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RESUMO 
Este Artigo analisa a vida e projetos do Arquiteto Renzo Piano, considerado um dos maiores 
arquitetos contemporâneo dos últimos tempos, sua forma detalhista e meticulosa de projetar 
faz com que cada projeto seja único independente de sua escala, sua busca por tecnologia e 
inovações o tornou um profissional high tech isso significa que ele faz uso de tecnologia em 
quase todos os seus projetos, Vamos notar isso em dois projetos que serão citados nesse 
artigo O Centro Cultural Jean-Marie Tjibau e Academia de Ciência da Califórnia. 
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ABSTRACT 
This article analyzes the life and designs of architect Renzo Piano, considered one of the 
greatest contemporary architects of recent times, his detailed and meticulous way of designing 
makes each project unique regardless of its scale, its pursuit of technology and innovations. A 
high-tech professional number means he uses technology in almost all of his projects. We will 
note this in two projects that will be cited in this article The Jean-Marie Tjibau Cultural Center 
and California Academy of Science. 
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INTRODUÇÃO 

Nascido no dia 14 de setembro de 1937, em Gênova na Itália, Renzo 

vem de uma família tradicional de construtores da região. Tendo no entanto 

contato desde pequeno com a construção civil, portando assim foi estudar 

arquitetura na politécnica em Milão onde se formou em 1964.  

Sua formação em Milão concentra-se na experimentação de materiais 

inovadores, principalmente termoplástico e produtos químicos testado em 

laboratórios, como marquises de teflon, o qual está presente em projetos que 

integram espaços verdes. 

Renzo Piano é considerado uns dos arquitetos mais renomados na 

arquitetura mundial, considerado um arquiteto high tech, pois sua busca pela 

tecnologia é bastante clara em seus projetos tornando o ponto forte dos seus 

projetos. Seu estudo é minucioso para cada escolha de material utilizado, se 

diversificando para cada região. Cada obra de Renzo é totalmente diferente 

uma da outra ele não segue um padrão seja de conceito, material, ou de estilo, 
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e isso nos surpreende pela sua diversidade de escalas, o que se tornou seu 

maior diferencial é por isso que ele é tão louvado perante a arquitetura mundial. 

Desde suas primeiras obras, já era visível sua bagagem e valorização à 

cultura do fazer, artesanalmente , Piano busca orientação de várias maneiras e 

de vários projetos em âmbito internacional como o grupo Inglês Archiram, as 

cúpulas de aço de Buckminster (1895-1983), as membranas de Frei Otto 

(1925), a pesquisa e atenção ao detalhe construtivo dos mestres Marco  

Zanuso (1916-2001) e franco Albini (1905-77) dessa maneira até hoje seus 

traços e forma de projetar como desenho de lápis e régua em escala real são a 

metodologia adquirida durante sua formação. 

Essa forma meticulosa de projeto nos mínimos detalhes permite que ele 

projete com perfeição independente da proposta ou de sua dimensão, desde a 

sua obra em paris ao arranha céu em new York time (2007).  

As obras de Renzo Piano podem ser consideradas única, e é um 

trabalho em contínuo processo, se alterando cada vez mais o olhar sobre as 

pesquisas de novos materiais, buscando constantemente a leveza, e a 

versatilidade poética entre a forma e a ideia. Sua principal técnica é   sempre 

buscar informações dos métodos que são usados na região, e qual o material 

que é mais encontrado, é nisso que ele estabelece suas escolhas dos materiais 

usados em cada projeto. 

Um dos seus enormes diferenciais é o respeito do espaço, a leitura que 

ele executa do entorno e sempre usufrui de elementos naturais água, 

vegetação, luz e ar. 

Seu modo de projetar valoriza o visual de seu entorno e é sensível ao 

espaço. E em nenhum projeto ele deixou de rejeitar a riqueza histórica do local, 

mesmo na busca da tecnologia sobre os materiais ou a formas de 

assentamentos em seus monumentos, de todas essas práticas sua busca do 

contemporâneo seja nos materiais ou em espaços novos, não traz a rejeição 

da história e sim seu aperfeiçoamento perante o tempo. Notamos isso durante 

as várias performas em seus projetos. 

Sistema construtivo: diferentes dos outros arquitetos Renzo não tem 

uma característica própria como uma assinatura em todos os projetos, 

tornando assim cada projeto único, pois ele possui características únicas e 

diferentes das obras anteriores. Demostrando desse modo sua capacidade 
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incrível de se reinventar a cada trabalho, conseguindo sempre aplicar seus 

projetos em diversas ideias diferentes, criando sempre obras incríveis e únicas. 

Sua arquitetura dá atenção a questões construtivas de forma com que cada 

local é aproveitado de maneira diferente, ele pode até colocar a tecnologia em 

meio a construção, porem ele não deixa de lado todo o material que o próprio 

local proporciona e nem deixa de pesquisar métodos utilizados antigamente 

para aperfeiçoar e trazer a técnica para momento em que estamos agora. 

Materiais utilizados:  O arquiteto também tem preocupações 

ambientais, proporcionando sempre o uso de materiais sustentáveis e 

mesclando ideias tradicionais e inovadoras em um único projeto. É comum a 

utilização de materiais como o vidro, iluminação, metal, madeira, e seus traços 

são mistos, cada traço é enquadrado perante o projeto e sua necessidade. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O centro Cultural Jean-Marie Tjibau 
 Figura 01: Centro Cultural Jean Marie Tjibau     

 

       Fonte disponível em: < https://www.vivadecora.com.br/pro/arquitetos/renzo-piano/> Acesso 

em 21 Março.2019 

 

O centro Cultural Jean-Marie Tjibau, conforme a figura 04, foi construído 

em memória do líder da comunidade Kanak, Jean-Marie, o qual foi morto após 

um atentado. 
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A obra foi inaugurada em 1998. É constituído por 10 complexos 

arquitetônicos “cabanas”, o qual tem dimensões diversas orientadas para a 

baía de Nouméa, e conectados por um caminho de jardins que se estende em 

todas as vias de serviços. 

 
A interpretação dos procedimentos construtivos locais e a análise dos 
hábitos e dos costumes das populações indígenas garantiram um 
resultado que espelha a tradição do lugar, tanto em termos simbólicos 
formais quanto no uso dos materiais, sem o emprego de tecnologias 
ocidentais. (AGNOLLETO,2011 pg.38) 

 

São divididas em 3 Zonas, a primeira área e sobre a cultura local da 

comunidade KanaK, a segunda é escritório biblioteca e auditório, e a terceira é 

as atividades proposta pelo centro concurso de música, dança, pintura 

escultura e um jardim da infância. 

 

Academia de Ciências da Califórnia. 
            Figura 02: Academia de Ciências da Califórnia 

 

        Fonte disponível em: < https://www.vivadecora.com.br/pro/arquitetos/renzo-piano/> 

Acesso em 21 março.2019 

Reconstrução e Ampliação da Academia de ciência da Califórnia, 

conforme ilustrado na figura 05, construído em São Francisco 2008. O museu 

de ciências naturais é voltado para trabalho ecológico, onde foi utilizado a mais 

avançada tecnologia para seu desenvolvimento sustentável. No edifício tem a 

função expositiva educativas e de pesquisa. 
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Sua estrutura é mista de aço e concreto. A fachada é de vidro é 

protegida com um sombreamento regulável e por um pórtico, o qual fornece 

mais de 5% de energia para o edifício. 

O uso de materiais de reciclagem, o controle e o uso das correntes 
oceânicas em substituição ao ar condicionado, o emprego da energia 
solar para reduzir o consumo interno, diminuindo a produção 
mecânica de energia, e a recuperação de aguas da chuva contribuem 
para colocar o museu de São Francisco entre as obras mais 
avançadas em matéria de economia energética.( AGNOLLETO,2011 
pg.60) 
 

De forma geral, pode-se dizer que seus projetos fazem muito uso da 

tecnologia, mas são inspirados em soluções arquitetônicas já históricas. Renzo 

Piano é um Arquiteto preocupado com a questão da sustentabilidade e que 

busca soluções de habitação para um mundo que está sempre se alterando. 

Pessoalmente, acho que a minha vontade de explorar trilhas 
desconhecidas está de acordo com o meu reconhecimento dos 
confrontos da tradição. Talvez isso seja um traço Europeu, talvez seja 
apenas italiano. Certamente, é herança de cultura humanista. 
(AGNOLETTO, 2011 p.15) 
 

 

Centro Georges Pompidou 

Figura 03: Centro Georges Pompidou 

 
Fonte disponível em: < https://www.vivadecora.com.br/pro/arquitetos/renzo-piano/> Acesso em 

21 março.2019 

Conhecido como Beaubourg, o Centro Georges Pompidou é umas das 

maiores obras de Renzo, é resultado de um concurso internacional de 1971 

que foi vencido por Renzo e na época seu socio Richard Rogers com o apoio 

da engenharia de Ove Arup. 
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Foi construído no coração de Paris no bairro marais, é uma obra de 100 

mil metros quadrados, uma obra que poderia causar um impacto tanto positivo 

quanto negativo pela sua imensidão, porem se tornou um dos lugares mais 

animados da cidade, um verdadeiro museu a céu aberto. No projeto 

percebemos o cuidado que foi pensado para que esse edifício se difundisse na 

cidade, foi adotado a leveza da estrutura metálica, e todas as suas instalações 

e dutos ficam à vista, dessa maneira o centro assume uma imagem de uma 

máquina verdadeiramente tecnológica. 

Um ambicioso projeto contemporâneo, formados por várias salas 

multifuncionais, espaços para arte contemporânea, uma biblioteca de grande 

acervo, são vários locais para a música e para eventos. Em frente ao Centro à 

uma grande praça o que se contrastou de uma maneira positiva entre o edifício 

a cidade e a paisagem, os terraços no teto proporcionam umas das vistas mais 

bonitas da cidade. Por tanto teve esse cuidado da visualização do interno para 

o externo do edifício para se tornar algo único. 

Um verdadeiro museu para os artistas de rua, não é à toa que recebem 

em torno de 25 mil visitantes por dia. 

1997 foi adicionado um projeto de Renzo ao edifício, uma reconstrução 

do ateliê do escultor Romero Constantin Brancusi. 

 

              Figura 04:  Renzo Piano 

 
       Fonte: Disponível em: < https://arcspace.com/architect/renzo-piano > Acesso em 21 

março.2019 
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Principais Prêmios de Renzo Piano 

1989 – Medalha de Ouro RIBA 

1990 – Prêmio Kyoto em Artes e Filosofia 

1995 – Prêmio Erasmus 

1998 – Prêmio Pritzker 

2002 – Medalha de Ouro UIA 

2008 – Medalha de Ouro AIA 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Seu modo de projetar, valoriza tudo aquilo que ele faz, e não ter uma 

forma pré-estabelecida de projeto ou traços pré-definidos faz com que cada 

projeto tenha um efeito diferente, sempre valorizando e enriquecendo o local 

onde é implantado. A preocupação com a sustentabilidade faz com que ele 

busque materiais que proporcionem o bem para a natureza e para o projeto. 

Porem nunca rompe com a cultura local e aproveita sempre dos materiais que 

é utilizado na região. É a mistura de materiais inovadores com os tradicionais. 

Faz muito uso do vidro tanto para a iluminação tanto para contemplação da 

paisagem, da madeira e do metal. 

Considerado o arquiteto mais sustentável dos últimos tempos, Renzo é 

conhecido por ditar a arquitetura contemporânea. Concluindo, pode-se dizer 

que suas inspirações para o uso da tecnologia vêm de soluções arquitetônicas 

já históricas. Renzo Piano é um arquiteto que tem cuidado com a questão da 

sustentabilidade e que busca soluções de habitação para um mundo que está 

sempre em transformação. 
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