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PESQUISA 

Zaha Hadid é uma arquiteta iraquiana que seque a linha do deconstrutivismo em suas 

obras. Ela ganhou diversos prêmios, entre eles o Premio Pritzker pelo conjunto da 

obra, sendo a primeira mulher a ganhar esse premio. Suas obras possuem uma grande 

variedade de programas desde salas de concerto, museus e até ginásio olímpico. 

Fundou seu próprio escritório na década de 80, “Zaha Hadid Architects. 

Zaha Hadid nasceu em 1950 em Bagdá. Formou-se em Matemática pela Universidade 

Americana de Beirute e depois estudou na Architectural Association (AA) de Londres 

em 1972, onde teve como professor orientador Rem Koolhaas.  

"Na década de 1970, no entanto, Hadid, uma estudante na Architectural Association, 

em Londres, teve composições abstratas de Malevich e, dando-lhes dimensão e 

função, transformando-as em projetos arquitetônicos que deram vida novamente para 

a visão. Corajosamente, ela partiu em um curso para realizar as idéias, como a 

fragmentação e estratificação, nunca foram construídas pelos próprios suprematistas. 

Inspirado pelas pinturas etéreas de Malevich, ela pegou o pincel como uma ferramenta 

de design, e para ela, pintou quadros tornou-se um lugar de invenção espacial. Com 

esta metodologia, aplicada na busca ilusória de forma quase intangível, ela escapou do 

preconceito latente em tais ferramentas de design como a regra T-quadrado e 

paralelo, tradicionalmente utilizado por arquitetos. Hadid saiu das pranchetas de 

desenho, assim como Frank Gehry fez quando, influenciado por artistas, ele deixou 

para trás os desenhos habituais para conceber seus edifícios esculturais, muitas vezes 

com as mãos. Hadid abandonou a regularidade da regra T-quadrado e paralelo em 

edifícios emancipados a partir do ângulo direito." - Trecho do Ensaio sobre Premiacao 

2004 Pritzker Prize. 

Depois de se formar em arquitetura em 1977, Hadid tornou-se membro do OMA 

(Office for Metropolitan Architecture) convidada por Koolhaas, onde trabalhou ate 

abrir seu próprio escritório. Iniciou seus trabalhos em Londres e fundou seu próprio 

escritório, Zaha Hadid Architects na década de 80, quando também lecionou na 

Architectural Association. 

Koolhaas foi um dos precursores do movimento deconstrutivista e juntos a e Elias 

Zemghelis tiveram grande influencia na linha de atuação de Zaha. Daniel Libesking, 

Peter Eisenman, Bernard Tschumi. 

O deconstrutivismo é um movimento que tenta romper com a estrutura básica da 

arquitetura ate então feita, que era composta por: paredes, piso, teto e aberturas com 

janelas e portas, sempre tentando quebrar as superfícies retilíneas e dessa forma, não 

podendo estabelecer onde começa o chão e onde é o teto. 



Este movimento, chamado deconstrutivismo, surgiu na segunda metade do século XX, 

em oposição à organização do movimento modernista. Atualmente considerado uma 

tendência da arquitetura contemporânea, não apenas uma novidade. Tendo como um 

dos seus principais precursores Rem Koolhaas junto a Elia Zenghelis e outros 

arquitetos, fundou o OMA (Office of Metropolitan Architecture), primeiro escritório 

onde Zaha trabalhou. Suas obras apresentam características visuais claras do 

estruturalismo deconstrutivista. 

Sobre o deconstrutivismo na arquitetura podemos considerar um rompimento com a 

estrutura básica da arquitetura ate então feita, que era composta por: paredes, piso, 

teto e aberturas com janelas e portas, sempre tentando quebrar as superfícies 

retilíneas e dessa forma, não podendo estabelecer onde começa o chão e onde é o 

teto. Um bom exemplo sobre essa continuidade do chão, se dá bem presentes nas 

obras do já citado Rem Koolhaas. Relacionando a Zaha Hadid no âmbito do 

deconstrutivismo iremos visualizá-lo inicialmente em suas fachadas sem uma 

continuidade e limites, e ainda diferentes aspectos que podem caracterizá-la como um 

arquiteta que possua obras deconstrutivistas. 

Uma das correntes que integram o deconstrutivismo na arquitetura é o estruturalismo 

e o pós-estruturalismo. Segundo Silvio Colin, o estruturalismo é empregado quando 

um objeto do conhecimento é encarado como uma estrutura. Esse estruturalismo 

preocupa-se em estabelecer alguns padrões para analisar essa estrutura, enquanto o  

pós-estruralismo trata de uma flexibilidade no até então considerado estrutura, que 

são revisados e descontruídos.  

Com a herança estilística provida de Rem Koolhaas, Zaha atualmente desafia o plano 

ortogonal de projeto e busca a fluidez e dinamismo da forma em seus projetos, 

garantindo um espaço amplo que converse com o tempo atual, desconstruindo o 

concreto, com forte expressionismo em forma de arte arquitetônica. Com base 

conceitual, Zaha traz à arquitetura uma nova vertente de inquietação e forte impacto, 

mesclando design e arquitetura. 

Ousada, orgânica e inovadora são apenas alguns dos predicados atribuídos à obra de 

Zaha. O deconstrutivismo que a caracteriza se estende para além da materialidade dos 

projetos: Hadid desconstrói a arquitetura para reconstruí-la. Seus projetos e 

discussões suscitam questões que levam a profissão e o futuro desta a serem 

repensados. Zaha procura interrelacionar design, arquitetura e urbanismo, além de se 

preocupar com a interface entre paisagem, arquitetura e geologia, “integrando a 

topografia natural e levando a experimentações com tecnologia de ponta” (segundo a 

própria arquiteta, em seu site). A não linearidade é marca de seus projetos que, 

segundo Hadid, refletem as complexidades e dinamismos da vida contemporânea. O 

trabalho de Zaha também gera controvérsias: há quem veja nela uma postura de 



“arquiteta-estrela”, mas o fato é que seu trabalho não passa despercebido e, em 2004, 

recebeu o prêmio Pritzker. 

Vencedora de prêmios por todo mundo, e a única mulher a receber o Prêmio Pritzker, 

de 2004. Suas obras estão principalmente localizadas na Europa e Ásia, grande maioria 

dos seus projetos foram desenvolvidos na década de 90 e inicio do século XXI em 

diversas áreas da arquitetura, desde centros de estudo e pesquisa a equipamentos 

culturais. 

Caracterizado pela fragmentação, pelo processo de desenho não linear e formas 

irregulares. Transformações físicas de elementos essenciais para a arquitetura, como a 

estrutura, paredes e cobertura do edifício. A aparência visual final de seus edifícios 

expressa uma forte expressão única do mundo e explicitações de tensões, além uma 

estimulante imprevisibilidade da arte. 

Estas sete obras foram às premiadas e reconhecidas com arquitetura ambiciosa que 

buscava dar continuação ao projeto inacabado vindo do modernismo junto do instinto 

experimental e novas formas de composição utilizando-se da fragmentação. 

OBRAS PREMIADAS: 

Nome do edifício: BMW Central Building 

Localização: Leipzig, Alemanha 

Cliente: BMW AG, Munique Alemanha 

Área: 27.500 m² 

Projeto: 2001  

Conclusão da Obra: 2005 

A fábrica da BMW antes da construção do edifício central existia como três edifícios 

desconexos, cada um desempenhando um papel essencial na produção de veículos 

BMW 3 Series. Foi feito um concurso com vários arquitetos renomados, entre eles Zara 

Hadid e foi ela que conseguiu, com seu projeto inovador, vencer o concurso. A 

competição foi realizada para a criação de um corpo central funcionar como a ligação 

física das três unidades. É também necessária para abrigar as necessidades 

administrativas e empregado espaços. Projeto de Hadid teve essa ideia de 

conectividade e é usado para informar todos os aspectos do novo edifício. Ele serve 

como uma conexão para as etapas do processo de montagem e os empregados. 

Concebida como uma série de sobreposição e interligação níveis e espaços, ele 



confunde a separação entre as partes do complexo e cria um terreno plano, tanto para 

azul e branca de colarinho funcionários, visitantes, e os carros. 

Nome do edifício: Vitra Fire Station 

Localização: Weil am Rhein, Alemanha 

Cliente: Vitra International Ag 

Área: 852 m² 

Projeto: 1990 

Conclusão da Obra: 1993 

O Corpo de Bombeiros foi o primeiro trabalho internacional de design de Zaha Hadid e 

demonstra sua técnica de polígonos de mistura com as estruturas triangulares, ficando 

uma sensação de movimento característico de seus projetos. 

Construído como um quartel trabalhar dentro do design de móveis Vitra e complexo 

de produção (depois de um incêndio há alguns anos demonstrou anteriormente a 

necessidade de uma estrutura deste tipo), o prédio foi planejado para servir todos os 

edifícios da Vitra. 

Nome do edifício: Phaeno Science Center 

Localização: Wolfsbusg, Alemanha 

Cliente: Meuland Wohbaugesellschaft em nome da cidade de Wolfsbrug 

Área: 12.000 m² 

Projeto: 1999 

Conclusão da Obra: 2005 

O museu de ciência é dedicada a atrair crianças e jovens para o mundo da física, 

biologia e química, por isso didático. É parte de uma série de edifícios culturais que 

foram construídas a partir dos anos 50, a fim de produzir uma sinergia suficiente e 

meios urbanos para resgatar a cidade industrial de limbo em que está atolada, como 

aconteceu com Guggenheim Bilbao. 

É um grande volume e arestas com horizontalidade muito pronunciada, o que parece 

levitar no chão. Sua forma se assemelha a um barco feito de aço e vidro. 



Ela captura a dinâmica da paisagem circundante, em sua forma alongada, que está fora 

do chão, nas aberturas caiu, e as paredes que dão a ilusão de que o prédio está em 

movimento.  

Descrita como “uma aventura parque arquitetônico e “caixa mágica”. Phaeno percebe 

a nossa visão continua da criação de espaços complexos, dinâmicos e fluidos desde os 

levemente colinas onduladas artificialmente e vales criados abaixo do principal 

estrutura elevada, até a cratera- como andar museu, espaços com iluminação natural e 

funis acessíveis dentro. 

Nome do edifício: The Richard and Lois Rosenthal Center of Contemporary Art 

Localização: Cinccinati, Ohio, Estados Unidos 

Cliente:  

Área: 7800 m²  

Projeto: 2001 

Conclusão da Obra: 2003 

Este é o primeiro edifício projetado por Zaha Hadid na América.Centro dedicado à 

evolução da pintura, fotografia, arquitetura e novas mídias. 

Um conceito que se baseia a concepção é o contraste entre os extremos: o corpo 

estranho pesado e a abertura dos espaços interiores. 

Outro dos principais conceitos aqui apresentados é "Urban Carpet", que produz uma 

continuidade do negócio entre a rua urbana e do edifício. A superfície da rua entra no 

edifício e é dobrado movimento ascendente a idéia de criar o espaço vertical e urbano. 

Em termos de espaços de exposição foram concebidos com a idéia de se adaptar a 

mudanças na arte, de modo que podem ser apresentados como obras tradicionais, tais 

como instalações que tiram proveito da interatividade e tecnologia. 

Em contraste com os blocos vizinhos, esta construção é incorporada numa composição de 

volumes empilhados que se estendem os limites do seu solo compactado. Entre dissolução e 

dispersão, impõe densidade e intensidade.  

Nome do edifício: Bergisel SkiJump 

Localização: Innsbruck, Austria 

Cliente: Austrian Ski Federation 



Área: 7800 m²   

Projeto: 1999 

Conclusão da Obra: 2002 

A arquiteta define seu projeto como "uma mistura orgânica híbrido de ponte e torre. 

Em dezembro de 1999, a firma de arquitetos Zaha Hadid venceu o concurso 

internacional para a construção de uma nova pista no salto de esqui colina Bersigel. 

A faixa faz parte de um grande projeto de renovação da pista olímpica e reeemplaza 

velho salto a partir de 1927, o que já não satisfazem os padrões internacionais. 

Zaha Hadid necessidades combinado de esportes especializados, como esqui, com os 

requisitos de uma atração turística espaço e alcançou uma forma única, que se 

estende para o céu a partir da topografia da montanha. 

O trabalho está no horizonte como um objeto escultural e como um símbolo da 

cidade. Visível de todas as direções e oferece uma leitura do objeto tridimensional, 

que gradualmente revelar todos os aspectos do seu design. 

Nome do edifício: Lfone Landesgartenschau 

Localização: Weil am Rhein, Alemanha 

Cliente: Cidade de Weil am Rhein 

Área: 845 m²  

Projeto: 1996  

Conclusão da Obra: 1999  

Projetado e construído para um festival Garden, Formação Paisagem Uma rejeita o 

conceito de edifício como "objeto isolado". É utilizado uma rede de caminhos 

entrelaçados e espaços interligados para criar uma estrutura que contém uma sala de 

exposições, café e centro ambiental. 

 

 

 



Nome do edifício: Car Park and Terminus Hoenheim Nord 

Localização: Estrasburgo, França 

Cliente: Compagnie des Transports Strasbourgeois - CTS 

Área: 3000 m²  

Projeto: 1998 

Conclusão da Obra: 2001 

A cidade de Estrasburgo desenvolveu um novo serviço de bonde-line para combater o 

aumento do congestionamento e da poluição no centro da cidade. Ele encoraja as 

pessoas a deixar seus carros fora da cidade, em parques de estacionamento 

especialmente projetados, e em seguida, tomar um bonde para as partes mais internas 

da cidade. Hadid foi convidado para projetar o bonde da estação e um parque de 

estacionamento para 700 carros, no extremo norte da linha B, que corre de norte a 

sul. Sua idéia é criar “um espaço energético e atraente, que está claramente definido 

em termos de função e circulação”. 

Desde a premiação os diversos projetos desenvolvidos para Europa e Ásia e alguns nos 

EUA, Zaha cria uma nova linguagem. Sua arquitetura gera formas mais orgânicas e 

fluídas em programas mais diversos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROTEIRO VIDEO 

Introdução (30 segundos) 

Narrativa: Zaha Hadid é uma arquiteta iraquiana que seque a linha do deconstrutivismo em 

suas obras. Ela ganhou diversos prêmios, entre eles o Premio Pritzker pelo conjunto da obra, 

sendo a primeira mulher a ganhar esse premio. Suas obras possuem uma grande variedade de 

programas desde salas de concerto, museus e até ginásio olímpico. Fundou seu próprio 

escritório na década de 80, “Zaha Hadid Architects. 

Imagens: Serão exibidas fotos da arquiteta e alguns exemplos de obras que se encaixem nos 

programas citados 

 

Introduz-se a biografia, formação acadêmica, experiência profissional (60 

segundos) 

 

Narrativa: Zaha Hadid nasceu em 1950 em Bagdá. Formou-se em Matemática pela 

Universidade Americana de Beirute e depois estudou na Architectural Association (AA) de 

Londres em 1972, onde teve como professor orientador Rem Koolhaas.  

"Na década de 1970, no entanto, Hadid, uma estudante na Architectural Association, em 

Londres, teve composições abstratas de Malevich e, dando-lhes dimensão e função, 

transformando-as em projetos arquitetônicos que deram vida novamente para a visão. 

Corajosamente, ela partiu em um curso para realizar as idéias, como a fragmentação e 

estratificação, nunca foram construídos pelos próprios suprematistas. Inspirado pelas pinturas 

etéreas de Malevich, ela pegou o pincel como uma ferramenta de design, e para ela, pintou 

quadros tornou-se um lugar de invenção espacial. Com esta metodologia, aplicada na busca 

ilusória de forma quase intangível, ela escapou do preconceito latente em tais ferramentas de 

design como a regra T-quadrado e paralelo, tradicionalmente utilizado por arquitetos. Hadid 

saiu das pranchetas de desenho, assim como Frank Gehry fez quando, influenciado por 

artistas, ele deixou para trás os desenhos habituais para conceber seus edifícios escultural, 

muitas vezes com as mãos. Hadid abandonou a regularidade da regra T-quadrado e paralelo 

em edifícios emancipados a partir do ângulo direito." - Trecho do Ensaio sobre Premiacao 2004 

Pritzker Prize 

Depois de se formar em arquitetura em 1977, Hadid tornou-se membro do OMA (Office for 

Metropolitan Architecture) convidada por Koolhaas, onde trabalhou ate abrir seu próprio 

escritório. 

Imagens: Serão exibidas mais imagens da arquiteta e suas obras, incluindo também algumas 

produzidas pelo OMA. 

O que é o Deconstrutivismo (60 a 90 segundos) 

Narrativa:Koolhaas foi um dos precursores do movimento deconstrutivista e juntos a e Elias 

Zemghelis tiveram grande influencia na linha de atuação de Zaha. Daniel Libesking, Peter 

Eisenman, Bernard Tschumi. 



O deconstrutivismo é um movimento que tenta romper com a estrutura básica da arquitetura 

ate então feita, que era composta por: paredes, piso, teto e aberturas com janelas e portas, 

sempre tentando quebrar as superfícies retilíneas e dessa forma, não podendo estabelecer 

onde começa o chão e onde é o teto. 

Imagens: Exemplos deconstrutivismo, evidenciando essa questão da quebra das superfícies 

retilíneas e da ortogonalidade e imagens que ilustre os conceitos. 

Zaha no deconstrutivismo (60 segundos) 

Narrativa: Com a herança estilística provida de Rem Koolhaas, Zaha atualmente desafia o plano 

ortogonal de projeto e busca a fluidez e dinamismo da forma em seus projetos, garantindo um 

espaço amplo que converse com o tempo atual, desconstruindo o concreto, com forte 

expressionismo em forma de arte arquitetônica. Com base conceitual, Zaha traz à arquitetura 

uma nova vertente de inquietação e forte impacto, mesclando design e arquitetura. 

Ousada, orgânica e inovadora são apenas alguns dos predicados atribuídos à obra de Zaha. O 

desconstrutivismo que a caracteriza se estende para além da materialidade dos projetos: 

Hadid desconstrói a arquitetura para reconstruí-la. Seus projetos e discussões suscitam 

questões que levam a profissão e o futuro desta a serem repensados. Zaha procura 

interrelacionar design, arquitetura e urbanismo, além de se preocupar com a interface entre 

paisagem, arquitetura e geologia, “integrando a topografia natural e levando a 

experimentações com tecnologia de ponta” (segundo a própria arquiteta, em seu site). A não-

linearidade é marca de seus projetos que, segundo Hadid, refletem as complexidades e 

dinamismos da vida contemporânea. O trabalho de Zaha também gera controvérsias: há quem 

veja nela uma postura de “arquiteta-estrela”, mas o fato é que seu trabalho não passa 

despercebido e, em 2004, recebeu o prêmio Pritzker. 

As 7 obras premiadas pelo Pritzker (90 segundos) 

Narrativa: Vitra Fire Station, Lfone Landesgartenschau, Car Park and Terminous Hoenheim 

North, Burgisel Ski Jump, The Richard and Lois Rosenthal Center of Contemporary Art, BMW 

Central Building, Phaeno Science Center – estas 7 obras foram as premiadas e reconhecidas 

com arquitetura ambiciosa que buscava dar continuação ao projeto inacabado vindo do 

modernismo junto do instinto experimental e novas formas de composição utilizando-se da 

fragmentação. 

Imagens: fotos e vídeos das obras ganhadoras e exposição das qualidades arquitetônicas em 

seu trabalho. 

Obras após a premiação (60 segundos) 

Narrativa: Desde a premiação os diversos projetos desenvolvidos para Europa e Ásia e alguns 

nos EUA, Zaha cria uma nova linguagem que após a premiação. Sua arquitetura criam formas 

mais orgânicas e fluídas em programas mais diversos. 

Imagens: em ordem cronológica apresentação da linha de desenvolvimento do desenho 

arquitetônico dos projetos mais recentes de Zaha. 

Creditos e Referencias (10 segundos) 



ESQUEMAS DE QUADROS 
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