos as etapas percorridas 
na elaboração do estudo.

8.1 CROQUIS 

Para efeito demonstrativo do processo de projeto per-
corrido, foram selecionados e aqui inseridos alguns cro-
quis. Tais desenhos foram feitos com o objetivo de ex-
plicitar, organizar e selecionar as ideias e intenções de 
projeto. Geralmente, os croquis estão entre as primei-
ras etapas de projeto, por permitirem fluidez e liberdade 
no ato de criar, sendo que neste trabalho, optou-se por 
lançar mão desse método de expressão no processo de 
projeto para que então fossem desenvolvidos desenhos 
mais precisos e depurados em ambiente virtual. Ao lado 
(figura 56) um dos diagramas iniciais.

Figura 56 - Diagrama de bolhas inicial

Fonte: autor
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Fonte: autor

Figura 57 - Plantas iniciais com setorização e fluxos

Abaixo (figura 57) os primeiros esboços da setorização, 
fluxos e acessos do edifício representados em planta. 
Percebe-se que o terreno esoçado se baseou em um 
levantamento distinto do atual, uma vez que mais 
edificações foram demolidas, propiciando mais área 
e criando novo acesso não contemplado nos croquis.
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Figura 58 - Fluxograma inicial para elaboração do trabalho

Fonte: autor

Fonte: autor

Figura 59 - Esboço em corte explicitando 
relação com a rua e setorização por andar

Ao lado (figura 58) um dos primeiros fluxogra-
mas relativos à organização do trabalho, ainda 
na fase de delineamento da pesquisa teórica. 
Abaixo, (figura 59) um croqui para explicitar 
as relações de usos e setorização entre cada 
pavimento, e ainda as relações visuais entre o 
edifício e a rua / praça.  



65

Altura máxima
14,00

Terraço
09,40

Pavimento 1 
4,70

Térreo
0,00

Subsolo 1
-4,70

Subsolo 2
-7,70

8.2 PLANTAS E DESENHOS ESQUEMÁTICOS

A seguir, plantas, corte e volumetria em nível de estudo preliminar. Pretende-se, por meio do estudo aqui exposto, explicitar as de-
cisões relativas à setorização, compartimentação dos espaços e fluxos (acessos, circulação) e níveis. Aspectos como modulação 
estrutural, fechamentos, aberturas, acabamentos, paginação de piso e esquadrias serão desenvolvidos posteriormente, na etapa de 
anteprojeto. 

CORTE ESQUEMÁTICO 

O corte esquemático a seguir (figura 60) consiste em uma seção longitudinal do edifício com caráter ilustrativo (sem rigor 
técnico). Organizou-se o programa de necessidades ao longo de 5 pavimentos, sendo dois deles no subsolo. Propõe-
se a criação de um terraço de cobertura onde possam acontecer apresentações, eventos e aulas ao ar livre. O edifí-
cio é “perfurado” em seu centro, obtendo-se aberturas na laje que possibilitam a chegada de luz natural ao primeiro 
subsolo, bem como maior integração vertical e permeabilidade visual entre os pavimentos. Propõe-se a criação 
de um elemento escultórico no centro do átrio com funções acústicas e lumínicas atirantado na clarabóia.

Figura 60 - Corte esquemático | Fonte: Autor
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Café
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Recepção
Banh.

Banh.

Banh.

Bilh.

Lixo

Serviços
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O pavimento térreo (fig. 61) abriga espaços de usos mais intensos. Os fluxos foram organizados a partir 
das duas possibilidades de acesso: uma na R. Silviano Brandão e outra na Av. Afonso Pena. O 

acesso de serviços e eventos foi colocado na primeira, enquanto o acesso principal e 
a entrada de veículos foi posicionada na segunda. A sala multiuso e o auditório 

são destinados tanto aos alunos da escola quanto ao público geral, 
tendo acesso independente do controle interno (catracas). O 

saguão poderá abrigar apresentações e exposições. O 
pátio coberto, café e jardim integram um setor 

de alimentação e lazer.  

PAVIMENTO TÉRREO

0 62 84 10 20mFigura 61 - Planta de estudo pav. térreo | Fonte: Autor
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Propõe-se que no primeiro pavimento (figura 62) estejam as salas de aula, práticas individuais e de conjunto. Há duas 
aberturas na laje de piso deste pavimento, sendo a central, referente ao átrio (onde logo acima se encontra a clarabóia) e a 

abertura da arquibancada, que também funcionará como uma grande escada, possibilitando uma circulação vertical mais 
integrada ao térreo e funcionando como local de estar e descanso ou audiência de shows realizados no saguão do tér-

reo. As salas de prática de conjunto estão propositamente rentes à fachada, sendo que, por meio de recursos de trans-
parência e permeabilidade visual, as atividades desemprenhadas no 

edifício (ensaios, etc.) possam ser vistas por transeuntes na 
Avenida Afonso pena e usuários da Praça Clarimundo 

Carneiro. 

PAVIMENTO 1

0 62 84 10 20mFigura 62 - Planta de estudo pavimento 1 | Fonte: Autor
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Clarabóia

O terraço (figura 63) é parcialmente ocupado por áreas técnicas e áreas sociais. Na porção de serviços, estarão 
painéis fotovoltaicos, unidades de ar condicionado e outros tipos de maquinário que se façam necessários. Os re-

servatórios de água estarão locados logo acima dos banheiros, a casa de máquinas dos elevadores logo acima da 
circulação vertical. O setor habitável da cobertura consiste em um terraço que poderá abrigar shows e eventos, 

propiciando à audiência um plano de fundo com uma vista do Fundinho, e ao mesmo tempo, possibilitando que 
pessoas no nível da rua tenham contato com as apresentações. 

PAVIMENTO 2 (TERRAÇO)

0 62 84 10 20mFigura 63 - Planta de estudo pavimento 2 (terraço) | Fonte: Autor
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O subsolo 1 (fig. 64) abriga os estúdios de gravação e produção musical, bem como salas onde se praticam instrumentos de 
maior intensidade sonora que trabalhem no espectro de frequências baixas, tais como o contrabaixo e as percussões. Tal 

estratégia consiste em tirar proveito do solo como elemento isolante. O átrio, banhado de luz vinda da clarabóia, abriga 
uma área de convivência e estar. Ao redor do mesmo, fazendo uso da iluminação natural, propõe-se as salas dos pro-

fessores e da administração.

SUBSOLO 1

0 62 84 10 20mFigura 64 - Planta de estudo subsolo 1 | Fonte: Autor
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O subsolo 2 (figura 65) é dedicado exclusivamente ao estacio-
namento e a possíveis áreas técnicas, tais como reservatório 

inferior de água, bombas, etc. 

SUBSOLO 2

0 62 84 10 20mFigura 65 - Planta de estudo subsolo 2 | Fonte: Autor
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VOLUMETRIA

Figura 67 - Volumetria e entorno - fachada noroeste

A partir dos afastamentos, número de pavimentos e suas alturas, foi feita a modelagem do volume genérico ilustrado a seguir. Pre-
tende-se, com inserção da maquete volumétrica na imagem real do local de implantação do edifício, explicitar a relação entre as 
dimensões e proporções do projeto e o seu entorno. Por meio da figura 67 é possível verificar que a fachada noroeste é emoldurada 
pelos conjuntos de edifícios nas esquinas. O primeiro pavimento se extende até os limites frontal e laterais do terreno, o que valoriza 
a larga testada do lote. A horizontalidade do edifício é reforçada pelo farto recuo frontal no pavimento térreo, destacando o volume 
suspenso do primeiro pavimento, efeito que também propicia uma percepção de leveza.

Fonte: Autor
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A partir da figura 68 é possível perceber algumas relações do edifício com seu entorno. Um dos aspectos que reforçam a proposição 
de um terraço no projeto é a manutenção de um gabarito coerente com os importantes edifícios históricos que atualmente sediam 
a Oficina Cultural e Museu Municipal, de maneira que sejam respeitadas as proporções do conjunto edificado e da praça Clarimundo 
Carneiro. 

Fonte: Autor

Figura 68 - Volumetria e entorno
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na maioria das vezes, o processo de projeto em arquitetura envolve diversas etapas e decisões que, frequentemente, acontecem de 
forma concomitante. Neste trabalho, buscou-se conceber um projeto capaz de responder às exigências impostas pelo programa 
de necessidades, aos requerimentos legais, normativos e funcionais, bem como às condicionantes bioclimáticas e características 
físicas e urbanas, conciliando tais decisões ao conceito de se explorar a relação entre música e arquitetura, a partir da proposta de 
utilização do som como elemento gerador da forma (por meio da arquitetura de visualização de dados), bem como da adoção de uma 
linguagem  arquitetônica capaz de refletir a proposição de ensino da escola aqui pensada, que consiste em uma abordagem mais 
abrangente e holística da música.

A obtenção da forma por meio de ferramentas computacionais pode estar presente no processo de projeto em diferentes profundi-
dades, desde a concepção formal dos espaços ou do edifício como um todo, até o uso de caráter mais localizado. Neste projeto, op-
tou-se por lançar mão do princípio da arquitetura de visualização de dados de maneira mais pontual, concebendo determinados ele-
mentos arquitetônicos em detrimento a ambientes inteiros. Na etapa de anteprojeto, tais ferramentas serão utilizadas na concepção 
da forma em alguns elementos, tais como brises e difusores sonoros. É possível concluir que o processo de criação e exploração da 
forma, neste caso a ser obtida com a utilização de ondas sonoras, pode ir muito além do que fora aqui proposto, à medida que outros 
cenários e hipóteses são concebidos, e ainda que, o princípio criativo aqui empregado pode ser replicado nos mais variados casos, 
uma vez que outros dados relacionados a atividades desempenhadas num determinado edifício podem ser utilizados na concepção 
dele próprio, sendo as possibilidades virtualmente infinitas.
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