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O Arquiteto 
• Nasceu em 05 de agosto de 1957, 

em Tóquio (Japão). 
 

• Desde criança demostrava aptidão 
para a carpintaria e artes manuais. 
 

Formação: 

– Universidade de Artes de 
Tóquio;  

– Southern California Institute 
of Tecnology (1977);    

– Cooper Union (1984), onde se 
formou aos 27 anos. 

 



• Desenvolveu seu primeiro abrigo de tubos de papelão 
para os refugiados da guerra civil de Ruanda, em 1994. 

 

• Em 1995, criou a NGO Voluntary Architects’ Network – 
VAN, com intuito de projetar várias obras para atender 
necessitados no mundo inteiro, seja devido a guerras 
como por catástrofes naturais (JODIDIO, 2010). 
 

• Em 2011, tornou-se professor na Universidade de Arte e 
Design de Kyoto (Japão), sendo condecorado em 2014 
com o maior prêmio da arquitetura mundial – o 
PRITZKER PRIZE –, que o consagrou como um dos 
maiores arquitetos da atualidade (ARCHDAILY, 2014). 

 

 



Obras 
• Tornou-se mundialmente 

conhecido devido ao uso 
inovador de materiais na 
arquitetura, em especial o 
PAPEL e o PAPELÃO, 
aplicados de forma pura e 
minimalista.  
 

• Por cerca de três décadas, 
aplicou seu conhecimento 
em materiais recicláveis 
na proposição de abrigos 
de alta qualidade e baixo 
custo para refugiados. 
(SMITH, 2014). 

Byumba, Ruanda (1994) 

Kobe, Japão (1995) 



 

• Negando o status de 
celebridade e considerando a 
green architecture como mero 
modismo – já que tinha desde 
1986 preocupações ambientais, 
muito antes do termo surgir –, 
Shigeru Ban mantém uma 
polêmica postura de anti-
arquiteto (ADAMS, 2014). 

Takatori , Japão (1995) 

Índia (2001) 



Os desastres naturais na verdade deveriam 

ser chamados de “desastres humanos”, 

pois não são os terremotos que matam as 

pessoas, mas sim o desabamento das 

construções, sendo isto responsabilidade 

dos arquitetos.  

Shigeru Ban 

Kirinda, Sri-Lanka (2004) 



• Em todos seus trabalhos, 
Ban procura encontrar 
soluções adequadas a cada 
REALIDADE ESPECÍFICA, 
utilizando materiais e 
técnicas mais próximos da 
população local.  
 

• Já realizou trabalhos na 
Índia, China, Japão, Coréia 
do Sul, Haiti, Itália, França, 
EUA e Nova Zelândia, entre 
outros países. Atualmente, 
continua a desenvolver 
novas  técnicas, materiais e 
sistemas estruturais, além 
de dar aulas e palestras         
(SHIGERUBANARCHITECTS
, 2014). 

Sichuan, China (2008) 

L’Aquila, Itália (2009) 



• O Júri do Pritzker Prize usou a seguinte descrição 

para justificar sua escolha como o arquiteto do ano: 

Shigeru Ban é um arquiteto incansável cujo trabalho 
exala otimismo. Onde outros podem ver desafios 

insuperáveis, Ban vê uma chamada à ação. Onde outros 
podem tomar um caminho já testado, ele vê a 
oportunidade para inovar. Ele é um professor 

comprometido que não é apenas um modelo para a 
geração mais jovem, mas também uma fonte de 

inspiração (QUIRK, 2014). 

Carbon Fiber Chair (2009) 



Yeoju, Coréia do Sul (2010) 

Onagawa, Japão(2011) Japão (2011)  

Hannover, Alemanha (2000)  



Aspen CO, EUA (2014) 

Zurique, Suíça (2013) 

Beijing, China (2002)  



Estudo de Casos 

De modo a exemplificar e ilustrar o pensamento de 

Shigeru Ban, foram escolhidas 03 (obras) de 

décadas distintas (1990, 2000 e 2010) e situadas em 

contextos bastante diversos. São elas: 

 

• Kobe Paper Log Houses                                    

(1995, Japão)   

• Centre Pompidou-Metz                                           

(2006/10, França)  

• Christchurch Cardboard Cathedral                       

(2011/13, Nova Zelândia) 

 



Kobe Paper Log Houses 

Localização:  Nagata, Kobe (Japão) 

Área do projeto: 16 m²  

Data do projeto: Janeiro/1995  

Data de construção:  Setembro/1995 

 

(McQUAID, 2013; 

SHIGERUBANARCHITECTS, 2014)  

  

• Paredes realizadas em tubos de papelão 

• Preocupações com conforto térmico: esponja autoadesiva à prova 

d’água fixada entre os tubos  

• Fundações em caixas de cerveja, preenchidas com sacos de areia  

• Piso em madeira compensada  

• Teto e cobertura compostos por membrana de PVC;  

• Custo aproximado de US$ 2.000  





Centre Pompidou-Metz 

Localização:  Metz, Lorraine (França)  

Área do projeto: 11.330 m2 

Data do projeto: 2004/06 

Data de construção: 2010 

Parceria com Jean de Gastines 

 

(SHIGERUBANARCHITECTS, 2014) 

• Partido baseado em volumes simples (galerias-tubo) dispostos em 

três dimensões e com circulação clara (torre hexagonal) entre eles  

• Janelas envidraçadas emolduram vistas para pontos turísticos  

• Térreo composto por estúdio de criação, restaurante, escritórios, 

auditório, livraria, café e balcão de informações turísticas 

• Cobertura em forma de hexágono (inspirada em chapéu chinês) feita 

com treliças de madeira e membrana têxtil de fibra de vidro e teflon   

• Fachadas compostas por persianas de vidro facilmente removidas, 

não havendo a presença de muros e outras barreiras. 





Christchurch Cardboard Cathedral 

Localização: Christchurch (Nova Zelândia) 

Área do projeto: 775 m²  

Data do projeto: 2011   

Data de construção: Julho/2012 a Agosto/2013 

 

(BARRIE, 2014; 

SHIGERUBANARCHITECS, 2014) 

• Capacidade para 700 pessoas  

• Forma inspirada nas elevações da antiga 

catedral arruinada após terremoto em 2011 

• Estrutura simples em forma triangular, com 98 

tubos de papelão (recobertos com poliuretano) 

de mesmo tamanho, apoiados em fundação de 

concreto e sobre oito contêineres de aço 

• Contêineres: escritórios, banheiros e capela  

• Tornou-se um dos principais símbolos do 

renascimento da cidade 





Considerações Finais 

• A pesquisa permitiu constatar a importância da 
busca por uma ARQUITETURA MAIS 
SUSTENTÁVEL, acessível a todos e de teor 
humanitário. 
 

• Verificou-se que, através  do conhecimento e uso 
inovador de MATERIAIS, é possível conceber 
espaços funcionais, tecnicamente bem resolvidos, 
esteticamente agradáveis e de baixo custo. 
 

 

 



O trabalho de Shigeru Ban inspira e dá 

esperança, lembrando o papel que o 

arquiteto possui dentro da sociedade 

como agente transformador dela.                     

Sua arquitetura efêmera e sustentável é    

um exemplo a ser seguido por arquitetos 

do mundo inteiro no que concerne a seu 

valor econômico, cultural e 

socioambiental.   
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