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RESUMO
De placa e grelha: transformações dominoicas em terra
brasileira discute as transformações nos anos 1950 e
1960 dos elementos do esquema de estrutura independente
tipo Dom-ino, o esqueleto ou ossatura constituído por
conjunto de placas paralelas em balanço suportada por
grelha de apoios pontuais que é fundamento explícito da
arquitetura moderna brasileira de base carioca entre 1936 e
1945. O presente trabalho complementa e refina a revisão
histórica e crítica da arquitetura moderna brasileira
empreendida por pesquisa dentro do PROPAR-UFRGS com
participação entre outros, do próprio autor com sua
dissertação de mestrado, Edifício moderno brasileiro: a
urbanização dos cinco pontos de Le Corbusier 1936-57
(2003).
Considerando que uma estrutura não atende apenas cargas
verticais, o trabalho deixa evidente a dificuldade de reduzir a
função das paredes da arquitetura moderna à pura vedação.
Ao mesmo tempo, mostra a progressiva mutação do sistema
triarticulado que informa o pensamento de Lucio Costa. A
inclusão de estruturas especiais e estruturas de paredes
portantes para alternativas eventuais à estrutura tipo Domino, entendida como estrutura normal da arquitetura
moderna, evidencia que o sistema tem um viés hierárquico.
O trabalho mostra que esse viés se abala quando a
arquitetura moderna triunfa no pós-guerra, com a parede
portante assumindo importância equivalente ao apoio
pontual. Desta forma, contribui para aprofundar o
entendimento das continuidades e descontinuidades entre a
arquitetura feita nos anos 1950 por Oscar Niemeyer e
Affonso Eduardo Reidy, baseados no Rio de Janeiro, e a
arquitetura de Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha,
operando em São Paulo nos anos 1960.
No primeiro capítulo, a tese examina os textos mais
importantes de Rowe e Eisenman em torno do entendimento
do esquema Dom-ino e das suas conexões com os 5 pontos
e as 4 composições corbusianas. O segundo capítulo
percorre a apreciação de Comas sobre o aporte teórico de
Costa nos ensaios e memórias que inclui o exame da
atribuição de paradigma ao esquema de placa e grelha e da
definição de arquitetura com viés corbusiano como
proposição inclusiva que leva à noção da arquitetura
moderna como sistema triarticulado e que acolhe
combinações híbridas. O terceiro capítulo é centrado no
problema de expressão dos esforços horizontais suprimida
na formulação estrutural dominoica e os problemas de
estabilidade e rigidez desse esquema, acrescido de um
inventário de pressões de natureza espacial e funcional que
põem em crise o estatuto de paradigma da estrutura tipo
Dom-ino tanto no período entreguerras quanto no pósguerra. Os dois capítulos seguintes abordam as
transformações formais, em bases cariocas, que registra

30

a ampliação da configuração dos apoios isolados e, em terra
paulista, caracterizadas pelas empenas de concreto
aparente que afetam o princípio de independência entre
estrutura e vedação, desautorizam a associação categórica
do apoio isolado a elemento estrutural, e da parede a
elemento sustentado, de vedação. O sexto capítulo é estudo
empírico comparativo que visa a verificar mais
detalhadamente os processos formais e construtivos
expostos de maneira ampla nos dois capítulos anteriores.
Nas mutações sistêmicas do epílogo se reitera a crescente
interdependência no pós-guerra entre o esqueleto
independente tipo Dom-ino e planos de parede estrutural,
atualizando as relações da cella-pronaos nos tempos grecoromanos em termos modernos de shear core-skeleton. A
importância da parede estrutural se acentua considerando o
predomínio de soluções híbridas na arquitetura moderna
brasileira.
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ABSTRACT
Plate and grid: Dom-ino type structure changes in Brazilian
territory discuss the changes in the 1950s and 1960s of the
elements of the independent structure diagram type Domino. The skeleton or the frame consists of a set of parallel
cantilevered plates supported by a grid of supports that is the
explicit foundation of modern Brazilian architecture based in
Rio de Janeiro between 1936 and 1945. This study
compliments and refines the historical and critical review of
modern Brazilian architecture undertaken through research
within the PROPAR-UFRGS involving the participation
among others, of the author himself with his Masters
dissertation, The modern brazilian building: the urbanization
of the five points of Le Corbusier 1936-57 (2003).
Considering that a structure not only receives vertical loads,
the study makes evident the difficulty of reducing the function
of walls in modern architecture to only partitioning. At the
same time, it shows the gradual changing of the triarticulated system in Lucio Costa’s thoughts. The inclusion
of special structures and wall bearing structures for possible
alternatives to the Dom-ino type structure, is understood as
the normal modern architecture structure that indicates the
system has a hierarchical bias. The research shows that this
bias is undeterred when modern architecture triumphs in the
postwar period, with the supporting wall taking on the
equivalent importance of pointed support. In this way it
contributes to deepening the understanding of the
continuities and discontinuities between architecture of the
1950s by Oscar Niemeyer and Affonso Eduardo Reidy,
based in Rio de Janeiro, and architecture by Vilanova
Artigas and Paulo Mendes da Rocha, operating in São Paulo
in the 1960s.
In the first chapter, the thesis examines the most important
texts of Rowe and Eisenman about the understanding of the
Dom-ino type structure scheme and its connections with 5
points and the four corbusian compositions. The second
chapter covers the assessment of Comas on the theoretical
support of Costa in the essays and memoirs that include
consideration of the assignment of a paradigm to the
scheme of plate and grid and the definition of architecture
with a corbusian bias as an inclusive proposition that leads
to the notion of modern architecture as a tri-articulated
system that welcomes hybrid combinations. The third
chapter is focused on the expression of the problem of
horizontal forces suppressed by the dominoic structural
formulation and the problems of stability and rigidity of this
scheme, increased by a list of spatial and functional
pressures which leads to a crisis in the paradigm Dom-ino
type structure both in the interwar period and after the war.
The next two chapters cover the formal transformations
based in Rio, which registers the expansion of the
configuration of the pointed support, and, in Sao Paulo, is
characterized by exposed concrete walls affecting the
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principle of independence between structure and partition,
disallowing the categorical association pointed support as a
structural element, and the wall as partition. The sixth
chapter is a comparative empirical study which aims to verify
in detail the formal and constructive processes exhibited
broadly in the previous two chapters. In systemic changes in
the epilogue, the growing interdependence in the post-war
period between independent skeleton type Dom-ino and
structural wall plans were reiterated, updating the relations of
Cella-pronaos Greek and Roman times into modern terms of
a shear core-skeleton. The importance of the structural wall
is accentuated considering the predominance of hybrid
solutions in modern Brazilian architecture.
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estabelecidas entre o seu corpo principal e suas
extremidades verticais - chão e céu, motivadas pelos
aspectos específicos do lugar e do programa. Fonte:
croquis do autor.
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Figura 30: quadro dos cinco subsistemas estruturais
classificados por Engel, divididos pelas características
ativas de forma (1), vetor (2), seção (3), superfície (4) e
altura (5). As três faixas em cor cinza indicam as estruturas
arquitravadas. Fonte: Engel, 2001.
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Figuras 31 e 32: Le Corbusier, Pavilhão Suíço na Cidade
Universitária de Paris, fachada sul (esquerda) e detalhe da
base e corpo principal na fachada sul (direita). Fonte:
Corbusier e Jeanneret, 1935.
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Figura 33: Le Corbusier, croquis justificativos das
vantagens estruturais e econômicas dos balanços obtidas
pela ossatura em concreto armado em relação à
construção de muros portantes apoiados na periferia.
Fonte: Corbusier, 2004.
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Figuras 34 e 35: corte da grande sala de Karnak
(esquerda) e Le Corbusier, corte transversal na Ville
Savoye (direita). Fontes: Paricio, 1994 e Quetglas, 2009.
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Figura 36: projeto da Cidade Universitária do Brasil,
perspectiva da grande praça com o grande Auditório de Le
Corbusier (esquerda), Alameda Central (centro) e edifício
da Reitoria e da Biblioteca (direita). Fonte: Costa, 1995.
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Figura 37: Lucio Costa e equipe, Cidade Universitária do
Brasil (CUB), projeto estrutural das escolas resolvidas em
volumes tipo barra. São propostos dois tipos de espaço,
acompanhados de respectiva solução estrutural: espaço
descolunado ou diáfano (esquerda) e espaço com colunas
ou hipostilo (direita). Em ambos, Costa recorre à solução
com grelhas ocultas com discretos balanços no sentido
longitudinal. Fonte: Costa, 1995.
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Figura 38: Lucio Costa e equipe, projeto da Cidade
Universitária do Brasil (CUB), perspectiva da implantação
geral. Os dois retângulos em cor cinza indicam a posição
do par de opostos formado por Clube e Museu. Fonte:
Costa, 1995.
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Figuras 39 e 40: Lucio Costa e equipe, projeto da Cidade
Universitária do Brasil (CUB), Clube, perspectiva
(esquerda acima) e plantas baixas (esquerda abaixo);
Museu, perspectiva (direita acima) e plantas baixas (direita
abaixo). Fonte: Costa, 1995.

86

Figura 41: efeitos das forças laterais sobre uma estrutura
com aumento significativo devido à sua altura e esbelteza.
Fonte: Ching, 2010.
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Figura 42: aumento de rigidez somente nos apoios resulta
em flexão individual dos elementos verticais sem
contribuição das placas (linha superior); aumento de
rigidez conjunta entre apoio e placa produz uma flexão em
conjunto entre apoio e placa (linha inferior). Fonte: croquis
do autor.
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Figura 43: diferentes graus de rigidez nas ligações entre
pilar e viga nos trílitos; pórtico arquitravado (esquerda),
pórtico rígido birrotulado (centro) e pórtico rígido
triarticulado (direita). Fonte: Engel, 1981.
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Figura 44: dois extremos da transferência de rigidez entre
elementos de suporte e elementos suportados; trílito
formado por pórtico arquitravado (esquerda) com divisão
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entre esforços de flexão na viga e compressão nos apoios,
arco ou abóbada com fusão dos esforços de compressão
tanto nos elementos de suportes como suportados
(direita). Fonte: croquis do autor.
Figura 45: edifício Highpoint One, vista exterior e esquema
de reaproveitamento de formas desenhado especialmente
para a solução híbrida de pilares-parede no corpo principal
(esquerda); projeto para o Palácio Legislativo do Estado de
Santa Catarina, foto de maquete (direita). Fontes: DPA12,
1997 e Acrópole 232, 1958.
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Figura 46: Pavilhão Alemão de Barcelona, vista exterior da
réplica executada entre 1981- 86 (esquerda); foto da
execução do edifício de 1929 (direita). Fonte: SolàMorales, 1998.
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Figura 47: Mies van der Rohe, croquis para a casa Hubbe
(1935) em Magdeburgo, Alemanha. Conforme Blaser
admite, a casa está dividida em dois sistemas estruturais:
a retícula de pilares, como abertura de espaço e a parede
portante, como delimitação espacial. A questão do
contraventamento à carga lateral permanece ignorada pela
crítica no edifício baixo. Fonte: Blaser, 1999.
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Figura 48: O Templo A em Prínia, na ilha de Creta (século
VII a.C.), apresenta um pronaos primitivo dotado de um
único pilar entre antas. Fonte: Robertson, 2014.
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Figura 49: transformações formais na arquitetura clássica,
a partir de esquema que evidencia a justaposição lateral
ocorrida na passagem do templo com colunas in antis para
o templo próstilo (esquerda) e a justaposição periférica
ocorrida com o templo períptero (direita). Fonte: croquis do
autor.
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Figura 50: muro e coluna representam duas abordagens
opostas ligadas à noção de presença e ausência de
matéria ou, em outros termos, subtração ou adição de
matéria, respectivamente. Fonte: Aparicio, 2000.
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Figura 51: diferenciação estabelecida por Alberti entre pilar
e coluna, em que o pilar mantém a planeza do muro
perfurado por arcadas (esquerda) e a coluna, suportando
arco (direita), rompe essa planeza, pela contradição entre
as suas propriedades escultóricas e a planeza própria do
muro perfurado. Fonte: Wittkower, 1971.
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Figura 52: Michelangelo, Palazzo dei Conservatori,
detalhe da fachada (esquerda) e Michelangelo, Palazzo
dei Conservatori, detalhe da fachada. Fonte: Wölfflin,
2005.
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Figura 53: transformações formais na arquitetura clássica:
superposição de ordens no Coliseu de Roma (esquerda),
superposição de ordem sobre pódio rusticado na casa de
Rafael com projeto de Bramante (centro) e criação de novo
elemento, a ordem colossal, nos palácios gêmeos do
Capitólio em Roma (direita). Fonte: Summerson, 1999.
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Figura 54: Perrault e outros, fachada leste do Museu do
Louvre. Fonte: Middleton, 2003.
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Figura 55: Le Corbusier, desenho comparativo entre o
sistema de muros portantes e esqueleto independente.
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Fonte: Pierrefeu, 1942.
Figura 56: Le Corbusier, hidroavião que ilustra o
argumento do Capítulo 3 de Vers une Architecture - “Olhos
que não Vêem... Os Aviões”. O uso do precedente formal
fora do campo da arquitetura se evidencia nas
semelhanças formais entre a referência e o esquema de
ossatura Dom-ino, incluindo a contraposição entre planos
estratificados e linhas que perfuram. Notar os elementos
de contraventamento visíveis no modelo de hidroavião.
Fonte: Corbusier, 2004.

117

Figuras 57 e 58: Le Corbusier, edifício do Exército da
Salvação, Paris, fachada de vidro originalmente construída
(esquerda); fachada com brise-soleil adicionado à fachada
de vidro. Fonte: Banham, 1969.
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Figura 59: Mies van der Rohe, casa Farnsworth, Plano,
fachada de acesso. Fonte: ArquitectureWeek.com.
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Figura 60: Skidmore, Owings & Merrill (SOM), vista interna
de um dos múltiplos pavimentos do edifício da Union
Carbide Corporation (1957-60) em Nova York. Fonte:
Danz, 1975.
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Figura 61: Louis Kahn, Museu de Arte de Yale, corte
transversal. Fonte: Perspecta, 1955.
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Figuras 62 e 63: Louis Kahn, casa Adler, planta baixa
(esquerda); casa de Vore, planta baixa (direita). Fonte:
Cortés, 2013.
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Figura 64: representação gráfica dos dois diferentes
gêneros de uma superfície em relação os apoios quando
simultaneamente fechados e ocos (esquerda), segundo a
topologia - superfície com uma perfuração - genus = 1
(centro) e superfície sem perfuração - genus = 0 (direita),
que resulta em mudança da noção de perfuração do apoio
pontual (genus = 1). Fonte: croquis do autor.
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Figuras 65 e 66: Skidmore, Owings & Merrill (SOM),
edifício da Pepsi-Cola (esquerda); edifício Inland Steel
(direita). No edifício da Pepsi-Cola, mantém-se o esquema
de perfuração de planos, enquanto no edifício Inland Steel
a exteriorização dos apoios elimina a noção topológica de
perfuração de superfícies. Fonte: Danz, 1975.
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Figura 67: Niemeyer, projeto da casa Burton Tremaine,
Montecito, Santa Bárbara, implantação, enfocando a
intervenção nos jardins projetados por Roberto Burle Marx.
Fonte: www.moma.org/m/arts/157?locale=en.
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Figura 68: Lina Bo Bardi, projeto ideal e gratuito para a
instalação do edifício da Exposição do IV Centenário de
São Paulo, no Parque Ibirapuera. Fonte: Habitat 11, 1953.
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Figuras 69 e 70: Lina Bo Bardi, projeto do Museu de Arte
de São Vicente, vista da área aberta das exposições e de
uma das paredes do auditório (esquerda) e vista da sala
de exposições, no fundo a área aberta para exposição de
esculturas. Nesse momento, a galeria de exposições é
preferencialmente diáfana, sem colunas internas, como
convém à crítica paulistana dos anos 1950. Fonte: Habitat
8, 1952.
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Figura 71: Jorge Machado Moreira, vista externa do
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edifício da Faculdade de Arquitetura e Reitoria da UFRJ.
Fonte: Cavalcanti, 2001.
Figura 72: Oscar Niemeyer, edifício COPAN, São Paulo,
detalhe da fachada com placas horizontais. Fonte: foto do
autor.

146

Figuras 73 e 74: MAM-RJ, elemento de ligação entre o
bloco principal e teatro com pilares de desenho não
dominoico (esquerda) e pátio do bloco-escola (direita).
Fonte: Reidy, 2000.
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Figura 75: MAM-RJ, croquis da fachada norte do museu.
Fonte: Reidy, 2000.
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Figura 76: MAM-RJ, vista interna do bloco principal
constituído por pórticos rígidos com pavimento suspenso
por tirantes. Fonte: Reidy, 2000.
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Figura 77: MAM-RJ, esquema de composição dos blocos.
Fonte: Reidy, 2000.
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Figura 78: Oscar Niemeyer, estudo para a Sede da
Fundação Getúlio Vargas (1955) no Rio de Janeiro. No
posterior desenvolvimento do projeto, Niemeyer modifica o
desenho dos pilotis no térreo para o pilar em V, mas
mantém a natureza não dominoica desse elemento do
estudo inicial. Fonte: Papadaki, 1956.
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Figura 79: Le Corbusier, “As Quatro Composições”. Fonte:
Corbusier e Jeanneret, 1929.
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Figura 80: Oscar Niemeyer, foto de maquete da proposta
inicial para o conjunto edificado do Parque Ibirapuera em
São Paulo. Fonte: Papadaki, 1956.
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Figura 81: Oscar Niemeyer, croquis da concepção
estrutural da proposta inicial para os edifícios em barra do
conjunto edificado do Parque Ibirapuera em São Paulo: a
ossatura independente Dom-ino recebe uma superposição
híbrida de uma estrutura supranormal. Fonte: Papadaki,
1956.
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Figura 82: Oscar Niemeyer, proposta inicial para o
conjunto edificado do Parque Ibirapuera, São Paulo: corte
transversal típico nos Pavilhões das Nações e dos Estados
(esquerda) e corte transversal no Pavilhão da Indústria
(direita). Fonte: Habitat 16, 1954.
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Figura 83: Oscar Niemeyer, croquis dos pilotis em V.
Fonte: L’Architecture d’Aujourd’hui 80, 1958.
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Figuras 84 e 85: Oscar Niemeyer, projeto do Hotel
Quitandinha (1950) em Petrópolis, croquis do pavimento
térreo (esquerda) e projeto do edifício residencial na
Exposição Interbau (1955) no bairro Hansa em Berlim,
croquis (direita). Fonte: Papadaki, 1956.
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Figura 86 (esquerda): croquis de diversos tipos de capitéis,
desde a estrutura espacial (linha superior esquerda) até as
lajes tipo cogumelo (linha inferior esquerda). O pilar em V
(linha superior direita) se constitui em um capitel de
grandes dimensões, ou seja, um verdadeiro megacapitel
em relação ao todo da ossatura. Fonte: croquis do autor.
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Figura 87 (direita): representação gráfica de diferentes
gêneros de duas superfícies ligadas pelo apoio em V,
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segundo a topologia - superfície com uma perfuração genus = 1 (esquerda) e superfície com duas perfurações genus = 2 (direita), que resulta em mudança da noção de
perfuração do apoio pontual (genus =1). Fonte: croquis do
autor.
Figuras 88 e 89: Oscar Niemeyer, Hospital Sul América,
Rio de Janeiro, vistas externas da fachada oeste em
construção (esquerda), mostrando pilares-parede
coplanares à fachada no corpo principal, e protegida por
cobogós e brises verticais (direita). Fontes: Papadaki, 1956
e Cavalcanti, 2001.
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Figura 90: esquemas de justaposição lateral (esquerda) e
periférica (direita). Fonte: croquis do autor.
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Figuras 91, 92 e 93: Oscar Niemeyer, projeto definitivo do
conjunto edificado do Parque Ibirapuera, São Paulo: vista
externa e corte transversal dos Pavilhões das Nações e
dos Estados (esquerda), vista interna do apoio da rampa
no Pavilhão das Indústrias (centro) e vista externa e
fachada sudeste do Pavilhão da Indústria (direita). Fontes:
Papadaki, 1956, http://www.archdaily.com.br/br/0114551/classicos-da-arquitetura-pavilhao-ciccillo-matarazzooscar-niemeyer, e Papadaki, 1956.
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Figura 94: Oscar Niemeyer, maquete do conjunto formado
pelo palácio presidencial, residência presidencial, hotel e
igreja. Fonte: Módulo 6, 1956.
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Figura 95: Oscar Niemeyer, maquete do conjunto formado
pelo palácio presidencial, residência presidencial, hotel e
igreja. Fonte: Gomes, 2012.
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Figura 96: Oscar Niemeyer, maquete do palácio
presidencial. Fonte: Módulo 6, 1956.
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Figura 97: Oscar Niemeyer, estudos do apoio do palácio
presidencial. Fonte: Módulo 6, 1956.
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Figura 98: Oscar Niemeyer, maquete do Palácio Alvorada.
Fonte: Módulo 7, 1957.
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Figura 99: esquema de justaposição lateral. Fonte: croquis
do autor.

164

Figura 100: Oscar Niemeyer, croquis comparativo entre as
colunas gregas, apoio dominoico e apoio não dominoico
utilizado em justaposição lateral no projeto do Palácio
Alvorada. Fonte: Módulo 7, 1957.
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Figura 101: Oscar Niemeyer, croquis do projeto do Palácio
Alvorada. Fonte: Módulo 7, 1957.
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Figura 102: Oscar Niemeyer, croquis explicativo do
“pseudo” esquema estrutural do Palácio Alvorada. Fonte:
Niemeyer, 1980.
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Figuras 103 e 104: Oscar Niemeyer, croquis de estudo do
Palácio do Congresso Nacional. Fonte: Silva, 2012.
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Figura 105: Oscar Niemeyer, modelo virtual do partido do
Palácio do Supremo Tribunal Federal. Fonte: Silva, 2012.
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Figura 106: Oscar Niemeyer, maquete do projeto do
Palácio do Supremo Tribunal Federal. Fonte: Módulo 10,
1958.
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Figura 107: Oscar Niemeyer, croquis dos projetos do
Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Fonte:
Módulo 10, 1958.
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Figura 108: Oscar Niemeyer, maquete do projeto do
Palácio do Planalto. Fonte: Módulo 10, 1958.
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Figuras 109 e 110: Centro de Convenções de Chicago,
croquis de Mies (esquerda) e corte perspectivo (direita).
Fontes: www.moma.org e
www.spaceframestructures.tumblr.com.
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Figura 111: Oscar Niemeyer, diagrama estrutural do apoio
biarticulado com travamento intermediário para o Palácio
Presidencial. Fonte: Silva, 2012.
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Figura 112: esquema de justaposição periférica. Fonte:
croquis do autor.
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Figura 113: Oscar Niemeyer, plantas baixas do Palácio do
Itamaraty. Fonte: Cavalcanti, 2001.
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Figura 114: Oscar Niemeyer, vista externa do Palácio do
Itamaraty. Fonte: Cavalcanti, 2001.
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Figura 115: Oscar Niemeyer, croquis comparativo entre o
pórtico arquitravado e as arcadas escavadas do muro
portante. Fonte: Papadaki, 1956.
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Figuras 116 e 117: Oscar Niemeyer, vista externa e planta
baixa do Palácio da Justiça. Fonte: Botey, 1996.

172

Figura 118: Oscar Niemeyer, vista externa da construção
das residências para oficiais no conjunto do Centro
tecnológico da Aeronáutica (CTA), São José dos Campos.
Fonte: Papadaki, 1950.
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Figuras 119 e 120: Paulo Mendes da Rocha, casa Gaetano
Miani, Santo Amaro, São Paulo, planta baixa pavimento
superior, corte longitudinal (esquerda e centro); Figura 104:
João Vilanova Artigas, casa Mario Taques Bittencourt, São
Paulo, corte longitudinal (direita). Fontes: Pisani, 2013 e
Artigas, 1997.
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Figuras 121 e 122: João Vilanova Artigas, casa Ivo Viterito,
São Paulo, planta baixa e corte longitudinal (esquerda) e
casa Martirani, São Paulo, planta baixa e corte longitudinal
(direita). Fontes: www.arcoweb.com.br e
www.vitruvius.com.br.

184

Figura 123: esquema comparativo entre o sistema de
ossatura independente (esquerda) com balanços
proporcionais ao vão e sistema híbrido de muro portante
(direita), sobre pilotis através da viga-parede entre placas,
possibilitando nova proporção entre vão e balanço
(megabalanço), em decorrência da acoplagem entre
pavimentos. Fonte: croquis do autor.
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Figura 124: Paulo Mendes da Rocha, casa Mario Masetti,
São Paulo, fachada lateral e corte longitudinal. Fonte:
Pisani, 2013.
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Figura 125: Paulo Mendes da Rocha, casa Mario Masetti,
São Paulo, planta baixa pavimento superior. Fonte: Pisani,
2013.
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Figura 126: Paulo Mendes da Rocha, casa Nabor Ruess,
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Guarujá, vista externa. Fonte: Pisani, 2013.
Figura 127: Paulo Mendes da Rocha, estudo da casa A.
Leirner, Praia do Tombo, corte. Fonte: Pisani, 2013.
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Figura 128: Paulo Mendes da Rocha, projeto do Foro de
Avaré, plantas baixas e corte transversal. Fonte: Rocha,
1999.
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Figuras 129 e 130: vistas externas dos edifícios V Avenida
(esquerda) e Banco Sul Americano do Brasil (direita).
Fontes: www.pedrokok.com.br e www.archidaily.com.
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Figura 131: Paulo Mendes da Rocha, edifício Guaimbê,
São Paulo, vista externa. Fonte: Xavier, 1983.

189

Figura 132: Paulo Mendes da Rocha, edifício Guaimbê,
primeira versão do pavimento-tipo e corte parcial junto à
sala de estar e estúdio nas fachadas curtas, ainda sem a
imposição da parede de contraventamento junto à
totalidade da fachada sudeste. Fonte: Pisani, 2013.
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Figura 133: Ruy Ohtake, edifício Quatiara, planta baixa
parcial do pavimento tipo. Fonte: Xavier, 1983.
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Figuras 134, 135 e 136: Paulo Mendes da Rocha, edifício
Guaimbê, esquema genérico demonstrativo dos problemas
de torção significativos devido à assimetria do shear core
de estabilização lateral em edificações altas, esbeltas e
com forma linear (esquerda); esquema estrutural do
edifício Guaimbê evidenciando o emprego obrigatório de
parede de contraventamento associada às duas celas de
estabilização excêntricas (centro) e planta baixa do
pavimento-tipo (direita). Fontes: Ching, 2010, croquis do
autor e www.arquiteturabrutalista.com.br.
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Figura 137: combinações por superposição entre ossatura
e megacapitel em posições extremas no esquema
genérico tripartido, na base de edifícios altos como
transição estrutural, típicos dos projetos de Niemeyer a
partir dos anos 1950 (esquerda) e no estrato superior do
edifício da Estação Rodoviária de Jaú. Fonte: croquis do
autor.
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Figura 138: Paulo Mendes da Rocha, projeto do pavilhão
do Brasil para a Expo 70 em Osaka, foto maquete. Fonte:
www.tumblr.com.
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Figura 139: Paulo Mendes da Rocha, projeto do Museu de
Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, foto
maquete. Fonte: www.arquiteturabrutalista.com.br.
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Figura 140: esquema de justaposição periférica. Fonte:
croquis do autor.
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Figura 141: Paulo Mendes da Rocha, casa Sylvio
Albanese, planta baixa e elevação sudeste. Fonte: Zein,
2000.
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Figura 142: Paulo Mendes da Rocha, casa Butantã, vista
externa da escada de acesso. Fonte: Pisani, 2013.
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Figura 143: Paulo Mendes da Rocha, casa Butantã, corte
transversal (acima) e corte longitudinal (abaixo). Fonte:
Pisani, 2013.
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Figura 144: Paulo Mendes da Rocha, casa Butantã, planta
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baixa pavimento superior. Fonte: Pisani, 2013.
Figura 145: João Vilanova Artigas, croquis das relações
entre suportes verticais e placas de entrepiso e cobertura
nos projetos com programa serial: ginásio de Utinga
(acima esquerda), Foro de Promissão (acima direita) com
emprego de apoios colossais, e SENAI Vila Alpina (abaixo
esquerda) com vigas-platibanda originárias do projeto da
casa Ivo Viterito (abaixo direita). Fonte: croquis do autor.
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Figura 146: esquema genérico de sequências formais
proposto por Kubler, diagrama da rede de circuitos ao
longo de durações de tempo. Fonte: croquis do autor.
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Figura 147: diagrama da rede de circuitos kublerianos
proposto pela tese, envolvendo arquitetura moderna ao
longo de 60 anos de duração, desde 1915 até 1975 (linhas
verticais); esquema de sequências formais (eixos
horizontais), abrangendo os três domínios, em que o
sistema Dom-ino ocupa o domínio da estrutura normal (2).
É posição intermediária entre sistemas infranormais de
muro portante (1) e supranormais de estruturas especiais
(3). A área cinza corresponde ao período de
transformações dominoicas em terra brasileira - em bases
cariocas e em terra paulista. Nas fases iniciais das
sequências formais (1930 a 1950), as combinações
envolvem apenas a ossatura e combinações híbridas entre
sistemas ou elementos dos dois outros sistemas. Nas
fases finais, os componentes dominoicos recebem
superposições e justaposições que formam conjuntos
híbridos entre elementos da ossatura e novos apoios não
dominoicos (linha espessa cinza), como também com a
parede estrutural que aumenta sua importância em temas
antes reservados prioritariamente à ossatura. Fonte:
croquis do autor.
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Figura 148: distorção do estado genérico para diferentes
eixos perpendiculares ou paralelos (acima). Fonte:
Eisenman, 2006.
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Figura 149: forma centroidal (linha superior esquerda)
possui reconhecimento do centro e de seus vértices; forma
linear (linha superior esquerda) expressa um eixo
dominante e reconhecimento dos seus extremos; conflito
interno (linha inferior) produz distorções: teatro centroidal
por condições específicas produz forma linear. Fonte:
Eisenman, 2006.
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Figura 150: esquema genérico dos três tipos de esquemas
para o pátio centroidal, proposto por Eisenman em The
Formal Basis of Modern Architecture (2006). O primeiro
tipo é funcional, como o Asilo Infantile em Como de
Giuseppe Terragni, em que a forma genérica está
envolvida como uma resposta direta aos requerimentos
programáticos internos (esquerda), o segundo é funcional
e formal, como a Casa do Fascio em Como de Giuseppe
Terragni, em que a forma genérica está envolvida por
demandas funcionais e formais (centro) e o terceiro, como
a Prefeitura de Säynätsalo de Alvar Aalto, a condição
genérica demanda razões puramente formais (direita).
Fonte: croquis do autor.
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Figura 151: duas possibilidades de leitura sobre o volume.
A leitura massa reconhece os aspectos da forma centroidal
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do cubo (acima), enquanto que a leitura planar reconhece
uma série de cortes transversais volumétricos através de
vetor externo (abaixo). Fonte: Eisenman, 2006.
Figura 152: Oscar Niemeyer, casa Francisco Pignatari,
São Paulo, foto maquete. Fonte: Papadaki, 1956.
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Figuras 153 e 154: Paulo Mendes da Rocha, casa Lígia /
Newton Isaac carneiro Jr. (esquerda), São Paulo, cortes e
casa Arlindo Carvalho Pinto (direita), planta baixa e corte.
Fonte: Zein, 2000.
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Figura 155: Oscar Niemeyer, casa Tremaine, Santa
Bárbara, Califórnia, EUA, foto maquete. Fonte:
www.moma.org/m/arts/157?locale=en.
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Figuras 156 e 157: Paulo Mendes da Rocha, casa James
Francis King, São Paulo, situação do terreno no entorno
(esquerda) e ampliação do lote (direita). Fontes: Google
Earth e croquis do autor.
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Figura 158: Oscar Niemeyer, casa Burton Tremaine,
croquis explicativo da implantação e partido adotado em
relação ao lugar. Fonte: Papadaki, 1950.
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Figura 159: Oscar Niemeyer, casa Burton Tremaine,
croquis evidenciando os mecanismos de base. Fonte:
croquis do autor.
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Figura 160: esquema genérico dos três tipos de esquemas
para o pátio de forma centroidal, proposto por Eisenman
em The Formal Basis of Modern Architecture (2006). A
casa King responde ao segundo tipo que é funcional e
formal, como a Casa do Fascio em Como de Giuseppe
Terragni, em que a forma genérica está envolvida por
demandas funcionais e formais. Fonte: croquis do autor.
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Figura 161: Paulo Mendes da Rocha, casa King, fachada
noroeste. Fonte: Pisani, 2013.
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Figura 162: Paulo Mendes da Rocha, casa King, vista do
pátio de acesso com a passarela à esquerda. Fonte:
Pisani, 2013.
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Figura 163: Oscar Niemeyer, casa Tremaine, croquis do
pátio de acesso. Fonte: Papadaki, 1950.
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Figuras 164 e 165: Oscar Niemeyer, casa Tremaine, planta
baixa pavimento térreo (esquerda) e pavimento superior
(direita). Fonte: Papadaki, 1950.
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Figuras 166 e 167: Paulo Mendes da Rocha, casa King,
planta baixa pavimento térreo (esquerda) e pavimento
superior (direita). Fonte: Pisani, 2013.
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Figura 168: Oscar Niemeyer, casa Tremaine, foto maquete
do pátio de acesso. Fonte: Papadaki, 1950.
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Figuras 169 e 170: Paulo Mendes da Rocha, casa King,
vista do pátio de acesso desde a passarela (esquerda) e
vista externa (direita). Fonte: Pisani, 2013.
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Figura 171: Paulo Mendes da Rocha, casa King, croquis
evidenciando o mecanismo de planta livre com
paralisações localizadas junto aos núcleos hidráulicos
(esquerda) e o esquema vertical tripartido (direita). Fonte:
croquis do autor.
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Figura 172: Oscar Niemeyer, casa Tremaine, corte
transversal (acima esquerda) e corte longitudinal (abaixo
esquerda). Fonte: Papadaki, 1950.
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Figura 173: Paulo Mendes da Rocha, casa King, corte
transversal (acima direita) e corte longitudinal (abaixo
direita). Fonte: Pisani, 2013.
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Figura 174: Oscar Niemeyer, casa Tremaine, croquis do
pátio da piscina. Fonte: Papadaki, 1950.
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Figura 175: Oscar Niemeyer, casa Juscelino Kubitschek,
Pampulha, croquis. Fonte: Papadaki, 1950.
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Figura 176: Oscar Niemeyer, casa Prudente de Morais
Neto, Rio de Janeiro, situação do terreno no entorno.
Fonte: Google Earth.

221

Figura 177: Paulo Mendes da Rocha, casa Dr. Francisco
Malta Cardoso, São Paulo, situação do terreno no entorno.
Fonte: Google Earth.
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Figura 178: Oscar Niemeyer, casa Prudente de Morais
Neto, croquis explicativos do processo de desenvolvimento
formal. A partir do bloco frontal baseado na casa Tremaine,
um bloco perpendicular é adicionado, bipartido e recebe
giro de 90 graus. Fonte: croquis do autor.
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Figura 179: esquema genérico dos três tipos de esquemas
para o pátio centroidal, proposto por Eisenman em The
Formal Basis of Modern Architecture (2006). A casa Dr.
Francisco Malta Cardoso responde pelo terceiro tipo, como
a Prefeitura de Säynätsalo de Alvar Aalto, em que a
condição genérica demanda razões puramente formais.
Fonte: croquis do autor.
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Figura 180: Paulo Mendes da Rocha, casa Dr. Francisco
Malta Cardoso, vista externa da fachada da Rua Todos os
Santos. Fonte: Leonardo Finotti.
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Figura 181: Oscar Niemeyer, casa Prudente de Morais
Neto, esquema evidenciando as duas lógicas originárias
do processo de desenvolvimento da forma genérica em
específica. Fonte: croquis do autor.
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Figura 182: Paulo Mendes da Rocha, casa Dr. Francisco
Malta Cardoso, vista interna desde a escada de acesso ao
pavimento principal. Fonte: Leonardo Finotti.
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Figuras 183 e 184: Oscar Niemeyer, casa Prudente de
Morais Neto, planta baixa pavimento térreo (ao lado
abaixo) e planta baixa pavimento superior (ao lado acima).
Fonte: Papadaki, 1950.
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Figura 185: Paulo Mendes da Rocha, casa Dr. Francisco
Malta Cardoso, croquis (abaixo), evidenciando a relação
da ossatura com as partições em planta baixa e corte
longitudinal. Fonte: croquis do autor.
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Figuras 186 e 187: Oscar Niemeyer, casa Prudente de
Morais Neto, vista externa do acesso (esquerda) vista
externa do bloco frontal (direita). Fontes: Oscar Niemeyer
Casas, 2013 e Papadaki, 1950.
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Figura 188: Le Corbusier, Ville Savoye, Poisy, vista interna
do acesso à rampa. Fonte: Quetglas, 2009.
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Figura 189: Paulo Mendes da Rocha, casa Dr. Francisco
Malta Cardoso, planta baixa pavimento superior. Fonte:
Pisani, 2013.
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Figuras 190 e 191: Paulo Mendes da Rocha, casa Dr.
Francisco Malta Cardoso, vista interna (esquerda) e vista
externa desde o terraço lateral junto à divisa (direita).
Fonte: Leonardo Finotti.
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Figura 192: Oscar Niemeyer, casa Prudente de Morais
Neto, vista externa do acesso desde a Rua Inglês de
Souza. Fonte: Papadaki, 1950.
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Figura 193: Oscar Niemeyer, casa Prudente de Morais
Neto, vista interna de um dormitório. Fonte: Oscar
Niemeyer Casas, 2011.
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Figura 194: Paulo Mendes da Rocha, casa Dr. Francisco
Malta Cardoso, corte longitudinal. Fonte: Pisani, 2013.
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Figura 195: Paulo Mendes da Rocha, casa Dr. Francisco
Malta Cardoso, vista interna. Fonte: Leonardo Finotti.
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Figura 196: Oscar Niemeyer, colégio de Cataguazes,
Minas Gerais, situação do terreno no entorno. Fonte:
Google Earth.
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Figura 197: João Vilanova Artigas, Ginásio Estadual de
Utinga, Santo André, São Paulo, situação do terreno no
entorno. Fonte: Google Earth.
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Figura 198: Oscar Niemeyer, colégio de Cataguazes, vista
externa desde o setor esportivo. Fonte: Papadaki, 1950.
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Figura 199: João Vilanova Artigas, Ginásio Estadual de
Utinga, vista externa desde a Av. Utinga. Fonte: Artigas,
1997.
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Figura 200: João Vilanova Artigas, Ginásio Estadual de
Utinga, esquema genérico dos três tipos de esquemas
para o pátio centroidal, proposto por Eisenman em The
Formal Basis of Modern Architecture (2006). O Ginásio de
Utinga responde ao segundo tipo que é funcional e formal,
como a Casa do Fascio em Como de Giuseppe Terragni,
em que a forma genérica está envolvida por demandas
funcionais e formais. Fonte: croquis do autor.
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Figura 201: Oscar Niemeyer, colégio de Cataguazes,
planta baixa pavimento térreo. Fonte: Papadaki, 1950.
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Figuras 202 e 203: Oscar Niemeyer, colégio de
Cataguazes, plantas baixas do segundo (acima) e terceiro
(abaixo) pavimentos. Fonte: Papadaki, 1950.
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Figura 204: João Vilanova Artigas, Ginásio Estadual de
Utinga, implantação. Fonte: acervo FAUUSP.
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Figura 205: João Vilanova Artigas, Ginásio Estadual de
Utinga, planta baixa pavimento superior. Fonte: Acrópole
377.
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Figura 206: Oscar Niemeyer, colégio de Cataguazes,
estudo de proporções e relações geométricas na fachada
sudoeste. Fonte: Macedo, 2008.
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Figura 207: Oscar Niemeyer, colégio de Cataguazes, vista
externa do acesso principal. Fonte: Papadaki, 1950.
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Figura 208: João Vilanova Artigas, Ginásio Estadual de
Utinga, croquis esquemático da planta baixa pavimento
térreo, evidenciando o mecanismo de planta livre. Fonte:
croquis do autor.
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Figura 209: Oscar Niemeyer, colégio de Cataguazes,
croquis esquemático da planta baixa pavimento térreo,
evidenciando o mecanismo de planta livre. Fonte: croquis
do autor.
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Figuras 210 e 211: Oscar Niemeyer, colégio de
Cataguazes, vistas externas das áreas cobertas,
evidenciando o balanço do plano de fachada em relação à
linha de apoios da fachada sudoeste. Fonte: Papadaki,
1950.
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Figura 212: João Vilanova Artigas, Ginásio Estadual de
Utinga, corte longitudinal. Fonte: acervo FAUUSP.
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Figura 213: João Vilanova Artigas, Ginásio Estadual de
Utinga, vista externa dos apoios periféricos desligados do
plano dos fechamentos. Fonte: Acrópole 377.
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Figura 214: João Vilanova Artigas, Ginásio Estadual de
Utinga, corte transversal. Fonte: Artigas, 1997.
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Figuras 215 e 216: João Vilanova Artigas, Ginásio
Estadual de Utinga, vista dos pátios internos, aberto
(esquerda) e coberto (direita). Fonte: Artigas, 1997.
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Figura 217: foto maquete da Praça dos Três Poderes.
Fonte: L’Architecture d’Aujourd’hui 80.
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Figura 218: João Vilanova Artigas, Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da USP (FAUUSP), São Paulo,
localização do edifício no “corredor das humanas” e
elevação frontal do conjunto desde a Av. Professor
Luciano Gualberto. O chamado “Corredor das Humanas” é
composto pelos seguintes edifícios (da esquerda para a
direita): Geografia e História de Eduardo Corona
(construído), Letras de Carlos Millan (não construído),
Geologia de Pedro Paulo de Melo Saraiva (não
construído), Filosofia e Sociologia de Paulo Mendes da
Rocha (não construído), Arquitetura e Urbanismo de João
Vilanova Artigas (construído) e Matemática de Joaquim
Guedes (não construído). Fonte: Programa: corredor das
humanas, a poesia que poderia ter sido e que não foi,
2009.
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Figuras 219 e 220: Palácio do Planalto, vista externa
(esquerda) e prédio da FAUUSP, vista externa (direita).
Fontes: Underwood, 2002 e Artigas, 1997.
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Figura 221: esquema genérico dos três tipos de esquemas
para o pátio centroidal, proposto por Eisenman em The
Formal Basis of Modern Architecture (2006). A FAUUSP
responde pelo terceiro tipo, como a Prefeitura de
Säynätsalo de Alvar Aalto, em que a condição genérica
demanda razões puramente formais. Fonte: croquis do
autor.
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Figuras 222 e 223: João Vilanova Artigas croquis de
estudos da FAUUSP. Fonte: Caderno dos riscos originais:
projeto do edifício da FAUUSP na Cidade Universitária,
1998.
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Figuras 224 e 225: cortes transversais do Palácio do
Planalto (esquerda) e da FAUUSP (direita). Fontes: Silva,
2012 e Kamita, 2000.

243

Figuras 226, 227 e 228: Oscar Niemeyer, Palácio do
Planalto, planta baixa segundo pavimento (esquerda),
planta baixa mezanino (centro) e planta baixa quarto
pavimento (direita). Fonte: Silva, 2012.
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Figuras 229, 230 e 231: João Vilanova Artigas, FAUUSP,
planta baixa níveis 0.00 e 0.80 (esquerda), planta baixa
níveis 4.60 e 6.50 (centro), e planta baixa níveis 8.40 e
10.30 (direita). Fonte: Kamita, 2000.
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Figura 232: croquis esquemáticos demonstrando os
mecanismos de planta livre no pavimento de acesso pela
rampa no Palácio do Planalto (esquerda) e no pavimento
térreo na FAUUSP (direita). Fonte: croquis do autor.

245

Figuras 233 e 234: João Vilanova Artigas, FAUUSP, vista
externa parcial (esquerda) e interna parcial (direita),
evidenciando a duplicidade dos aspectos tácteis, quanto
ao tratamento superficial, sob o mesmo brutalismo na
maneira de produção. Fonte: Artigas, 2010.
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Figura 235: Oscar Niemeyer, Palácio do Planalto, modelo
virtual da estrutura. Fonte: Silva, 2012.
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Figura 236: Oscar Niemeyer, Palácio do Planalto, vista
externa da galeria formada por apoios não dominoicos
revestidas de mármore justapostos a apoios da ossatura
Dom-ino. Fonte: www.circulador.wordpress.com.
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Figura 237: tabela do estudo comparativo entre pares de
edifícios-chave (colunas) a partir de critérios adotados em
três camadas (linhas): forma específica, grelha cartesiana
e forma genérica.
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INTRODUÇÃO
OBJETIVOS
De placa e grelha: transformações dominoicas em terra
brasileira discute as transformações nos anos 1950 e
1960 dos elementos do esquema de estrutura independente
tipo Dom-ino, o esqueleto ou ossatura constituído por
conjunto de placas paralelas em balanço suportada por
grelha de apoios pontuais que é fundamento explícito da
arquitetura moderna brasileira de base carioca entre 1936 e
1945, como observou primeiro Carlos Eduardo Comas em
Arquitetura Moderna, Estilo Corbu, Pavilhão Brasileiro
(1988),1 escrito a partir da releitura dos textos e projetos de
Lucio Costa à luz da contribuição de Colin Rowe em The
Mathematics of the Ideal Villa and other essays (1976) 2.
O presente trabalho complementa e refina a revisão
histórica e crítica da arquitetura moderna brasileira
empreendida por Comas e Ruth Verde Zein: Précisions
brésiliennes sur un état passé de l'architecture et de
l'urbanisme modernes, d'après les projets et les oeuvres de
Lucio Costa, Oscar Niemeyer, M&M Roberto, Affonso Reidy,
Jorge Moreira & Cie, 1936-1945 (2002), a tese de Comas, e
The poetics of development: Notes on two Brazilian schools
(2015), seu ensaio em catálogo da exposição do MoMA
Latin America in construction: 1955-1980, são referências
básicas, assim como A arquitetura da escola paulista
brutalista (2005), a tese de Zein. Da revisão em questão
dentro do PROPAR-UFRGS participou, entre outros, o
próprio autor com sua dissertação de mestrado, Edifício
moderno brasileiro: a urbanização dos cinco pontos de Le
Corbusier 1936-57 (2003) 3.
Considerando que uma estrutura não atende apenas cargas
verticais, o trabalho deixa evidente a dificuldade de reduzir a
função das paredes da arquitetura moderna à pura vedação.
Ao mesmo tempo, mostra a progressiva mutação do sistema
triarticulado que informa o pensamento de Lucio Costa,
como Comas explicita em Suítes brasileiras - notas sobre o
passado presente em Le Corbusier/ Lucio Costa/ Oscar
Niemeyer (2009)4. Incluindo estruturas especiais e
estruturas de paredes portantes para alternativas eventuais
à estrutura tipo Dom-ino, entendida como estrutura normal
da arquitetura moderna, o sistema tem um viés hierárquico.
O trabalho mostra que esse viés hierárquico se abala
quando a arquitetura moderna triunfa no pós-guerra, com a
parede portante assumindo importância equivalente ao
apoio pontual. Desta forma, contribui para aprofundar o
entendimento das continuidades e descontinuidades entre a
arquitetura feita nos anos 1950 por Oscar Niemeyer e
Affonso Eduardo Reidy, baseados no Rio de Janeiro, e a
arquitetura de Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha,
operando em São Paulo nos anos 1960, ou, em termos
simplificadores, entre a Escola Carioca hegemônica e a
Escola Paulista com ambição de nova vanguarda.
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O trabalho foi estimulado ainda pela descoberta das
sugestões contemporâneas e complementares de George
Kubler e Thomas Kuhn, e das afinidades entre elas e idéias
enunciadas por Lucio Costa uma década antes.
George Kubler, historiador de arte, observa, em The Shape
of Time5 (1962), que a forma de um artefato não é nunca
absolutamente original; inevitavelmente se inscreve em uma
ou mais sequências de formas oferecendo soluções para
problemas similares. Kubler define sequência de formas
como “a rede histórica gradualmente alterada de repetições
do mesmo traço,” julgando indesejáveis a repetição exata e
a variação irrestrita. Diz que a invenção é fenômeno
corriqueiro, enquanto variação modesta de forma
precedente, mas faz distinção entre uma massa de réplicas
e objetos-chave, as invenções decisivas que dão origem a
novas sequências ou constituem exemplos de perfeição
máxima numa sequência em andamento, em certa medida
comparáveis a indivíduos com genes mutantes, de prole
diferenciada. Kubler não aborda a motivação por trás dos
objetos-chave, mais preocupado em descrever os processos
de transformação que em explicá-los. Contudo, um ensaio
rigorosamente contemporâneo fornece idéias a respeito.
Em A Estrutura das Revoluções Científicas6 (1962), Thomas
Kuhn, historiador da ciência, observa que dois ciclos se
alternam no trabalho de uma comunidade científica qualquer
e respondem pelo progresso da sua pesquisa. Um ciclo é
cumulativo, e Kuhn o chama de “ciência normal,” de trabalho
orientado por uma matriz disciplinar consensual que inclui
teorias, valores, generalizações simbólicas que propõem leis
e definições, e paradigmas ou exemplos partilhados de
solução de problemas fundamentais. O outro ciclo é de crise
da matriz disciplinar pela percepção de problemas na
formulação de seus elementos, quando teorias e
paradigmas incompatíveis podem dividir a comunidade. A
crise se resolve com emendas à formulação vigente, ou
reformulação da matriz levando a novo ciclo “normal”. Em
boa parte este se ocupa com refinar a articulação da matriz
disciplinar. Kuhn mostra que teorias e paradigmas
revolucionários raro constituem originalmente soluções
cabais. Subentende-se que há tanto paradigmas
evolucionários quanto revolucionários, todos assimiláveis
aos objetos-chave de que fala Kubler.
Curiosamente, uma década antes, em Muita construção,
alguma arquitetura e um milagre (1951), Lucio Costa já
havia identificado dois tipos de transformações formais. As
estilísticas são de caráter evolutivo, embora às vezes
radicais, processadas entre períodos no mesmo ciclo
econômico social e, portanto, de superfície. As de feição
nitidamente revolucionária são decorrentes de mudança
fundamental na técnica de produção. No primeiro caso, a
fadiga estética promove a renovação do estilo, ao passo
que, no segundo, é a nova técnica que impõe a alteração de
rumos, o gosto vai a reboque: “num, simples mudança de

35

cenário; no outro, estréia de peça nova em temporada que
se inaugura”7.
Embora nunca construída, tanto a Casa Dom-ino quanto a
sua estrutura podem ver-se como objetos-chave,
aparecendo em período de crise disciplinar que só se
encerra com a hegemonia da arquitetura moderna por toda
a parte no pós-guerra, transformação revolucionária
antecipada pela vanguarda européia nos anos 1920 e pela
vanguarda carioca nos anos 1930. Entretanto, a emergência
de uma arquitetura moderna brasileira de base carioca é em
si resposta evolucionária a uma crise na arquitetura
moderna, como, no pós-guerra, as transformações na
prática da então consagrada Escola Carioca. As
transformações na arquitetura da Escola Paulista Brutalista
fascinada pelo concreto aparente são mais radicais, não só
em termos materiais, mas também em termos sistêmicos.
Ainda assim, ainda é mudança de cenário, embora
sugerindo que as transformações evolucionárias diferem na
sua extensão ou profundidade.
ESTRUTURA
O trabalho se organiza em sete capítulos. No Capítulo 1,
Dominoico, a tese percorre os textos mais importantes de
historiadores e críticos anglo-americanos em torno do
entendimento do esquema Dom-ino e das suas conexões
com os 5 pontos e as 4 composições corbusianas: das
considerações pioneiras de Henry-Russell Hitchcock, em
Modern Architecture: romanticism and reintegration (1929) e
The International Style (1932), até a revista Oppositions 1213 (1979), com artigos de Barry Maitland e Peter Eisenman,
passando pelos ensaios já citados de Colin Rowe, pelos de
Alan Colquhoun em Essays in Architectural Criticism:
Modern Architecture and Historical Change (1985) e
Modernity and the Classical Tradition: Architectural Essays,
1980-87 (1989), e pela tese de Peter Eisenman, The Formal
Basis of Modern Architecture (1963)8.
No Capítulo 2, Dominoico e Brasileiro, a tese percorre a
apreciação de Comas sobre o aporte teórico de Costa nos
ensaios e memórias em Sobre arquitetura (1962) e Registro
de uma vivência (1995), que inclui o exame da assignação
de estatuto paradigmático ao esquema de placas paralelas
estratificadas sobre grelha de suportes em Razões da nova
arquitetura (1936) e da definição da arquitetura moderna
como arquitetura inclusiva em Universidade do Brasil (1937)
que leva à noção da arquitetura moderna como sistema
triarticulado em termos de tipologias estruturais e
programáticas, implicando como mencionado um viés
hierárquico, mas admitindo hibridizações como evidenciado
no Pavilhão Suíço de Le Corbusier e nas casas de Costa
para Monlevade.
O Capítulo 3, Limitações Dominoicas, é centrado no
problema de expressão dos esforços horizontais suprimida
na formulação estrutural dominoica e nos problemas de
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estabilidade e rigidez desse esquema, lembrando que esses
não são circunscritos às edificações altas, esbeltas e sem
apoios intermediários, mas afetam também as edificações
baixas. Incluem-se no capítulo um inventário de pressões de
natureza espacial e funcional que põem em crise o estatuto
de paradigma da estrutura tipo Dom-ino tanto no período
entreguerras quanto no pós-guerra. Discutem-se soluções
precedentes para o problema da estabilização lateral no
Brasil e no exterior, e novas modalidades de hibridização
estrutural emergindo na segunda metade da década de
1950, entre as quais a fachada-grelha que constitui um muro
estrutural poroso.
O Capítulo 4, Transformações dominoicas em bases
cariocas – 1950, é focado nas transformações formais
ocorridas com o esquema de estrutura tipo Dom-ino em
termos dos próprios arquitetos cariocas ao longo da década
de 1950. Affonso Reidy e Oscar Niemeyer são os principais
agentes de transformações na forma e na materialidade dos
elementos. Grande parte dessas transformações resulta em
exemplar híbrido - que procede das combinações entre a
ossatura independente e novos elementos não dominoicos,
referindo-se a componentes transformados do próprio
esqueleto ou de estruturas especiais. Incluem-se nessa
categoria uma lista de edifícios notáveis, entre os quais o
Museu da Arte Moderna do Rio de Janeiro de Reidy e os
palácios de Niemeyer no Parque Ibirapuera e em Brasília.
Registra-se a ampliação da gama de licenças previstas
quanto à configuração dos apoios isolados, o apoio linear
convivendo com o apoio escultórico e o pilar-parede.
No Capítulo 5 - Transformações dominoicas em terra
paulista - 1960, são identificados os tipos de combinação
envolvendo a “contenção da caixa” que Zein nomeia e
descreve na sua tese de doutorado - A arquitetura da escola
paulista brutalista (2005) 9, e as relações dessa contenção
com apoios pontuais e paredes portantes. As três categorias
resultantes dessas interações representam, em um polo, as
continuidades dominoicas e as soluções híbridas e, no
outro, rupturas não dominoicas. A tese identifica as soluções
formais ocorridas em São Paulo entre 1960 e 1975,
caracterizadas pelas empenas de concreto aparente,
constituídas tanto exclusivamente de vigas-parede como de
vigas-parede sobre apoios que afetam o princípio de
independência entre estrutura e vedação, e desautorizam a
associação categórica do apoio isolado a elemento
estrutural, e da parede a elemento sustentado, de vedação.
A prática corrente passa a admitir apoios pontuais, pilares
e/ou apoios contínuos, paredes como elementos
sustentantes evidentes. Torna-se assim problemática a
subordinação da parede portante no sistema triarticulado
equacionado de 1936 a 1945, podendo-se ver em curso
uma mutação sistêmica.
O Capítulo 6, Realizações comparadas, é dedicado a um
estudo empírico comparativo, utilizando as categorias
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formais propostas por Eisenman na sua tese. Visa a verificar
mais detalhadamente os processos formais e construtivos
expostos de maneira ampla nos dois capítulos anteriores. A
escolha dos exemplares se baseia no conceito kubleriano de
objeto-chave10, envolvendo pares de edifícios-chave
paulistas e cariocas na mesma sequência formal, com
similaridades de programa e sítio. Os exemplares, como
solução, são obras de arquitetos que indiscutivelmente
contribuíram para a expansão e aprimoramento da matriz
disciplinar da arquitetura moderna: Oscar Niemeyer, de um
lado, e Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha, de
outro. Mansão isolada, moradia entre divisas, colégio onde
predomina o programa serial e edifício monumental
compõem um espectro tipológico abrangente, mas tendo em
comum a baixa altura, implicando maior liberdade no trato
das placas e grelhas de apoios pontuais. Os três primeiros
projetos cariocas examinados são da década de 1940, o
quarto do final dos 1950. O primeiro projeto paulista
examinado data da primeira metade dos 1970, os três
seguintes da primeira metade dos 1960. As sequências
formais estudadas cobrem tanto a etapa inicial quanto a
etapa final de atividade de cada uma das escolas carioca e
paulista. Nessas condições, a análise comparativa capta as
transformações dominoicas em momentos cruciais. O
estudo empírico está graficamente sintetizado em tabela e
apêndices.
Por fim, no Capítulo 7, Mutações sistêmicas, são
apresentadas as considerações finais do trabalho,
retomando os enunciados e argumentos expostos ao longo
da tese e os relaciona com os resultados obtidos no estudo
empírico. Reitera-se a crescente interdependência no pósguerra entre o esqueleto independente tipo Dom-ino e
planos de parede estrutural, atualizando as relações da
cella-pronaos nos tempos greco-romanos em termos
modernos de shear core- skeleton. A importância da parede
estrutural se acentua considerando o predomínio de
soluções híbridas na arquitetura moderna brasileira.
MÉTODO
De natureza argumentativa, como muitas, a tese independe
de documentação primária e se apóia em revisão
bibliográfica e iconográfica. Além dos textos já nomeados, a
revisão incluiu textos de Tim Benton, Carlos Martí Arís,
Ignacio Paricio, Josep Quetglas e Juan Antonio Cortés
abordando estrutura em Le Corbusier. Obras de Heinrich
Wölfflin, D. S. Robertson, Rudolf Wittkower, John
Summerson, Jesús Aparicio e Antoine Picon foram úteis no
entendimento das relações entre coluna e parede ao longo
de transformações formais na arquitetura ocidental. Os
manuais de Heino Engel, Francis Ching e Malcolm Millais
ajudaram no entendimento do comportamento de diferentes
sistemas estruturais em contraposição ao entendimento de
sua representação na obra de arquitetura. O redesenho pelo
autor de vários documentos de projeto complementou a
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pesquisa iconográfica ampliando e aprofundando a
compreensão dos exemplares estudados. Como a revisão
bibliográfica e iconográfica ou o redesenho, o estudo
comparativo de projetos e obras é instrumento disciplinar
consagrado e dispensa maiores comentários.
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CAPÍTULO 1
DOMINOICO
A assimilação do esqueleto estrutural em concreto armado
ou aço é um dos problemas que os arquitetos enfrentam no
ultimo terço do século XIX. Modo de construção
característico da idade da máquina viabilizando tanto
separar apoio de vedação quanto levantar arranha-céus, o
esqueleto independente torna antiquados os sistemas
construtivos maciços, de paredes portantes, e, aliado a
paredes de vidro e tabiques leves, alimenta visões de uma
arquitetura de colunas remetendo ao Partenon1, objeto
chave para Kubler, e à “cabana primitiva” do abade MarcAntoine Laugier, tanto quanto de uma arquitetura que seria
pura estrutura à emulação da arquitetura gótica, como
queria Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc.
Para Costa, em Razões da nova arquitetura de 1936, a
entrada em cena do esqueleto independente (Costa diz
“ossatura”) característico da nova arquitetura implica
disputas acirradas entre “iconoclastas e iconólatras”, ou nos
termos de Henry-Russell Hitchcock em 1929, entre
defensores de uma “nova tradição” e “novos pioneiros” mais
jovens, entre os que querem mudança de cenário, e aqueles
que propugnam a estréia de peça nova em temporada que
se inaugura. Entre os novos pioneiros estava Le Corbusier,
que na revista L’Architecture Vivante (1927) proclamava que
“as grandes épocas de arquitetura dependem de um sistema
puro de estrutura” 2, e promovia em sua obra uma estrutura
independente específica, do tipo proposto nas casas
Domino
de
1915,
sem
vigas
aparentes
que
comprometessem a livre disposição das paredes internas e
externas.
Para Le Corbusier e seus seguidores integrando a
vanguarda autoproclamada moderna no Congresso de La
Sarraz em 1928, um conjunto de placas paralelas em
balanço sobre uma grelha de suportes ganha estatuto de
fundamento. A partir de radical abstração geométrica, o
espaço resultante é planar, estratificado e horizontalmente
contínuo, com o forte apelo estético da coluna
potencialmente desprendida da parede. A estrutura Dom-ino
vira ícone comparável à “cabana primitiva” de Laugier. Os
cinco pontos da nova arquitetura de Le Corbusier constituem
uma extrapolação e generalização simultaneamente
reafirmando e contradizendo a tradição clássica, como Alan
Colquhoun argumenta. As quatro composições apresentam
as casas como objetos-chave ou paradigmas no sentido
estrito de Kuhn - a primeira, aditiva, a segunda e terceira,
caixa linear, e a quarta, centroidal. Le Corbusier emprega
primariamente a estrutura independente de concreto
armado, e Ludwig Mies van der Rohe usa aço, na planta
livre na Casa Tugendhat e no Pavilhão de Barcelona.
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Por volta de 1932, o catálogo de exposição organizada no
Museum of Modern Art (MoMA) por Hitchcock e Philip
Johnson3 fala de um Estilo Internacional de caixas brancas.
A ideia de estilo moderno se configura a partir de três
princípios opostos à prática até então corrente: a ênfase no
volume e nos planos que o limitam em oposição à ênfase na
massa estática; a ênfase na regularidade - a organização
das partes de uma estrutura ordenada pela lógica em
oposição à ênfase na simetria axial e a eliminação da
ornamentação aplicada que valoriza o caráter material das
superfícies4. Na codificação do catálogo da mostra do
MoMA, a nova arquitetura é um estilo com uniformidade de
aparência: caixas brancas com ares fabris caracterizam a
exposição em que Pavilhão de Barcelona e casa de Mandrot
são exceções tácteis.
Os autores justificam o fundamental papel da gaiola ou do
esqueleto de apoios em decorrência de métodos
construtivos contemporâneos5 (1932). Argumentam a favor
da nova liberdade conferida às plantas em relação ao
passado. A estrutura independente tem apoios de seção
esbelta que não criam nenhuma obstrução importante.
Ainda segundo os autores, em alguns casos de interferência
ocasional, estes podem ser reposicionados e sua carga
transportada para os balanços, definindo fachadas inteiras
avançadas com alguma distância em relação aos suportes.
A importância dada ao volume subordina paredes ao
esqueleto independente6. Estas são painéis ajustados entre
os apoios ou atuam como uma casca por fora deles.
Ao longo do período entreguerras, além de tão fundamental
descrição, a crítica anglo-americana, salvo abordagens
pontuais em outros catálogos de exposições ocorridas no
MoMA, pouco avança no desenvolvimento da relação entre
atributos formais e construtivos da estrutura independente
na arquitetura moderna. A questão que se estabelece, em
outros termos, é, se toda arquitetura é construção, mas nem
toda construção é arquitetura, como o esqueleto estrutural
na arquitetura moderna se configura como agente de
qualificação da construção?
Decorridos mais de uma década desde a publicação de
Hitchcock e Johnson, em The Mathematics of the Ideal Villa
(1947) Colin Rowe inicia uma fundamental discussão que
estabelece comparações entre sistemas estruturais e
elementos formais envolvendo, de um lado o tradicional
muro portante e, de outro a estrutura independente e os
desdobramentos formais respectivos, através de dois
exemplos declaradamente platônicos e mais fáceis de
captar7. Rowe compara a Villa Foscari de Palladio que tem
planta paralisada idêntica à casa de pedra que Le Corbusier
cita em Precisões com a planta livre do esqueleto
independente, em que a Villa Stein se inscreve. Rowe atribui
à nova liberdade de planta da casa de Le Corbusier uma
troca pela liberdade de seção da casa de Palladio. Em
outros termos, Rowe reconhece no sistema estrutural
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corbusiano um sistema de extensão horizontal, contido ou,
para usar o termo corbusiano, paralisado na extensão
vertical pelos planos horizontais dos pisos e tetos. É
possível perfurar os pisos para dar certo movimento ao
espaço vertical, mas Rowe adverte que a equivalente
paralisação8 a que Le Corbusier atribui à sólida estrutura de
paredes se transpõe à seção dos edifícios com estrutura de
ferro ou concreto armado.
Em Chicago Frame (1956), Rowe relaciona o mesmo
esqueleto independente de aço ou de concreto armado com
o apropriadamente sintetizado desenho do qual Le
Corbusier ilustra o sistema estrutural da Maison Dom-ino9.
Põe em evidência no espaço do International Style a noção
de estrutura independente que perfura um espaço
livremente abstraído, atuando mais como pontuação do que
como definição formal; parede e apoio são componentes
identificáveis; uma arquitetura concebida não como
confluência, mais como oposição dialética, uma espécie de
debate entre estes10.
O
artigo
prossegue
estabelecendo
fundamental
diferenciação entre o tom utilitário atribuído à estrutura em
esqueleto na comunidade empresarial de Chicago e a
proeminência assumida na Europa, onde havia se
transformado em uma resposta ao problema universal da
arquitetura e não apenas à questão específica do edifício de
escritório em altura. Retoma o desenho da Maison Dom-ino
como uma representação precisa de tal avaliação e da
perfeita ilustração do significado da estrutura para o
International Style: a essência da arquitetura moderna.
Rowe ainda salienta que a estrutura além do conteúdo
iconográfico, atua como um sinal externo de uma nova
ordem, uma garantia de autenticidade contra o deslize da
licença individual, uma disciplina contra um expressionismo
invertebrado.
Em Neo-‘Classicism’ and Modern Architecture I (1956-57),
Rowe discute a substituição das composições periféricas da
arquitetura moderna dos anos 1920 por composições
concêntricas naquilo que denomina Neopalladianismo
contemporâneo (1956-57). Invoca o pensamento de Walter
Gropius e Theo Van Doesburg, respectivamente no campo
da arquitetura e pintura para demonstrar a preferência da
nova estética horizontal, parafraseando Gropius11. Conforme
Rowe, tanto no edifício da Bauhaus, como os primeiros
edifícios de Mies em que a unidade de projeto não é mais o
recinto cúbico, mas o muro isolado que sai debaixo da
cobertura e se estende à paisagem, há expansão da
composição desde o centro para a periferia. Entretanto, na
Maison Stein de Le Corbusier, argumenta que a natureza
fortemente repetitiva da retícula – constituinte básico de
tantos edifícios modernos12, e as camadas de espaço
sanduíche - também um produto da grelha de apoios,
tendem a proibir o desenvolvimento periférico. Entretanto,
Rowe indica que o mesmo efeito na abolição do centro se
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dá de modo mais radical que na Bauhaus ou no Pavilhão de
Barcelona; na Maison Stein é onde o princípio periférico se
manifesta mais claramente. Rowe identifica – na
condensação do edifício em um bloco e na centralização do
espaço promovida pela distribuição da retícula estrutural
segundo um ritmo ABABA, com perfuração do piso no
módulo central, uma ilustração clássica de como a
composição periférica pode reforçar características
aparentemente tão intrínsecas do esqueleto da estrutura13.
Esta, segundo Rowe, estabelece uma relação de
contraponto com o esqueleto, pois assim se remove a pouca
ênfase no centro do edifício, reforçando e dotando de maior
tensão as extremidades do espaço14.
Além da obra
corbusiana, Rowe acrescenta que a composição periférica
não havia se restringido aos arquitetos modernos da grande
geração, já que persiste em um dos edifícios NorteAmericanos mais representativos, até aquele período
(1947), como por exemplo, a casa Robinson de Marcel
Breuer. O esquema binuclear15 serve para suscitar tensão
espacial, uma série de excitações visuais que são
descobertas pelos limites da composição, os incidentes
periféricos provocados por paredes baixas, coberturas
estendidas, fendas ou ranhuras.
Em Neo-‘Classicism’ and Modern Architecture II (1956-57),
Rowe segue o aprofundamento da questão dos atributos
que qualificam a estrutura independente, através da relação
dos tetos e apoios com o espaço por estes contidos e
perfurados,
respectivamente.
Situa
o
marco
do
desaparecimento das vigas nos tetos a partir do conceito de
liberdade do apoio que implicitamente rompe a relação
visual com os dintéis. Em sua abordagem, evidencia que o
apoio dificilmente pode assumir uma relação explícita com
as vigas, que – uma vez aparentes, invariavelmente
descansam sobre apoios e carregam consigo a noção de
celularização16 do espaço, violando as liberdades da planta
livre. Discute as repercussões do apoio característico de Le
Corbusier e Mies van der Rohe no espaço, de seção circular
e em cruz, respectivamente. Ambos colaboram para aquilo
que denomina de ossificação do espaço em oposição ao
espaço definido por célula estrutural, que resulta tanto do
aparecimento de vigas no teto como também pela mudança
do perfil cruciforme para seção H. Conclui que a origem das
propostas específicas tanto de Mies como de Le Corbusier
derivam de certas suposições gerais, em que ambos
reconhecem na laje plana e seus pontos de suporte a
condição normativa do edifício do século vinte17.
Figura 1: célebre perspectiva do sistema
Dom-ino, ou ossatura standard Dom-ino.
Fonte: Corbusier e Jeanneret, 1929.

Mas é sem dúvida em La Tourette (1961) que Rowe
relaciona diretamente o conjunto do sistema estrutural da
Maison Dom-ino à concepção de espaço horizontalmente
estratificado em camadas como de um wafer napolitano18.
Em seguida, salienta a importância do muro ou do plano
vertical para Le Corbusier, em que as placas de piso são
entendidas como paredes horizontais. Ao associar a parede
– através da noção de envelope de celofane que envolve o
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diagrama de panquecas apoiadas em agulhas19, Rowe situa
o conjunto dos elementos constituintes do esquema20 de
estrutura Dom-ino: placa (piso-teto), apoio e parede.
Rowe argumenta que o esquema de wafer Napolitano da
Maison Dom-ino nega qualquer expressão de célula
estrutural, ou mesmo quando acrescenta a perfuração dos
suportes no diagrama das panquecas apoiadas em agulhas,
há renegação do apoio ao status de pontuação, e
penetração do produto resultante por uma construção
labiríntica de divisões variadas que propagam impulso
centrífugo21. Na obra corbusiana, segundo Rowe, volumes
sanduíche, com compressão horizontal derivados da Maison
Dom-ino são mais conhecidos, junto com volumes
megaron22, parafraseando Vicent Scully, comprimidos
verticalmente derivados da Maison Citrohan, com aspecto
idêntico ao de um hangar.

Em The Formal Basis of Modern Architecture23 (1963), Peter
Eisenman prossegue e aprofunda em termos formais a
discussão sobre o esquema Dom-ino iniciada por Rowe.
Eisenman se baseia na oposição dialética já anteriormente
proposta por Rowe, e atribui inspiração na Acrópole de
Atenas ao conceito de grelha como referência absoluta na
obra corbusiana.
A Acrópole pode ser entendida como um plano horizontal e
a grelha colunar do Partenon como um plano vertical. As
duas referências absolutas fornecem a tensão perceptiva. A
sobreposição entre a forma específica – nesse caso as
montanhas, e a forma genérica – a grelha colunar cria uma
situação dialética inerente a toda arquitetura de Le
Corbusier. Eisenman confere a essa concepção de
referência contida em Dom-ino o início da mudança na
concepção e definição da própria arquitetura24.

Figura 2: Eisenman relaciona na Acrópole
o plano horizontal e a grelha de colunas
do Partenon como o plano vertical. Fonte:
croquis do autor.
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Figura 3: a noção de grelha tridimensional ou
grelha cartesiana como um continuum, ou em
termos estritamente cartesianos - res
extensa, que provê uma referência absoluta
para a forma arquitetônica seja genérica ou
específica. Fonte: croquis do autor.

Em seu entendimento, todas as formas específicas de
arquitetura podem ser relacionadas com um antecedente
genérico. A compreensão das propriedades dessa raiz
genérica é crucial para o desenvolvimento e evolução das
formas específicas em uma situação de arquitetura
particular. Em outros termos, a carga de uniformização
embutida no esquema de ossatura é base de constância e
generalidade que possibilita a variação e desenvolvimento
de aspectos locais.
Nas palavras de Eisenman, as duas referências absolutas
fornecem a tensão perceptiva25 embutida especificamente
no esquema Dom-ino. Segundo Eisenman, a noção de
grelha tridimensional ou grelha cartesiana pode ser pensada
como um continuum, ou em termos estritamente cartesianos
- res extensa, que provê uma referência absoluta para a
forma arquitetônica seja genérica ou específica. Argumenta
que Mies van der Rohe usa a grelha horizontal em situações
específicas para instituir claramente sua qualidade absoluta.
Atuando dessa maneira, está apresentando um fragmento
de uma grelha infinita de similar condição à pintura
neoplasticista de Piet Mondrian26.

Figura 4: Piet Mondrian, Composição em Cor
A, 1917 (esquerda) e Composição com
Vermelho, Amarelo e Azul, 1921 (direita).
Fonte: Nash, 1974.

Na edição de Oppositions (1979) dedicada a discutir o
esquema Dom-ino, Kenneth Frampton salienta duas leituras
com diferentes modos de entender o paradigma Dom-ino,
embora reconheça na abordagem inicial, em ambos os
casos uma clara derivação de Colin Rowe. Enquanto Barry
Maitland em The Grid (1979) 27 se concentra na grelha de
Dom-ino e sua capacidade de geração formal Peter
Eisenman em Aspects of Modernism: Maison Dom-ino and
the Self-Referential Sign (1979) 28 interpreta Dom-ino através
dos seus requisitos formais intrínsecos.
Maitland salienta a capacidade de Dom-ino como um
sistema de geração formal que estabelece controles
geométricos sobre subsistemas da estrutura, volume

45

(partições internas, fechamentos externos) e circulação.
Maitland identifica na terceira das Quatro Composições de
Le Corbusier a essência do papel da estrutura Dom-ino
como uma matriz disciplinar de referência a um sistema de
paredes não estruturais que definem o volume específico do
edifício. Assim como a oposição dialética já observada por
Rowe, Maitland sugere relações dialéticas entre a grelha de
apoios e o sistema de paredes. Na obra de Le Corbusier sob determinadas circunstâncias, o sistema estrutural tornase secundário em relação às paredes, uma vez que aquele
sofre distorções em função destas. Os projetos do edifício
Porte Molitor (1933), do Pavilhão Suíço e do Exército da
Salvação (1933), todos em Paris, são obras emblemáticas
que resumem estas operações específicas sobre a
geometria estrutural do esquema Dom-ino.
Por seu turno, Eisenman dirige suas observações aos
aspectos essenciais do modelo de estrutura desenvolvido
em 1915. Sua abordagem se concentra em demonstrar os
requisitos específicos. Eisenman salienta que uma laje de
piso ou uma porta, uma janela ou uma parede podem ser
condições necessárias para um edifício, mas não são
suficientes em si mesmos para definir arquitetura:
“A presença de um sinal intencional pode ser a
qualidade mais importante que distingue a arquitetura
da geometria, distingue a intenção de ser algo mais do
que uma notação de uma presença física dos fatos da
existência literal. (...) Se analisarmos esta
configuração veremos que os elementos em conjunto
com o seu tamanho e localização precisos mostram
um nível articulado de intencionalidade. Isso não pode
ser visto na configuração da laje isolada, mas somente
na relação de laje com colunas” 29.
Eisenman se concentra em assinalar relações geométricas
específicas presentes no modelo original. A precisa
localização dos apoios com relação às placas demarca uma
intenção além da mera divisão estrutural. Além de
prescrever relações diferentes entre os lados da placa,
através de diferentes balanços entre os lados maiores e
menores, pode-se deduzir que o primeiro é proporcional ao
intercolúnio transversal, enquanto o segundo pode ser
mínimo, admitindo-se a possibilidade de continuidade lateral
do esquema ou a decomposição planar do volume que
caracteriza o processo de transformação formal na obra
corbusiana desse período. Pode-se deduzir que os balanços
são proporcionais ao vão em lados não adjacentes entre si.
O segundo aspecto extraído do modelo de estrutura Domino é a notação da referência horizontal, originária do século
XVI, em que a composição de foco central cria um ponto
único para o observador, no caso em relação à referência
vertical representada na frontalidade do edifício. A ênfase na
referência horizontal é oposta ao sistema de referência
vertical e fornece ao espectador uma referência física para
entender tanto a narrativa de seu movimento para, ao redor,

Figura 5: Le Corbusier, Edifício Porte
Molitor (acima), Pavilhão Suíço
(intermediário) e Edifício para o Exército
da Salvação (abaixo). Fonte: Maitland,
1979.
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e em um edifício. A referência horizontal de Dom-ino existe
como marca de sua própria condição física, é
autorreferencial.
Por fim, Eisenman considera dois últimos elementos de
leitura ambígua: a escada e as seis bases que apoiam a
primeira placa do modelo estrutural30. O primeiro, devido ao
seu posicionamento em relação às placas, tanto comporta
leitura de elemento adicionado como subtraído ao retângulo
definido pela quadrícula dos apoios; o segundo marca não
apenas a diferença literal que existe entre as superfícies
inferiores e superiores da laje em termos estruturais, mas
também marca a placa inferior como algo diferente do que
as duas placas superiores.
DO PRÉ-DOMINOICO AO DOMINOICO
A proposta de Le Corbusier, exposta em cinco pranchas
para divulgação comercial para governos europeus em
outubro de 1915, refere-se tanto as casas fabricadas em
série, visando à reconstrução em escala maciça da Europa,
como a estrutura independente em concreto armado contida
nestas casas.
O dominó é evocado pelas semelhanças óbvias com as
proporções da planta retangular e das possíveis
associações entre os seus lados menores. A livre analogia
com um jogo pode ser atribuída às regras determinadas pela
configuração da unidade estrutural: três lajes com teto liso
paralelas em balanço sobre uma grelha de seis pilares
equidistantes 4,20 m configuram uma malha quadrada para
as lajes. O vão para acomodar a escada é metade do vão
entre apoios. Todos os apoios são pilares de seção
quadrada sobre sapatas, moldados no local, que elevam o
conjunto do solo, sem porão. As placas são lajes mistas, ou
seja, resultantes da composição de vigas principais de maior
seção que estruturam tanto os balanços transversais como
baterias de vigas secundárias que se distribuem no sentido
longitudinal. Todo o vigamento é resolvido em perfis “I”, com
preenchimento de blocos ocos de cerâmica. A face inferior
da placa coincide com a face superior dos perfis “I” de
menor seção31. O conjunto assim formado funciona como
uma pré-laje formada com elementos pré-fabricados que
recebem uma camada de concreto, cobrindo todos os
interstícios, tornando o conjunto monolítico.

Figura 6: precisa localização dos apoios
com relação às placas no modelo de
estrutura Dom-ino. Fonte: Eisenman,
1979.

As paredes são preferencialmente leves e esbeltas,
construídas por diferentes processos, incluindo materiais
reaproveitados de resíduos. Tanto a estrutura como as
esquadrias se imaginam produzidas em escala industrial. O
nome fantasia vem da fusão de um lado do radical latino
domus (casa) ou dominus (senhor), ou seja, domicílio
doméstico com sílabas iniciais de inovador ou inovação.
Em termos formais, inovação é sempre relativa sob a
perspectiva de contínuos processos de transformação. A
simplificação das formas já vinha sendo proposta pelos
arquitetos da chamada Nova Tradição: Loos, Behrens e
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Wright entre outros. Em publicação que antecede The
International Style, Henry-Russel Hitchcock salienta que a
obra corbusiana do período em torno 1915, apesar da
extrema simplificação e fascínio pela renovação técnica e
estética da ossatura independente, permaneceu ainda em
termos gerais dentro da Nova Tradição32. Os avanços sobre
os arquitetos do chamado protorracionalismo até 1922 são
ainda considerados transicionais. A arquitetura futurista de
Sant’Elia não havia saído do papel e a arquitetura
expressionista era demasiado irrealista, baseada em
bizarras aquarelas de uma Arquitetura Alpina, em que Bruno
Taut retratava uma sociedade de edificações coletivas com
faces de vidro. Até mesmo as duas propostas de Mies para
arranha-céus de vidro em 1919 e 1920 ainda não passam
de desenhos a carvão, incipientes e ingênuos nas suas
relações com o solo. É de Rietveld, em Utrecht um
primordial edifício-chave: a primeira casa com planta livre
que se constrói em 1922. Mesmo sem uso de uma ossatura
independente, Rietveld cria um espaço absolutamente
abstrato que reflete verdadeiramente uma nova estética a
partir de núcleo de apoio central, tetos planos e planos
verticais periféricos.
Contudo, a predileção pela abstração não surpreende, dado
o caráter anti-histórico que permeou as obras fundacionais
das vanguardas europeias dos anos 1920. Sob este viés, há
um amplo espectro de referências originárias fora da
disciplina da arquitetura33, desde o território específico da
construção aos produtos emblemáticos da nova era e da
pintura. As abstrações líricas de Kandisky, o Cubismo
Sintético de Picasso e Braque, o Proun dos suprematistas e
a explosão da caixa do Neoplasticismo de Theo van
Doesburg se fundem sob processos que poderiam ser
chamados de Ready-made, empregando artefatos
industriais. Racionalidade técnica, despojamento e
simplicidade formais, valorização da planeza e multiplicação
dos pontos de vista avalizam o repúdio ao ornamento
mentiroso e às composições estáticas, centralizadas e
hierarquizadas. O elemento-chave, condensador de todas
estas referências tão díspares é a noção de arquitetura
como construção qualificada, via estrutura em esqueleto.
Entre fins de 1926 até maio de 1927, os arquitetos
milaneses do Grupo Sete publicam um manifesto sob a
forma de quatro artigos em Rassegna Italiana34. O manifesto
reitera o substrato clássico da arquitetura na Itália e o
estabelecimento de tipos fundamentais, a exemplo da
arquitetura romana antiga. Dentre os elementos de
arquitetura, o grupo confere valor absoluto ao esqueleto
estrutural aparente nas elevações, o balcão em balanço e
corrido, a janela de canto, horizontal, vertical, e o pano de
vidro.
Pelo lado corbusiano, o projeto da casa Citrohan de 1922 é
edifício-chave na sua obra, ainda que a materialização
somente ocorra em 192735. Além de ensaiar o a noção de
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object-type, já presente na obra de Loos, a introdução do
esqueleto independente Dom-ino já demonstra a simultânea
abertura para a variedade presente em sua formulação
original. O espaço estratificado já se tempera com pésdireitos mais altos, os vãos diversos entre a circulação e os
espaços servidos já demonstra que ritmo constante pode ser
uma conveniência, nunca uma obrigação. Os balanços
diferentes entre os lados compridos e estreitos de cada
placa também sinalizam a presença da irregularidade e
singularidade dentro da regra. Como no passado, regra e
exceção ou licença pertencem a fluxos contínuos de
transformação.
Somente em 1927, Le Corbusier publica Os Seis Pontos da
Arquitetura Nova na revista L’Architecture Vivante, em
paralelo a diversos projetos de casas. Todos os seis pontos
se opõem à prática contemporânea convencional no qual
paredes de alvenaria são tanto estrutura quanto
compartimentação, fachadas têm molduras e relevos e
cobertura é telhado de duas águas com áticos ou tacaniças.
A normativa corbusiana mantém a elevação tripartida do
edifício clássico, ainda que reversamente implícita conforme
observa Alan Colquhoun36: o corpo unificado se associa a
princípios de composição através da planta e fachadas
livres, tanto quanto nos dois extremos da elevação, pilotis
aberto no térreo e o teto-terraço na cobertura são antíteses
ao pódio e ao coroamento. A janela horizontal é o elemento
de arquitetura que se postula padrão em oposição à
limitação de alinhamento vertical das janelas na construção
em cantaria. Em seguida, descarta o sexto ponto, a
supressão da cornija, que redundante, iguala os pontos às
cinco ordens greco-romanas de Sebastiano Serlio (1537).
A partir do enunciado contido em Os Cinco Pontos da Nova
Arquitetura (1926-27), esse esquema triarticulado é levado
ao edifício com mais de dois pavimentos. A prática
corbusiana que se sucede vai demonstrar que a gradação
da elevação do edifício de vários andares é questão crucial
envolvida no esquema de estrutura Dom-ino. Na última das
dez conferências portenhas37 em 1929, L’Aventure Du
Mobilier, a fachada livre que apenas se completava com
janela horizontal ganha novas alternativas. O pano de vidro,
a parede mista, perfurada e a parede-armário são
possibilidades que se somam à nova arquitetura. Seis, sete
ou oito pontos, não importam quantos, todos se derivam do
sistema de tetos planos e suportes visto como condição
normativa da construção do século XX38.
A inovação do ponto de vista estritamente construtivo não é
menos relativa do que no campo formal. Eleanor Gregh39 se
atém a gênesis do sistema e da forma como este sistema foi
visto por Le Corbusier como industrializada. Gregh propõe
certos questionamentos que não encontram respostas nos
desenhos apresentados ao longo de todo o processo de
concepção e divulgação da ideia. As dúvidas estão
relacionadas ao sistema de formas e escoramento em aço.
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Primeiramente, os lados curtos das placas e os trechos
longitudinais entre apoios não possuem formas laterais e
inferiores, respectivamente. Gregh também se pergunta
quanto à cofragem de aço, a menos usada em grande
escala por ser menos econômica do que a cofragem de
madeira tradicional, uma vez que as fôrmas e os cimbres de
aço exigem tempo e habilidade de montagem e
desmontagem40. Todas estas considerações juntas
levantam questões quanto ao efetivo maior barateamento e
rapidez do sistema Dom-ino comparado com outros, e pode
sugerir razões pelas quais a ideia não foi concretizada.
Por outro lado, Gregh expõe o curioso conteúdo das
correspondências entre Le Corbusier e o engenheiro
consultor, Max Du Bois, que comprova o desinteresse deste
em relação aos aspectos inovadores do sistema a ser
patenteado. Du Bois considera a ideia simplista, do ponto de
vista construtivo, nada extraordinária, pois centenas de
firmas e indivíduos tiveram ideias similares.
PRÉ-DOMINOICO
A associação do concreto, material empregado pelos
arquitetos romanos, abandonado na Idade Média e
Renascença e retomado na segunda metade do século XIX,
ganha um novo fôlego com a invenção da armadura no
concreto. Barras de aço são inseridas no interior das
estruturas sujeitas à flexão, uma solicitação que combina
esforços de compressão, em que o concreto é material mais
apto, com esforços de tração, em que o aço é material mais
capaz. Extensivo a todos os tipos e elementos das
estruturas, incluindo peças submetidas à compressão, como
pilares e cascas, o novo material possibilita o trabalho
associado de dois materiais que, isoladamente, não
apresentariam as mesmas vantagens, especialmente em
placas e vigas, elementos estruturais submetidos à flexão.
Na década de 1870, Ernest Ransome, nos Estados Unidos,
e François Hennebique, na França, são responsáveis pelo
desenvolvimento de sistemas de tramas estruturais sob
esse princípio. No entanto, o mérito exclusivo de
Hennebique foi a criação de estruturas com articulações
monolíticas entre as suas peças. Conforme salienta
Frampton, sistemas anteriores patenteados por Fairbairn em
1845, assim como outros sistemas coetâneos, estavam
longe de ser monolíticos:
“Hennebique superou essa dificuldade com emprego
de vergalhões de seção cilíndrica, que podiam ser
curvados e enganchados uns nos outros. Fazia parte
de seu sistema exclusivo o uso de vergalhões de
reforço dobrados em cotovelo e a amarração das
juntas com cintas em estribo para resistir à tração
local. Com o aperfeiçoamento da junta monolítica, foi
possível realizar a estrutura monolítica41”...
A aplicação em larga escala desses princípios, em 1896,
leva a firma de Hennebique à ao sucesso e expansão
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Figura 7: Hennebique, sistema estrutural em
concreto armado monolítico. Fonte: Gössel e
Leuthäuser, 1996.

Figura 8: Maillart, aspecto interno do
Depósito em Zurique, 1910. Primeiro teto em
laje tipo cogumelo na Europa. Fonte:
Giedion, 2004.

comercial. Esse novo sistema já tem proximidade com os
princípios que seriam aplicados posteriormente ao longo de
décadas no século XX em termos de detalhamento de
armaduras. É também adequado à criação de espaços de
trabalho com planta aberta e com grandes janelas. Portanto,
é Hennebique que pela primeira vez na história concebe e
patenteia um sistema estrutural completo: finas lajes de piso
e vigas secundárias sobre vigas principais unidas por
mísulas a esbeltos pilares verticais. O resultado é
semelhante a uma trama de madeira, o que não deve ser
surpreendente, uma vez que os seus moldes e
escoramentos são de madeira42 e a estrutura reticulada
possui nitidamente as três camadas estruturais de um
sistema de piso43: as lajes são pouco espessas, como um
tabuado, as vigas secundárias rememoram os barrotes e por
fim as vigas principais, que recebem a carga dos barrotes e
transferem aos apoios.
A forte hierarquia entre as três camadas é ainda típica da
construção arquitravada em madeira. Com o posterior
desenvolvimento das junções de articulação do concreto
armado, placa, nervura e apoio ou placa e apoio passam a
trabalhar como um todo muito mais monolítico, afinal, o
concreto armado é o mais moldável de todos os materiais. O
controle dessas uniões possibilita uma manipulação da
forma de placas, nervuras e apoios sem precedência.
Diferente do esqueleto em madeira, a ossatura em concreto
armado permite aumentar a espessura da primeira camada
dos componentes horizontais e, em consequência, aumentar
o espaçamento dos elementos da segunda e terceira
camadas, as nervuras, com aumento da rigidez do conjunto
monolítico placa-nervura ou simplesmente eliminar nervuras,
transferindo para um único elemento, a placa, toda a tarefa.
Em paralelo com o sistema Hennebique, que mescla
mecanismos de placa com grelha horizontal, já havia sido
patenteado um sistema restrito a laje plana nervurada com
caixão-perdido de gesso em 1854 pelo inglês William
Boutland Wilkinson44. Em extremo oposto, o americano
Claude Turner em 1904 desenvolve uma versão ainda
primitiva de um sistema de laje plana do tipo cogumelo em
quatro direções, uma malha de vigas chatas fortemente
reforçadas com grandes capitéis. No ano seguinte, o
sistema de placa em duas direções, desenvolvido pelo
engenheiro suíço Robert Maillart45, reduz os esforços de
cisalhamento junto aos apoios com redução das dimensões
tanto da laje como dos capitéis em relação ao sistema de
Turner.
É praticamente simultâneo o emprego do mecanismo de
balanço das lajes em relação aos suportes periféricos de
fachada. A nova configuração é inovação radical, já que o
método libera os planos de fachada para grandes
esquadrias. O próprio Hennebique já havia empregado,
através de mísulas, no projeto da sua casa (1902-03) em
Paris. Ernest Ransome, avança lajes de piso para fora do
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alinhamento dos pilares, em uma loja de 4 pavimentos em
Greensburg nos Estados Unidos (1902)46.
Se Anatole de Baudot segue com experiências, ainda que
em cimento armado, para construção em arcos e abóbodas
nervuradas no projeto da igreja de St.-Jean-de-Montmartre
(1894-1904) em Paris, cabe a Auguste Perret, aluno de
Julien Guadet, prosseguir com o desenvolvimento dos
potenciais de uma estrutura em trama de concreto armado
arquitravada com o projeto dos apartamentos no número
25bis da Rua Franklin (1902) em Paris. Perret obtém uma
estrutura com a lógica clamada por Viollet-le-Duc e
provavelmente por Laugier, com a expressão visual da
estrutura arquitravada47 que atende aos princípios clássicos
da École des Beaux-Arts, sem recorrer ao emprego das
ordens.
O passo seguinte foi deixar o concreto armado
completamente aparente no projeto para o edifício-garagem
51da Rua Ponthieu (1905) também em Paris. A armação de
toda a composição foi definida hierarquicamente pela
verticalidade de pilastras nuas que sustentam a cornija
abstrata no topo, entremeadas pela horizontalidade das
vigas48. É esse Perret, com domínio simultâneo entre técnica
e composição, que Le Corbusier é estagiário em 1909. Não
surpreende que a ossatura independente em concreto
armado se transforme em objeto de sua admiração e futura
assimilação.
Entretanto, até então, o esqueleto é fixo, clássico, a
estrutura retangular, fiel a princípios acadêmicos do
racionalismo estrutural francês. Para Perret, a estrutura de
um edifício deve ser legível na fachada. No entanto,
legibilidade poderia significar tanto um peristilo com colunas
colossais isoladas, como uma parede estrutural com
revestimento. Por fusão ou por descolamento dos pilares
exteriores com o envelope da edificação, o esquema de
Perret confere ao concreto armado aparência de um sistema
que funcionava similar a um novo tipo de pedra49. Somente
na Igreja de Notre-Dame du Raincy (1922-23) Perret evita
tanto a configuração de peristilo como de fusão com o plano
de fachada. O resultado é um edifício com fachadas livres,
através de sutil desligamento da linha de colunas colossais
periféricas.
Na segunda década do século XX, a estrutura de concreto
armado se torna uma técnica normativa e a partir de então a
maior parte de sue desenvolvimento iria acenar à escala de
sua aplicação técnica, mas, sobretudo à sua assimilação
enquanto elemento expressivo:
“Embora seu primeiro uso em escala megaestrutural
tenha ocorrido na fábrica da Fiat de Matté Trucco, com
40 hectares, cuja construção foi iniciada em 1915, sua
apropriação como elemento expressivo primordial de
uma linguagem arquitetônica veio com a Maison Domino de Le Corbusier, proposta mais ou menos na

Figura 9: Perret, Musée des Travaux
Publics, perspectiva, mostrando a
reinterpretação do neoclassicismo francês
em termos de concreto armado. Fonte:
Colquhoun, 2002.
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mesma data. Enquanto uma demonstrava claramente
que coberturas planas de concreto podiam suportar a
vibração de cargas móveis dinâmicas – a fábrica Fiat
tinha uma pista de provas na cobertura -, a outra
postulava o sistema Hennebique como uma estrutura
primária “patente”, à qual, à maneira da cabana
primitiva de Laugier, o desenvolvimento da nova
arquitetura teria de se referir50”.
DOMINOICO
Mas, ao contrário de Perret, Le Corbusier vislumbra no novo
material um meio para converter o esqueleto - anteriormente
desenvolvido por engenheiros tais como Hennebique, num
meio de expressão no campo da disciplina arquitetônica51.
Diverso de Perret, a proposição corbusiana libera a
compartimentação da estrutura, destacam-se dos planos
dos quadros estruturais, que ocultos por teto plano
possibilitam diferentes configurações entre pavimentos. A
partir do esquema Dom-ino a ossatura não define células
espaciais sob o vigamento de forro, apenas perfura ou
pontua o espaço verticalmente. Os balanços dos bordos de
placas em relação à linha de apoios estacados permitem
uma liberdade à envolvente de fachada, também liberando a
composição dos fechamentos das interferências materiais e
representacionais dos pilares, ainda que na formulação52 de
1915 não seja retirado nenhum proveito desta liberdade em
potencial.

Figura 10: Le Corbusier, Os cinco pontos da
nova arquitetura, a planta livre. Fonte: Corbusier
et Jeanneret, 1929.

Assim, a inovação do esquema de ossatura Dom-ino não
está na simplificação formal e avanços da técnica em si:
esta reside fundamentalmente no potencial de manipulação
estratégica dos componentes do sistema por agrupamento
ou, em outros termos, a possibilidade de decomposição do
sistema em subsistemas correlacionados, se imaginamos o
quanto o esquema sintetizado por Le Corbusier possibilita
traduzir visualmente as liberdades da parede em relação à
estrutura e vice-versa, próprias da construção em esqueleto
arquitravado.
Carlos Martí Arís distingue entre o caráter monolítico da
arquitetura construída por muros portantes, ligada por Le
Corbusier à noção de planta paralisada, diversa do caráter
decomponível53 da arquitetura de grelha de apoios, ligada à
noção de planta livre presente na arquitetura moderna.
Portanto, a transformação de sistema monolíticos em
sistema de esqueleto somente se efetiva na disciplina a
partir do conceito de liberdade entre sistemas, plasmadas no
espaço estratificado horizontalmente embutido na noção de
planta livre do esquema de ossatura Dom-ino.
Se Maitland já havia destacado a hábil manipulação da
grelha a partir da estrutura Dom-ino como um importante
Antonio Cortés amplia a abordagem de Maitland além da
obra corbusiana e estabelece uma sequência de
importantes episódios envolvendo o papel fundamental da
quadrícula no espaço moderno estendido ao longo da
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arquitetura do século XX até o final dos anos sessenta. A
partir da planta livre de Le Corbusier e Mies van der Rohe, a
retícula plana é base geométrica que somente adquire
materialidade através de um sistema pontual de apoios que
perfura esse espaço preferencialmente contido entre planos
horizontais sem saliências de piso e teto54.
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CAPÍTULO 2
DOMINOICO E BRASILEIRO
Se durante o período entreguerras, o livro de Hitchcock e
Johnson em 1932 havia se constituído em primordial
proclamação da arquitetura moderna e a crítica angloamericana havia mantido relativa omissão1 em relação aos
atributos formais e construtivos da estrutura independente
na então nova arquitetura, o mesmo não se pode afirmar
sobre dois textos fundamentais de Lucio Costa: Razões da
Nova Arquitetura (1934) e Memória do projeto da Cidade
Universitária (1936). São simultâneos à saga do
International Style, e décadas anteriores à crítica no pósguerra iniciada por Colin Rowe no conjunto de artigos
reunidos posteriormente em The Mathematics of the Ideal
Villa and Other Essays (1976).
No Brasil, desde a década de 1980, Carlos Eduardo Comas
- ao longo de vários escritos, inicia um processo de exame
mais detalhado em relação à interpretação convencional da
crítica internacional que atribui à arquitetura moderna
brasileira uma simples transformação do vocabulário
corbusiano em expressão nativamente sensual, evocando
em sua exuberância plástica o Barroco brasileiro do século
XVIII2.
Conforme Comas evidencia em Uma certa arquitetura
moderna brasileira: experiência a re-conhecer (1987), a
concretização material dessa arquitetura brasileira é
precedida e orientada por raciocínios muito específicos
sobre a identidade da arquitetura3. Comas sinaliza a opção
consciente de Lucio Costa por Le Corbusier, ao interpretar
Vers une Architecture em Razões, no qual aquele sustenta
que a arquitetura moderna era essencialmente manifestação
artística, o verdadeiro estilo de nosso tempo4. Para Lucio
Costa – como todo e qualquer verdadeiro estilo do passado,
arrancava se ancorava na técnica construtiva5, mas a beleza
era o objetivo, para além da utilidade e da técnica. Comas
sublinha ainda, que a arquitetura moderna a que se referia
Lucio Costa era explicitamente na sua vertente corbusiana,
afinal Le Corbusier era o único mestre europeu cujo
pensamento possuía um substrato dialético6. Comas
evidencia o cerne do pensamento de Costa, ao salientar que
este entendia a arquitetura moderna como uma proposição
inclusiva, que antevê na ossatura algo além da técnica, um
agente qualificador da construção, uma vez que a
separação entre suporte e estrutura permitia que se
integrassem na mesma arquitetura7 concepções formais
opostas, uma dinâmica e orgânico-funcional, representada
pela arquitetura gótica, comparável a uma flor que se
desenvolve de dentro para fora e outra, estática e plásticoideal, cujo modelo é a arquitetura clássica, comparável a um
cristal matematicamente composto que se configura de fora
para dentro.
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Em prosseguimento à sua linha de argumentação, Comas
enfatiza a visão precedente à prática que Costa infere sobre
a estrutura independente qualificada em Teoria Académica,
arquitectura moderna, corolário brasileño (1988): o
fundamento técnico do estilo e possivelmente intuía que seu
fundamento geométrico-construtivo se havia batizado Domino8. Ainda em mesmo texto, Comas vincula a noção de
estrutura normativa do novo estilo pelo viés acadêmico, em
que Costa havia se formado. Se os elementos de arquitetura
- reduzidos aos seus fundamentos geométricos essenciais é
postulado formal básico da arquitetura moderna e a ossatura
independente é fundamento técnico do estilo, Dom-ino é
precisão sobre essa estrutura independente que se postula
condição arquitetônica normativa:
“Não se trata de uma estrutura qualquer, mas um
sistema de lajes paralelas repousando sobre fileiras
paralelas de suportes e prolongando-se em balanço,
sem o concurso de vigas aparentes” 9.
Na leitura de Comas sobre Lucio Costa, a condição
normativa de Dom-ino que tem horizontalidade,
regularidade, ortogonalidade e repetitividade como atributos,
qualifica sua hegemonia através de um vazio vertical, um
intercolúnio diferenciado e balanços distintos nos lados
compridos e estreitos de cada laje. Cada modificação nos
atributos normativos, de acordo com Comas, abre
possibilidades de enriquecimento rítmico na configuração
variada de vãos entre apoios e acentos verticais no espaço
na configuração independente das lajes10. Conforme
Comas11, a normativa corbusiana não exclui a abertura para
a variedade já presente no modelo de estrutura Dom-ino de
1915. Tanto a variação intercolúnio, como o recorte dos
bordos de laje, excepcionalidades promovidas pela
presença da escada, bem como os diferentes balanços
entre os lados curtos e compridos, indicam que
irregularidade e singularidade não estão fora de cogitação:
Dom-ino postulava uma sintaxe geométrico-construtiva
aberta a uma considerável variedade de possibilidades
compositivas12.
A relação entre estrutura independente e construção
qualificada é novamente abordada em Arquitetura moderna
estilo Corbu, Pavilhão brasileiro (1989), em que Comas
retoma a noção de configuração independente, assinalando
que a possibilidade do arranjo de vedações em pavimentos
diferentes se desdobra - via Dom-ino, em independência
entre vedação e suporte, suporte e laje e, por extensão,
entre vedação e laje13, todas as independências que se
originam do princípio de independência entre estrutura e
vedação.
Comas prossegue, abordando a questão da variedade
formal implícita no Dom-ino ao comparar as possibilidades
de pavimento térreo na obra corbusiana e no Pavilhão
brasileiro em Nova York:
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“Não há precedente para um pavimento térreo como o
do Pavilhão, em que a exibição da profundidade total
do “pilotis” se alterna com episódios onde as paredes
ocultam colunas periféricas e episódios onde as
paredes se dispõem por trás dessas colunas a
distintas distâncias14”.
Outro aspecto sem precedência na obra corbusiana é, de
acordo com Comas, o contraste entre elevação que expõe
colunata de ordem simples suportando balanço e parede
sob seu bordo, que implica mesma defasagem entre bordos
da laje de piso e cobertura, com elevação que expõe
colunata de ordem colossal superposta à vedação exterior,
que implica diferentes defasagens entre bordos da laje de
piso e cobertura.
Figura 11: Lucio Costa e Oscar Niemeyer,
Pavilhão Brasileiro em Nova York, vista
desde a rua. Fonte: Underwood, 2002.

A noção de arquitetura muito mais como debate entre
elementos da estrutura e vedação do que como
convergência entre estes, já anteriormente assinalada por
Rowe, é acentuada por Comas na oposição curva e reta que
se percebe, tanto no interior da galeria do Pavilhão, através
da alternância entre colunas isoladas e colunas truncadas
pelo balanço de bordos ameboides do mezanino, tanto fora
do Pavilhão, através da horizontalidade frente à rua e
avenida e da verticalidade frente ao jardim. Segundo
Comas, o edifício é a demonstração mais radical,
virtuosíssima e extrovertida até a data do debate entre
vedação, suporte e laje como princípio compositivo.
O texto evidencia também na independência entre estrutura
e vedação o privilégio da concepção da obra arquitetônica
como construto multiplanar, afinal dois dos elementos
primários de composição - lajes e paredes são planares e o
terceiro, os pilares, são potenciais geradores de plano
virtual. Entretanto, a decomposição do volume em planos,
através dos elementos primários, conforme adverte Comas,
não exclui o reconhecimento da importância do volumétrico
no estilo Corbu.
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Comas sinaliza que a própria definição corbusiana de
arquitetura contém ambiguidades que permitem ambos os
casos da metáfora envolvendo flor e cristal, proposta por
Costa: o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes
reunidos sob a luz15, em que assemblés sous la lumière,
tanto pode se referir a volumes agrupados, remetendo a
composições aditivas sugeridas pela metáfora da flor, como
volumes encaixados16, indicando composições subtrativas,
via metáfora do cristal.
Comas demonstra que o Pavilhão tem composição aditiva
desde o jardim e composição subtrativa desde a rua. A
alternância no tempo entre flor e cristal plasmada no
Pavilhão17, confirma a visão de Costa sobre o estilo
moderno que possibilitava pela primeira vez uma
transcendência histórica entre as duas concepções opostas
em que sempre se basearam todas as suas
manifestações18.
Figura 12: Lucio Costa e Oscar Niemeyer,
Pavilhão Brasileiro em Nova York, vista
desde o jardim. Fonte: Underwood, 2002.

O Pavilhão, de acordo com Comas, multiplica alusões e
realizações passadas. A binuclearidade da fachada de
avenida e a colunata de ordem colossal são referências do
Ministério de Educação e Saúde. Como já observado por
Rowe, a binuclearidade é parte da composição periférica
verificada na casa Robinson de Marcel Breuer em 1947.
Comas evidencia a dispersão periférica de interesses
focais19 tanto no Pavilhão como no Ministério. Em ambos,
Lúcio e Oscar recorrem a um centro vazio entre dois sólidos
e dois espaços abertos, revelado meramente pausa e
passagem num encaminhamento diagonal20. Segundo
Comas, a aceitação do Pavilhão como exemplo
representativo de um estilo moderno, é aceitação de que a
dialética, ambivalência, inclusão e abstração são atributos
mais expressivos da independência de vedação, suporte e
laje, que é seu princípio substantivo de composição21.
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Em sua tese de Doutoramento - Precisões Brasileiras sobre
um passado da Arquitetura e do Urbanismo Modernos,
sobre os projetos e as obras de Lucio Costa, Oscar
Niemeyer, MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira &
Cia., 1936-45 (2002), a discussão em terras brasileiras
iniciada em 198722 sobre as relações entre estrutura
independente e construção qualificada é oportunamente
sintetizada:
“O esquema Dom-ino dá repetição, horizontalidade e
ortogonalidade por atributos normativos duma
ossatura independente “arquiteturizada”, que define
um espaço estratificado, onde a dispersão periférica
de foco se opõe à centralização privilegiada pela
tradição clássica “ 23.
Comas sublinha a compreensão de Lucio Costa sobre os
princípios compositivos da planta e fachada livres não como
negação radical de simetria, frontalidade e centralidade. Nas
palavras de Comas, a ênfase no classicismo e nas raízes
mediterrâneas descarta a noção de antagonismo com a
linguagem clássica, ao contrário, é insinuação de sua
emulação:
“A planta livre que se opõe à planta paralisada evoca
também a gama de relações possíveis entre coluna e
parede na arquitetura clássica, da interpenetração ao
pórtico solto. Pilotis e teto-terraço restabelecem a
elevação tripartida tradicional e a distinção entre
embasamento, corpo edificado e coroamento, o
encontro com a terra na infra-estrutura e o encontro
com o céu na superestrutura” 24.
Por outro lado, de acordo com Comas, a incrível precisão
com que Lucio Costa raciocina sobre planta e fachada livres
mostra compreensão cabal do contraponto entre norma e
exceção compositiva possível na nova arquitetura25. Comas
retoma a tensão entre regra e exceção implícita no esquema
Dom-ino, já anteriormente sublinhada em Teoria Académica,
arquitectura moderna, corolário brasileño: a normativa
corbusiana não implica obrigatoriedade, pelo contrário, a
qualificação da hegemonia segundo Comas, ocorre
justamente pela licença à regra:
“Perfurar, suprimir e recortar lajes para introduzir
acentos verticais pode perseguir outros propósitos que
a circulação. (...) Se a presença de irregularidade e
singularidade na configuração das lajes e malha de
suportes pode se justificar, a ausência de
ortogonalidade tampouco é despropósito” 26.
Em suma, a noção de arquiteturização da construção
desenvolvida por Comas ao longo de décadas, pode ser
relacionada à definição de arquitetura proposta por Lucio
Costa que amplia ao todo da disciplina: arquitetura é
construção concebida com a intenção de ordenar e
organizar plasticamente o espaço27. Logo, é a intenção
plástica que qualifica a construção – atributos formais
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equivalentes à condição estabelecida na ossatura Dom-ino
em relação ao esqueleto independente qualquer.
Mesclando-se os dois conceitos é possível afirmar que a
duplicidade de atributos - construção com requerimentos
formais, aproxima o jogo de placas e linhas combinadas do
próprio significado de arquitetura, em que condição dual é
também essencial: o termo arché, origem, princípio, é
entrelaçado com tektonicos, carpinteiro, construtor. Na
disciplina arquitetônica, o primeiro age como lente que filtra
a lógica da técnica de construção, uma vez que a estrutura
visível da arquitetura é inerente à estrutura física e material
do edifício. Em outras palavras, é a representação visual da
construção que transforma um simples edifício em
arquitetura.
PRECISÕES DOMINOICAS
Mais que ilustração de um sistema estrutural específico a
expressão esquema Dom-ino ou dominoico é, portanto,
indicativa de certa precisão construtiva e formal sobre uma
estrutura independente qualquer e as relações dialéticas
entre esta e as paredes, conforme primeiramente observado
por Rowe, em seguida por Eisenman e Maitland, sobre
tantos aspectos intrínsecos do modelo de ossatura Dom-ino
como aspectos de geração formal do esquema de estrutura.
O próximo passo é o estabelecimento de definições mais
concisas sobre a essência do esquema de ossatura,
extrapolando as limitações do modelo inicial, sem
abandonar os seus atributos primordiais.
Por outro lado, a principal dificuldade de qualquer
delimitação sobre um esquema de natureza dual são as
interdependências entre seus polos. Se o excesso de
requerimentos construtivos não qualifica o esquema
suficientemente a ponto de torná-lo arquitetura, de outro
lado, a excessiva carga de agentes qualificadores sobre a
ossatura enfraquece a sua natureza estrutural, a ponto de
retirá-la do campo da construção. A outra dificuldade é que,
ao prescrever característica a uma estrutura que se
pretende normativa, as licenças devem ser apreciadas até
certos limites que não ameacem a percepção da regra.
Nesse sentido, há de se admitir alguns exemplos que
transitam em uma faixa limite, não exatamente uma linha
absoluta. As questões levantadas devem ser respondidas
dentro dessa perspectiva.
A definição inicial28 proposta por Carlos Eduardo Comas em
Teoria Académica, arquitectura moderna, corolário brasileño
(1988) avança nos dois campos: “um sistema de lajes
paralelas repousando sobre fileiras paralelas de suportes e
prolongando-se em balanço sem vigas aparentes29”.
A noção de sistema pode ser tomada primeiramente da
teoria acadêmica: système é verbete previsto no
Dictionnaire Historique d’Architecture (1832) de Quatremère
de Quincy:
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“Um sistema, de qualquer gênero que seja, é uma
reunião de várias coisas formando um todo. (...)
Limitando-se aqui em explicar em que sentido
emprega-se a palavra sistema em Arquitetura, diremos
que ela é usada ordinariamente para designar a teoria
do princípio original do qual nasceu esta arte, as
causas primeiras que lhe imprimiram seu caráter
especial e as condições que lhe foram impostas para
satisfazer a unidade de seu princípio. Isto que
chamamos de sistema, em Arquitetura antecede às
regras. As regras não fazem senão determinar, ao
artista, as melhores maneiras de manter-se fiel aos
tipos originários que constituem o sistema de arte” 30.
Em seguida, Quatremère exemplifica o sistema presente na
arquitetura grega como a combinação mais completa de
elementos que podem formar um todo, enfim, a definição
bastante satisfatória da palavra sistema. Além da ideia de
conjunto ou de todo, que antecede as prescrições ou a
normativa, pode-se derivar para o outro polo da metáfora
dual, como um sistema construtivo. A questão envolvendo a
dimensão estrutural pode ser entendida no sistema
(conjunto) de lajes como nas fileiras paralelas de suportes.
No prolongamento em balanço sem vigas aparentes,
retorna-se aos agentes qualificadores da estrutura.
No entanto, o paralelismo das fileiras é comum aos dois
campos, assim como suas distorções ou falhas são
admitidas nos dois campos: a quadrícula é tanto ordenadora
da ordem espacial como desejável em se tratando do apoio
das lajes. Logo, a denominação sistema Dom-ino diz
respeito tanto ao sistema construtivo constituído por lajes,
pilares e fundações, previstos inicialmente em concreto
armado, como também pelo conjunto de atributos formais
abstratos, identificados na planeza das lajes e nos balanços
destas em relação às linhas periféricas de apoios.
O termo sistema31 Dom-ino é especialmente útil nesta tese
para diferenciar entre a amplitude do esquema de ossatura
– elemento central desta investigação, e o projeto de
estrutura de Le Corbusier específico para Maison Dom-ino
(1914). Portanto, se o sistema32 de estrutura ou o esquema
de estrutura Dom-ino pode ser descrito em outras palavras
de maneira mais sucinta - como uma ossatura independente
que apoia lajes planas paralelas em balanço, essa concisão
abre outras questões interpretativas que envolvem a
necessidade de prover mais substância ao enunciado do
diagrama.
Em primeiro lugar, qual tipo de estrutura independente? Em
segundo lugar, quanto às lajes, são obrigatoriamente
planas, mas o que são exatamente lajes planas? Em
terceiro lugar, lajes planas somente paralelas?
Por último, mas não menos importante: lajes planas
paralelas somente em balanço e, em caso afirmativo,
quantos ou quais lados?

62

UM ESQUEMA DE ESTRUTURA VERTICAL
A primeira questão, quanto ao tipo de ossatura
independente, pode ser inicialmente respondida por Willian
Curtis – talvez a mais genérica abordagem do esquema de
estrutura Dom-ino: um diagrama purificado da estrutura, a
própria destilação da ideia de carga e apoio, a essência do
sistema pilar, piso e cobertura33. A noção esquemática é a
maior contribuição desta acepção, que, no entanto, envolve
exclusivamente a sua dimensão estrutural. A destilação de
carga e apoio e a sua relação com piso-cobertura e apoio
pontual relaciona o funcionamento construtivo da estrutura.
Mas é parcial e insuficiente, pois a ideia de carga e apoio
pode ser desdobrada em diferentes maneiras de captação
de carga, através dos seus componentes planos e as
diferentes distribuições ao longo dos elementos transversais
de suporte.
Figura 13: sistema de altura-ativa, subdividido
em três maneiras de absorção das cargas nos
planos horizontais e transmissão vertical às
fundações. Absorção reticular (esquerda),
absorção centralizada (centro) e absorção
periférica (direita). Fonte: Engel, 1981.

Heino Engel define os sistemas estruturais verticais pela
função principal de agrupamento de cargas de planos
horizontais colocados uns sobre os outros e a transmissão
vertical à base. Segundo Engel, há três maneiras de
conduzir a carga horizontalmente e transmiti-la ao solo34. A
primeira ocorre de maneira reticular, os elementos
horizontais possuem pontos de união distribuídos
uniformemente em todo o plano do pavimento; a segunda
por elementos horizontais em balanço, caracterizados pela
zona de absorção ou agrupamento de carga situada no
centro geométrico do pavimento e, por último, as cargas nos
planos horizontais são dispostas perifericamente, por vão
livre. Trata-se de critério de classificação baseado nas três
diferentes possibilidades de absorção de cargas nos planos
sobrepostos e na transmissão vertical à base. No primeiro
caso, a reunião das cargas é individual; no segundo,
centralizada e no terceiro, periférica.
Portanto, a ideia de Curtis em combinar captação horizontal
com transmissão vertical de forças é excessivamente
genérica em relação ao comportamento estático do
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esquema que pressupõe particularizar de que maneira a
carga é absorvida pelo sistema horizontal. A captação
centralizada é descartada por razões construtivas: o
esquema de estrutura Dom-ino é baseado em um tipo de
construção tipicamente arquitravada, da qual a laje tipo
nervurada é uma especialização. A concentração absoluta
de cargas em um ponto conduz à construção por mísulas
em balanço engastadas no apoio central que elimina a
condição arquitravada dos trílitos. Do ponto de vista
estritamente construtivo35 os demais padrões são
perfeitamente aceitáveis no campo do esqueleto
arquitravado: tanto ossaturas reticuladas ou periféricas são
particularizações do diagrama original.
DA PLACA À GRELHA HORIZONTAL OCULTA
Em seguida, a questão se refere às lajes planas. Sem
dúvida, trata-se de uma redundância, toda laje ou placa é
plana por definição, como distinção às cascas que podem
ser planas ou com curvatura. A placa ou a laje estrutural
pode ser entendida a partir da condensação de infinitos
elementos lineares36 em que o mecanismo portante consiste
na ação combinada de esforços de tração e compressão no
interior da placa - por meio de sua massa, em conjunção
com os esforços de cisalhamento. As cascas, de maneira
diversa, são constituídas por elementos de superfície
estrutural em que o mecanismo portante é mais eficaz
quando a superfície é paralela à direção da força atuante e
menos eficiente quando a superfície está em ângulo reto
com a direção da força atuante37. Isso explica a maior
eficiência das superfícies planas com dobras ou curvas em
relação às cascas planas sem dobras ou qualquer elemento
de enrijecimento. O termo, portanto, pode ser desdobrado
em laje com tetos planos, ou em termos metafóricos de
Colin Rowe - um wafer de pisos38, como precisão formal
sobre um sistema de estrutura vertical arquitravado
composto por subsistemas horizontais.
Os subsistemas horizontais, independente dos materiais
empregados, possuem três camadas estruturais 39 para
absorver e transportar horizontalmente cargas. A camada
superior que forma a superfície pode ser composta de
painéis estruturais de madeira, deque de madeira ou aço,
painéis de concreto pré-moldado e lajes de concreto
moldado in loco. A segunda camada que sustenta a camada
formadora de superfície pode ser composta por barrotes de
madeira ou perfis U, vigotas treliçadas e perfis I de aço. Por
fim, a terceira camada, somente quando necessária para
sustentar os elementos da segunda, pode ser composta por
longarinas ou treliças de maior seção, uma vez que vencem
vãos e cargas maiores em relação à camada que suportam.
Em termos de estruturas em concreto armado são possíveis
três principais alternativas construtivas dos subsistemas
horizontais. As placas possuem apenas a camada superior e
eliminam qualquer subcamada adicional. A opção
intermediária entre placa e grelha pode conter a segunda

A
B

Figura 14: três camadas estruturais dos
componentes horizontais: em A, as
camadas estruturais estão sobrepostas,
moldadas ou construídas no mesmo
plano; em B, as camadas estão
sobrepostas, aumentando a espessura
total do piso, mas permitindo que os
elementos unidirecionais fiquem em
balanço na direção do vão que estão
cobrindo. Fonte: Ching, 2010.
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camada, composta por vigas secundárias, e, dependendo
da magnitude do vão, a terceira camada composta pelas
vigas principais ou mestras. Desde placas a grelhas,
intermediadas pela mistura entre placa-nervura, o concreto
armado moldado no local é o único material que permite
junta monolítica, formando um conjunto que em geral se
beneficia da continuidade física entre as peças da estrutura.
Quando pré-fabricado, perde alguns vínculos monolíticos se
igualando às estruturas em aço ou madeira, que não
prescindem da segunda camada, devido à natureza de suas
ligações.
Em um extremo, a placa ou laje homogênea lisa sem
nervuras ou vigas, representa o ideal construtivo do
esquema, uma vez que realiza literalmente o teto liso sem
vigas. A planeza absoluta e construtivamente literal é
estruturalmente fator limitante. Sua aplicabilidade exige
carregamentos leves e moderados sobre vãos 40 entre 3,5 e
9 m. A relação entre os lados da malha não deve ultrapassar
1,5: 1, além da eficiência obtida pela continuidade de no
mínimo três módulos de quadrícula em ambas direções, o
comprimento dos vãos sucessivos não deve diferir em mais
de um terço do vão mais longo.

Figura 15: Le Corbusier, sistema
Everit. Fonte: Before Le Corbusier,
2002.

As lajes-cogumelo representam uma variação da laje lisa
com acréscimo de elemento de transição aparente na
extremidade superior do pilar. O caput do fuste, ainda que
ligado diretamente às ordens e a todas as conotações
simbólicas que delas decorrem, possui uma explicação
estrutural na origem de seu emprego. Eduardo Torroja
especula sobre o alargamento da base da coluna de forma
tronco-cônica, quando atribui uma provável explicação
proveniente das primeiras colunas de madeira41. Estas têm
resistência muito menor no sentido de suas fibras do que
paralelamente a elas. Por consequência, se o fuste se
encontra diretamente sobre a viga do dintel, tende a
penetrar nele, esmagando transversalmente suas fibras. A
solução de mesmo material é interpor uma peça de madeira
mais dura com as fibras perpendiculares às do fuste. A
transposição do sistema arquitravado em madeira para a
pedra é assunto que mobiliza os teóricos do século XIX,
especialmente Viollet-le-Duc que passa a questionar a ideia
vitruviana de petrificação do templo grego em relação a suas
origens na construção em madeira, principalmente quanto à
suposta função estrutural dos elementos do friso,
especificamente os trígliflos e as métopas42. Na transposição
para o concreto armado, a noção de capitel é menos
polêmica, o capitel aparente ou embutido é parte
indispensável dos sistemas horizontais de placas em torno
dos apoios.
No exemplo do sistema corbusiano Everit43, a concentração
de esforços cortantes e flexões junto aos apoios são
combatidas pela existência de uma peça de alargamento da
extremidade superior do fuste, ou seja, o capitel. É curioso
observar-se que nesse sistema, Le Corbusier não tenha se
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empenhado em desenvolvê-lo tanto quanto o sistema Domino, pois não há previsão de balanços em relação à linha de
pilares periféricos, afinal mais do que as grelhas, as placas
dependem da área de influência em torno dos suportes
como requisito para evitar os efeitos concentrados da flexão
e punção.
Tanto capitel ou saliência de reforço em torno dos pilares
aumentam as condições de carregamento e vãos que se
ampliam entre 6 a 12 m. As áreas de reforço em torno dos
pilares tornam os balanços em relação aos apoios requisitos
estruturais obrigatórios ao menos em seus limites. Quando
capitel é invertido, o requisito formal do esquema Dom-ino
se restaura. A inversão é adotada como regra nas lajes do
edifício do Ministério de Educação e Saúde Pública (MESP)
no Rio de Janeiro (1936-45) e constitui hábil alternativa
técnica para o emprego da estrutura tipo Dom-ino. A
excepcionalidade do encargo justifica o artifício de difícil
execução em situações mais ordinárias, pois se exige que
as formas sejam ligeiramente arqueadas ou escalonadas
junto a capitéis invertidos44.
A posição intermediária é ocupada pela combinação entre
grelhas e placas, as lajes bidirecionais compostas por vigas
com espaçamento45 maior que 0,65 m, obrigando as lajes à
verificação da flexão. O sistema Hennebique é exemplo
primordial, uma espécie de versão pré-dominoica do sistema
estrutural. Seu caráter primitivo se dá construtivamente pela
necessidade das mísulas junto à cabeça dos pilares. A
mísula é o aumento progressivo da altura da viga junto aos
apoios e consequentemente uma diminuição do vão e dos
esforços de cisalhamento, além de aumento da rigidez dos
pilares à carga lateral. Particularmente na construção em
madeira, os elementos diagonais de rigidez colocados nos
vértices superiores dos quadros estruturais são necessários
à estabilização da carga lateral em decorrência do tipo de
ligação preferencialmente rotulada entre seus elementos.
Em termos de estruturas de concreto armado, o posterior
desenvolvimento tecnológico possibilita a eliminação de
mísulas e consoles em grande parte das situações que
inicialmente seriam indispensáveis.
Em termos estritamente formais, o caráter primitivo ou prédominoico pode ser atribuído à forte hierarquia entre os três
elementos das camadas estruturais do sistema Hennebique.
Além disso, as vigas salientes - independente de hierarquia
entre camadas, pautam o teto em intervalos passíveis de
compartimentação espacial, pois sugerem posições de
paredes sob as vigas induzindo possíveis celularizações. O
posicionamento invertido destas vigas, assim como a
instalação de tetos suspensos - verdadeiros pochés
horizontais, quando posicionados abaixo do seu nível
inferior, recuperam o estatuto de teto plano exigido pelo
esquema de estrutura Dom-ino. Apresentam vantagens ante
a carga lateral, no entanto apresentam limitações em
relação à situação extrema em grelha em função dos vãos 46

Figura 16: da placa à grelha horizontal (do
alto para baixo), placa, laje tipo cogumelo,
laje bidirecional e grelha ou laje nervurada.
Fonte: Allen e Iano, 2009.
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que se situam entre 4,5 e 9 m para carregamentos médios e
pesados. O Edifício Esther (1935-38) de Álvaro Vital Brazil,
construído em São Paulo, é pioneiro na execução de tetos
planos em solo brasileiro, obtidos através da simples
inversão na posição das vigas, que possuem altura
reduzida, mas constante, devido aos vãos diminutos. Não
surpreende que o maior intercolúnio seja semelhante ao
esqueleto original de Le Corbusier com balanços também
muito próximos do modelo de ossatura original.
No extremo oposto, o sistema de laje nervurada inicialmente proposto por Le Corbusier no modelo de 1915,
caracteriza-se pela distribuição do carregamento de forma
homogênea. A grelha ou laje nervurada se distingue pelo
espaçamento das vigas igual ou inferior a 0,65 m,
dispensando as lajes da verificação à flexão. Admitem
vãos47 de 7 a 12m e carregamentos pesados em relação às
placas. Balanços de até um terço do vão em duas direções
dispensam enchimentos maciços entre as nervuras ao longo
do perímetro das lajes. Em terra brasileira, o edifício da
Associação Brasileira de Imprensa é exemplo mais notório e
pioneiro de uso desse sistema horizontal de piso.

Figura 17: tetos curvos com centralidade (acima-esquerda), tetos curvos com
progressiva perda de centralidade em direção à horizontalidade (acima-direita);
espaço centralizado (abaixo-esquerda) versus espaço com progressiva perda de
centralidade em direção à estratificação devido à diminuição da dimensão vertical
do teto (abaixo-direita). Fonte: croquis do autor.

UMA VISÃO TOPOLÓGICA
A terceira questão envolve as lajes paralelas. As relações de
paralelismo entre planos sobrepostos ou a não
horizontalidade do teto em relação ao piso acende mais uma
questão ambígua embutida no esquema de estrutura Domino. No exemplo dos espaços de seção trapezoidal ou
cobertos por teto tipo borboleta, não há paralelismo dos
tetos em relação ao plano do pavimento, mas por outro lado,
não há violação da estratificação ou sobreposição de
planos. Qual é o limite desse não paralelismo ou inclinação
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que ainda mantém a noção de espaço sanduíche
estratificado por um plano sobreposto, sem centralidades ou
acentos verticais?
Christian Norberg-Schulz sugere que a horizontalidade é a
chave da concepção espacial do século XX:
“Em geral, a nova concepção de espaço dá
importância primordial para a abertura e a
continuidade, em contraste com os "locais" isolados,
semi-independentes, que compunham a estrutura
espacial dos mundos passados. Esta abertura é, no
entanto, principalmente horizontal; uma situação global
implica que a superfície da terra está integrada,
enquanto que perde importância a direção vertical
correspondente. (...) A concepção de um novo espaço,
que veio à tona durante a segunda metade do século
XIX, assumiu as noções de extensão e mobilidade,
mas aboliu o centro simbólico. No mundo moderno a
compreensão humana não é mais administrada por
uma autoridade central, mas é livre e, pelo menos em
teoria, coloca-se ao alcance de todos “ 48.
Entretanto, o plano horizontal da superfície terrestre,
entendida conforme Eisenman como uma quadrícula res
extensa, necessita da grade colunar estrutural como um
plano vertical. Eisenman já havia sublinhado as duas
referências absolutas fornecem a tensão perceptiva
embutida especificamente no esquema Dom-ino.
Essa tensão pode ser atribuída à transversalidade entre dois
sistemas de notação. Norberg-Schulz sugere que, apesar
dos elementos definidos topologicamente tenham caráter
difuso e amorfo, somente acentuados em termos de
qualidades gestálticas particulares por meio
da
geometrização, deve-se examinar em primeiro lugar as
relações topológicas e voltar depois aos esquemas
euclidianos mais ou menos desenvolvidos49.
Com base nessa premissa, é possível entender a
contraposição entre horizontalidade e verticalidade como
própria da geometria euclidiana. Logo, quando esses dois
parâmetros são transpostos para o mundo da topologia, não
são reconhecíveis50.
Sob o enfoque da topologia de
superfícies, a percepção de um espaço com lajes
horizontais paralelas é descrito simplesmente por espaço
composto por superfícies homogêneas conexas (qualquer
dois pontos podem ser ligados por um caminho contínuo)
abertas (não contêm o bordo) ou fechadas (contêm o
bordo), que mantêm relações de transversalidade em
relação aos elementos de conexão (os suportes) entre
ambas as superfícies dentro de uma faixa limite a partir da
qual esta relação topológica de transversalidade seja
completamente desfeita.
Em outras palavras, a estratificação espacial tende a
desaparecer quando o teto perde seu papel de contraponto
transversal aos seus suportes. O esquema de estrutura
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Dom-ino em termos estritamente topológicos pode ser
definido simplesmente como um sistema de superfícies
abertas ou fechadas conectadas por transversalidade51.
PANQUECAS APOIADAS EM AGULHAS
A quarta questão investiga o mecanismo de avanço das
lajes em relação à linha de suportes, lajes planas paralelas
em balanço. A metáfora de Rowe é sugestiva do problema
em termos tanto visuais como estáticos: panquecas
apoiadas em agulhas52. A sua abordagem é dirigida
fundamentalmente a agentes qualificadores da construção:
as panquecas mencionam uma radical planeza dos
elementos horizontais, enquanto os apoios por agulhas são
alusões à extrema linearidade dos elementos verticais em
meio ao espaço estratificado. Rowe já havia anteriormente
discutido a noção de extrema linearidade dos suportes: uma
estrutura autônoma perfura um espaço livremente abstraído,
atuando como sua pontuação, mais do que sua forma
definidora53.

Figura 18: o esqueleto independente, entendido como esquema ou um
diagrama, é aberto às múltiplas possibilidades de configuração volumétrica,
mas mantém a sua dupla condição inerente: geometricamente pontua e
topologicamente perfura o espaço de planos ou superfícies estratificadas.
Fonte: croquis do autor.

Figura 19: diagrama topológico do
esquema de estrutura Dom-ino. Fonte:
croquis do autor.

A noção de perfuração do espaço, proposta por Rowe, vai
diretamente ao encontro da natureza topológica do
esquema. Na topologia das superfícies, qualquer elemento
que perfura uma superfície, seja um furo ou um elemento
linear transversal, modifica a natureza da superfície ou o
gênero da superfície54. Em termos estritamente
matemáticos, a superfície com genus igual a zero se define
como aquela que permite a qualquer curva em qualquer
região no interior da superfície se reduzir a um ponto. Essa
condição se modifica tanto por subtração de parte da
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superfície (furo) ou por acréscimo de linha transversal em
qualquer região interna dessa superfície que obstrua a
redução da curva a um ponto em torno desse furo ou linha
transversal.
Figura 20: representação gráfica dos
diferentes gêneros de uma superfície,
segundo a topologia; na linha superior,
superfície sem perfuração - genus = 0; na
linha intermediária, superfície com uma
perfuração - genus = 1 e na linha inferior,
superfície com uma perfuração tangente
ao seu bordo - que resulta genus = 0.
Fonte: croquis do autor.

Nesse sentido, o furo ou linha transversal - quando
deslocado para o limite da superfície, seja esta aberta ou
fechada - sob a condição de tangência ao bordo da
superfície - não mais modifica o gênero inicial zero. Sob
esse requisito, elimina-se a noção topológica de perfuração
do espaço proposta por Rowe. É curioso notar que essa
condição topológica do esquema está firmada desde o
modelo de estrutura de 1915, que observa a condição de
perfuração dos pilares, mantendo-os internos aos bordos
das lajes, ainda que com balanços geometricamente
diferenciados em relação aos lados adjacentes.
A dimensão construtiva está implícita no conteúdo não literal
próprio da metáfora: é possível intuir que panquecas se
apoiam em agulhas de maneira espaçada, não
concentradas em um único ponto, como também não
periféricas, mas recuadas do seu perímetro como uma folha
de papel que encontra equilíbrio nos suportes retrocedidos
de suas extremidades. Do ponto de vista estritamente
estático, planos horizontais de qualquer tipo se beneficiam
dos apoios recuados proporcionalmente em seus perímetros
como recurso de equilíbrio das cargas verticais
uniformemente distribuídas. Os balanços das lajes em
relação à linha de suportes se constituem, acima de tudo,
em uma imagem da construção em esqueleto em concreto
armado, como a cabana primitiva de Laugier representava
para o Neoclássico, uma expressão de natureza tectônica,
uma vez que revela uma situação favorável de maior
equilíbrio estrutural própria da natureza plástico-elástica do
concreto armado, tanto para a distribuição dos esforços nos
elementos horizontais como para a distribuição das cargas
nos elementos verticais55. Sob esse ponto de vista, o avanço
das lajes diante da linha de suportes evidencia a expressão
visual da construção em ossatura, que se representa de
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maneira diversa da arquitetura de muros portantes, feita
com cantarias de pedra ou tijolos em que se permitiam os
balanços sobre os paramentos somente por progressões - à
maneira de cornijas ou cimo de torreões, como nos palácios
ou torres senhoriais.

Figuras 21 e 22: deformações da placa
com quatro apoios recuados em relação ao
perímetro (esquerda); as reações
horizontais nas bases do pórtico rígido
obstruem a rotação dos seus cantos e
reduzem a flexão da viga do mesmo modo
que as cargas pontuais nas extremidades
de uma viga com balanços (direita).
Fontes: Torroja, 1960 e Engel.

Em outros termos, conforme evidencia Carlos Eduardo
Comas56, a questão envolvida no emprego dos balanços é a
incongruência entre perímetro das lajes e perímetro da
quadrícula de suportes. Esta incongruência é chave para
alcançar o complemento da planta livre na fachada.
Baseado na independência entre ossatura e vedação, o
recurso do balanço, nas palavras de Lucio Costa - é
trampolim57, que oportuniza outras possibilidades de
independências, sublinhadas por Comas58: suportevedação, laje-vedação e suporte-laje. Idêntico ao ocorrido
com o teto plano – um complemento do balanço, a
normativa pode ser regulada desde que a regra não se
transforme em exceção, invertendo totalmente o jogo.
A questão das lajes em balanço não é, portanto, requisito
obrigatório em todos os lados do perímetro, pelo contrário,
conforme Eisenman observa no modelo original, a hierarquia
entre eixos horizontais é característico do modelo59, há
diferentes balanços entre os lados maiores e menores das
lajes. O primeiro é proporcional ao intercolúnio transversal,
enquanto o segundo pode ser mínimo, mas não pode ser
tangente ao bordo por razões de topologia das superfícies
anteriormente descritas. Como decorrência de arranjo
volumétrico, a diferenciação de faces opostas pode ser
comprovada na obra corbusiana ao longo da década de
1920 até a Segunda Guerra Mundial, no qual é francamente
favorável à decomposição do volume em planos - ao invés
da leitura de continuidade entre fachadas adjacentes nas
esquinas do prisma como se verifica posteriormente na casa
Shodan (1952) na Índia.

Figura 23: Florença, Casa Senhorial
(acima). Fonte: foto do autor.

Tratando-se de um mecanismo de composição associado à
ordem estrutural e às implicações no volume, a mudança de
configuração de fachada vem acompanhada de mudanças
no processo de transformação formal desde a forma
genérica linear para centroidal. Ignacio Paricio aborda a
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questão de maneira ampla, situando o problema das
esquinas em edifícios estruturados por sistemas
arquitravados dentro de um objetivo comum de certa
isotropia da imagem externa do edifício:
“Para domesticar esta rebelde esquina os arquitetos
trabalharam incansavelmente durante séculos. Desde
Imhotep a Mies, esse tem sido um dos aspectos mais
característicos do ofício arquitetônico e que melhor
expressaram as intenções do arquiteto e sua vontade
de controlar a ordem do edifício” 60.
Com a mudança técnica de sistemas monolíticos que
integram elementos de suporte e fechamento, para sistemas
com esqueleto independente, com a introdução de
descontinuidades entre diferentes materiais, o problema em
termos de composição ganha outros contornos ainda mais
complexos. Paricio propõe três alternativas para a esquina
com sistemas de ossatura independente61: subordinação da
ordem estrutural ao fechamento, expressão do fechamento
ocultando a ordem estrutural e subordinação da ordem
estrutural ao fechamento. Em geral, Le Corbusier opta pela
segunda alternativa, reduzindo o balanço das lajes nos
lados menores e com isso ocultando a linha de pilares
extremos às duas paredes que limitam o volume nas
terminações.

Figura 24: Le Corbusier, Villa Ocampo, projeto final de 1928, perspectiva interna, mostrando o terceiro pavimento. Fonte: Benton,
2007.
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GRELHA DE SUPORTES COMO AGULHAS
Portanto, a noção de espaço estratificado por planos de
pisos e tetos se efetiva através da planeza do entablamento
e pela transversalidade em relação aos suportes, estes
estruturalmente entendidos como elementos lineares ou
barras verticais contínuas, em razão da continuidade
necessária à transmissão vertical das cargas. Por outro
lado, o termo pilotis - reiteradamente evocado por Le
Corbusier para designar a porção vertical da ossatura que
se exibe somente no rés do chão, refere-se ao todo de um
esqueleto de barras verticais. Por outra via, chega-se a
elementos lineares: não por acaso, a seção preferida dos
suportes é quadrada como também circular.

Figura 25: Le Corbusier, Villa Ocampo,
projeto final de 1928, planta baixa do
terceiro pavimento. Fonte: Benton, 2007.

Tim Benton põe ênfase no conflito entre os aspectos ideais
e pragmáticos que se evidenciam nas Villas em relação à
aos pilotis. Assim, o seu interesse pela grelha que comanda
a posição dos pilares pode ser explicado dentro dessa
perspectiva dialética durante o desenvolvimento de projeto,
através do trabalho de tentar comprimir funções complexas
dentro do envelope rígido de uma forma genérica62.
Tim Benton chama atenção para o descolamento conceitual
e visual entre o apoio e o suportado e a separação da
estrutura do compartimento que são resolvidos através da
utilização dos pilotis. O grande traço diferencial do elemento,
uma seção circular e fuste cilíndrico e que induz a um
natural desligamento de qualquer outro elemento, não está
presente em nenhuma parte do projeto da Maison Dom-ino.
Os apoios de concreto indicados nas plantas e perspectivas
de 1915 são absorvidos por fechamentos e paredes
divisórias. Nos projetos das Villas há uma gradual
incorporação dos pilotis no esquema de estrutura Dom-ino63,
através da expressão do princípio de independência entre
apoio e parede. Benton salienta também a presença de dois
tipos de apoios que são empregados nas Villas: seção
quadrada e circular. Aquele é oculto e funcional; este é
visível e formal. O primeiro está associado às paralisações
da planta livre em que a seção quadrada favorece a fusão
com o plano da parede. O segundo está ligado diretamente
à plenitude da planta livre em que o apoio solto é livre da
coplanaridade do muro.
Josep Quetglas64 avança no entendimento do papel dos
pilotis tomando como exemplo a Ville Savoye. A partir da
posição do piloti central em frente à porta de acesso
principal com vigas aparentes direcionadas ao principal eixo
de movimento da casa Savoye - a rampa - o visitante
estando no vestíbulo de entrada se depara com o átrio de
quatro apoios frente à rampa central e escada à sua
esquerda. Os dois apoios mais próximos são colunas; os
dois posteriores que balizam a perfuração da rampa são
pilares de seção quadrada, como convém ao encontro com
a forma ortogonal do recorte da placa de forro.

73

A repetição desse átrio formado por quatro apoios tanto em
Poisy como em Garches é demonstração da importância
desse elemento que também se repete na casa Planeix, no
edifício Clarté, no Pavilhão Suíço e no edifício número 24 de
Nungesser-et-Coli. Vigas reforçam a presença do átrio
romano, especificamente de Pompéia, como elemento de
indução da linha de movimento na promenade
architecturale. Em outros termos, placa e grelha componente horizontal e vertical do esquema de estrutura
são elementos de meticulosa manipulação, funcional e
formal a serviço de revelar as linhas de movimento na
aproximação, ingresso e percurso no edifício.
UM ESQUEMA TRIPARTIDO
Em relação ao modelo de estrutura Dom-ino de 1915, novos
requisitos relacionados com o edifício com mais de dois
pavimentos se apresentam a partir do enunciado contido em
“Os cinco pontos da nova arquitetura”. Sítio e programa são
ingredientes que promovem variação e desenvolvimento do
sistema sobre pano de fundo padronizado pelo esquema de
estrutura. Conforme salienta Comas, Lucio Costa adverte
que o estilo é internacional, mas pode assumir um caráter
local pelas peculiaridades de planta, elevação, materiais e
vegetação65.
Inicialmente, a situação do edifício no sítio e as
características geométricas e topográficas do lote são
fatores que determinam diferenças substanciais no projeto a
ponto de macular a estratégia de composição do partido e o
consequente emprego da estrutura, em especial na base e
no corpo principal. Edifícios situados em lotes-quadra, em
cabeças de quadra, esquinas ou entre divisas oportunizam
partidos com diferenças substanciais, principalmente
relacionadas com os mecanismos de base66. A geometria
peculiar do lote, somada à sua escala diminuta traz impacto
às decisões de projeto. Lotes alongados e estreitos,
somados a programas que exigem densificação, obrigam
soluções em volumes megaron altos e esbeltos. Lotes com
desníveis acentuados obrigam soluções de base adaptadas
às condições específicas da topografia como estratégia de
acomodação do corpo principal à guisa de estilóbato ou
pódio habitável.

Figuras 26, 27 e 28: Le Corbusier, átrio da
casa del Noce em Pompéia, extraído de
Vers une Architecture (esquerda); Le
Corbusier, átrios da Villa Savoye (centro)
e Villa Stein (direita). Conforme Quetglas,
as referências aos átrios das casas em
Pompéia são recorrentes na obra
corbusiana. Fontes: Corbusier, 2004,
Quetglas, 2009 e Quetglas, 2009.
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O segundo aspecto está vinculado a temas com
características programáticas excepcionais, determinados
elementos de composição não são contidos no interior do
prisma principal, pois não são passíveis de acomodação na
malha de ordenação da ossatura. Em alguns casos, mesmo
com as devidas distorções na quadrícula que ordena os
pilares, não é possível a inserção de espaços sem colunas
de vão excepcional e célula única. Tais elementos resultam
em volumes definidos por estruturas especiais, posicionados
como expansão do perímetro da base ou na cobertura,
como caracterização do estrato superior da elevação
tripartida.
UM ESQUEMA TRIARTICULADO
Entretanto, se o esquema de ossatura Dom-ino é aplicável a
todo tipo de construção, isso não implica necessariamente
seu emprego exclusivo, sobretudo diante da diversidade de
programas e sítios e das estratégias caracterização de
referência acadêmica e vernácula que seguem validadas
pela própria prática corbusiana posterior às Villas
parisienses. Além disso, do ponto de vista estrito da teoria
acadêmica, a ideia de estratificação espacial não é aplicável
a todos os possíveis elementos de composição ou a todos
os envelopes espaciais em um partido ou esquema geral.

Figura 29: Os Cinco Pontos da Nova
Arquitetura introduzem a noção de
esquema tripartido no edifício de mais de
dois pavimentos, a partir de relações
estabelecidas entre o seu corpo principal
e suas extremidades verticais - chão e
céu, motivadas pelos aspectos específicos
do lugar e do programa. Fonte: croquis do
autor.

Conforme salienta Comas, Dom-ino proclama uma condição
normativa de esqueleto independente da arquitetura
moderna67. Em The Poetics of Development: notes on two
Brazilian Schools (2015), Comas posiciona a estrutura
normal como algo preferível, mas não imperativo entre
outras estruturas. Auditórios, teatros, igrejas, terminais,
armazéns e instalações industriais podem requerer
estruturas especiais68, assim como projetos de vão diminuto
ligados ao tema da moradia podem justificar o emprego de
muros portantes ou oportunizar estruturas híbridas incluindo
estes.
Do ponto de vista eminentemente estrutural, as construções
fora do domínio dos trílitos arquitravados são abordadas
nesta tese como estruturas especiais ou extraordinárias,
estrutura supranormal - algo justificado pela correlação a
espaços que exigem um maior grau de especialização da
estrutura em relação à carga lateral do sistema de alturaativa em esqueleto. A estrutura nestes casos possui
mecanismos intrínsecos de travamento lateral e não se
associa com recursos adicionais de estabilização como
ocorre com os sistemas verticais reticulares simplesmente
arquitravados.
Na classificação proposta por Comas, de um lado, a
estrutura supranormal, conforme classificação de Engel,
engloba subsistemas de forma-ativa, vetor-ativo, parte do
sistema de massa-ativa ligado aos pórticos rígidos ou
indeformáveis, superfície-ativa, exceto placas sem dobras, e
os sistemas verticais, exceto o sistema reticular. No outro
polo, a estrutura infranormal, abarca os sistemas
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construtivos monolíticos, tanto as construções em cantaria
em muros portantes como as variações em balloon-frame,
que dispensam o arcabouço estrutural e a distinção entre
esqueleto e vedação, resultando um conjunto contínuo em
muitos casos com único material.
Estes dois sistemas posicionados em polos extremos na
medida em que isolados ou em combinação com o sistema
de ossatura Dom-ino, também contribuem em paralelo para
a expansão do repertório da arquitetura moderna, desde a
década de 1930 e, posteriormente, no contexto pósSegunda Guerra Mundial.
Figura 30: quadro dos cinco subsistemas
estruturais classificados por Engel,
divididos pelas características ativas de
forma (1), vetor (2), seção (3), superfície
(4) e altura (5). As três faixas em cor cinza
indicam as estruturas arquitravadas.
Fonte: Engel, 2001.

Conforme salienta Comas69, em termos genéricos o
esquema Dom-ino se apresenta como um sistema formal
triarticulado que através de esquema de elevação tripartida,
permite-se mesclas híbridas com outros sistemas nas bases
e no estrato superior. As demandas singulares tanto de
edifícios de célula única, do encargo monumental, como em
veia oposta, de edifícios baixos, do encargo utilitário não são
abarcadas pela estrutura independente.
A limitação obriga o sistema estrutural a se combinar com os
sistemas supra e infranormais, formando um sistema
biarticulado ou triarticulado que constantemente se combina
através de processos de hibridação entre a ossatura e os
demais sistemas construtivos, como posteriormente por
mutações na forma dos elementos constituintes da própria
estrutura - as transformações dominoicas.
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COMBINAÇÕES HÍBRIDAS
Sobretudo na década de 1930, a obra corbusiana é
responsável pela expansão e consolidação da arquitetura
moderna, como um estilo capaz de abarcar diversos lugares
e culturas. A sua produção se amplia além do emprego da
estrutura
independente.
A
aceitação
de
novas
materialidades se associa à expansão das fronteiras da
nova arquitetura, afinal, nas palavras de Comas, um
verdadeiro sistema de arquitetura deve abarcar todos os
temas, sítios e sistemas construtivos a fim de se equiparar 70
à tradição clássica. A expansão se comprova pela grande
amplitude de programas que comportam o emprego
normativo da ossatura autônoma, mas principalmente pela
demonstração das possibilidades da arquitetura moderna
transpor a associação inerente com a técnica construtiva do
esqueleto independente em concreto armado e,
consequentemente, os limites da ossatura Dom-ino.

Figuras 31 e 32: Le Corbusier, Pavilhão
Suíço na Cidade Universitária de Paris,
fachada sul (esquerda) e detalhe da base
e corpo principal na fachada sul (direita).
Fonte: Corbusier e Jeanneret, 1935.

O projeto do Pavilhão Suíço (1930-32) na Cidade
Universitária de Paris oportuniza a demonstração da
diversidade de emprego de diferentes soluções estruturais
nos diferentes estratos da elevação. Na base sob a projeção
do bloco principal, a estrutura é composta uma bandeja
apoiada por pares de pilares centrais com robustas mísulas
aparentes em duplo balanço, uma espécie de solução prédominoica. A base expandida recebe tanto um muro
espesso de pedra encurvada que demarca o eixo da
circulação vertical, como a pontuação colunar com teto
plano, aí sim, tipicamente dominoica. No entanto, o corpo
principal é definido por uma jaula metálica, um esqueleto em
que os pilares são coplanares a todas as fachadas (sem
balanço) e coincidentes com as células espaciais dos
alojamentos, sem nenhum desengajamento das paredes em
relação aos pilares, deflagrando uma estrutura de planta e
fachadas totalmente paralisadas. O estrato superior com
operações subtrativas sobre o muro auxilia a diferenciação
entre as duas extremidades verticais do bloco principal que
se relacionam com o céu diferentemente do que com a
base.
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É precisamente esse Le Corbusier que vem ao Brasil pela
segunda vez em 1936; é esse Le Corbusier com um
substrato teórico e prático sem equiparação com os seus
coetâneos que é interpretado por Lucio Costa em dois textos
fundamentais ao entendimento da apropriação brasileira ao
esquema corbusiano: Razões da Nova Arquitetura e
Memória do projeto da Cidade Universitária.
DOMINOICO E BRASILEIRO POR MUITAS RAZÕES
Distinção idêntica entre períodos cumulativos e de crise no
desenvolvimento da arquitetura proposta por Tomas Kuhn
abre o argumento de Lucio Costa em Razões da Nova
Arquitetura. Conforme Comas classifica71, o texto é dividido
em quatro partes com referências evidentes em Vers une
Architecture (1923) e Précisions (1930) ambos de Le
Corbusier. A primeira seção, portanto, estabelece as
correspondências entre as transformações da arquitetura e
sociedade. Longos períodos de transição, imprecisão e
adaptação são seguidos por outros, sob atuação de forças
convergentes em que se restitui o equilíbrio e a coesão,
sinalizados através das novas formas de expressão. Situa o
momento de Razões naqueles períodos de transição e
outorga uma importância histórica àquelas transformações,
mais profundas e radicais que estes períodos de comunhão
e unidade como fora o Renascimento.
A segunda parte do texto discute as relações entre ordem
técnica, meio social e físico, propondo que a primeira é base
ou ponto de partida às demais. Critica arquitetos
americanos; enaltece seus engenheiros, fazendo coro a Le
Corbusier em Vers une Architecture. Os velhos europeus, ao
contrário, avançam, aproveitando as possibilidades do
material e da prodigiosa técnica que os jovens americanos
não souberam utilizar. Discute o papel da arquitetura de
Roma quando comparada à grega:
“Assim, com vinte séculos de intervalo, a história se
repete. Os romanos – admiráveis engenheiros –
servindo-se de alvenaria e concreto ergueram, graças
aos arcos e abóbadas, estruturas surpreendentes: não
perceberam que a dois paços estava a arquitetura;
apelaram para a Grécia decadente, revestindo a nudez
sadia dos seus monumentos com uma crosta de
colunas e platibandas de mármore e travertino, vestígios de um sistema construtivo oposto. E foram
precisamente os gregos em Bizâncio – Santa Sofia –
que aproveitaram, tirando-lhe todo o partido da
extraordinária beleza, a nova técnica72”.
Assinala uma correlação entre sistema arquitravado e
abobadado, historicamente opostos. Lucio Costa é
consciente
que
transformações
técnicas
não
necessariamente desembocam em transformações formais,
sem a intervenção de arquitetos gênios. Compara Le
Corbusier com Brunelleschi. No primeiro vê as
possibilidades da nova arquitetura no século XX se
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revelarem aos seus pares contemporâneos tal qual o
segundo na Renascença laica no século XV.
Mas é sem dúvida na terceira parte do texto onde são
abordadas as características e os elementos construtivos da
nova arquitetura. Nas palavras de Lucio Costa, o segredo da
nova arquitetura é a ossatura independente que confere
hierarquia aos elementos da construção, destituindo as
paredes do pesado encargo que lhes fora sempre
atribuído73. Ao longo de séculos vêm formando a própria
estrutura, o verdadeiro suporte de toda a fábrica. A partir de
então, em suas palavras, as paredes reduzidas à pura
vedação, são diferentes quanto ao material de que se
constituem, quanto à espessura e quanto aos fins74. No
entanto, salienta que a ideia de independência não significa
a inexistência de interdependências mútuas entre os
elementos verticais da ossatura e as paredes.

Figura 33: Le Corbusier, croquis
justificativos das vantagens estruturais e
econômicas dos balanços obtidas pela
ossatura em concreto armado em relação
à construção de muros portantes apoiados
na periferia. Fonte: Corbusier, 2004.

Diferente de Precisões, um texto fiel ao seu título - de
caráter mais prescritivo e detalhado sobre a estrutura
independente pretendida, Razões é mais genérico quanto a
algumas possíveis injunções. Se Le Corbusier abre a quinta
conferência portenha, argumentando contra a planta
paralisada da casa de pedra em favor dos seus Cinco
Pontos da Nova Arquitetura, Lucio Costa em momento
algum se restringe a enumerá-los. De maneira mais ampla,
salienta a independência da estrutura como chave que
permite alcançar soluções que se relacionam a esquemas
em planta e fachada que se denominam livres
respectivamente. O atributo livre para planta e fachada
significa independência destas com a estrutura. Lucio Costa,
ao se referir aos balanços impostos pelo aproveitamento
racional dos pisos, endossa Le Corbusier na segunda
conferência de Précisions, quando este argumenta pelas
razões econômicas da viga com duplo balanço em relação à
viga simplesmente apoiada nos seus extremos. Atribui à
nova técnica um jogo de imprevista liberdade, ou seja, a
cadência uniforme dos pequenos vãos isolados, a exclusão
de qualquer ideia de esforço, que todo se concentra em
intervalos iguais, nos pontos de apoio. Fica claro que para
Lucio Costa, a estrutura tem outros atributos além do campo
da construção sem os quais a arquitetura não se realiza:
...”solto no espaço o edifício readquiriu, graças à
nitidez das suas linhas e à limpidez dos seus volumes
de pura geometria, aquela disciplina e “retenue”
próprias da grande arquitetura; conseguindo mesmo
um valor plástico nunca dantes alcançado e que o
aproxima – apesar do seu ponto de partida
rigorosamente utilitário – da arte pura” 75.
A noção de distribuição uniforme dos elementos de
arquitetura sem esforço, como percebido em viagem a
Diamantina, é tanto referência ao presente da estrutura
Dom-ino como ao passado de verdade, despojado e puro
em que a cadência da estrutura traz a geometria que tanto
ordena a estrutura como o volume que contém os espaços.
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Critica o emprego de materiais pesados para as paredes,
bem como a adoção literal da elevação clássica:
“Conquanto a estrutura seja, de fato, independente, o
material empregado no enchimento das paredes
externas e divisórias é pesado e impróprio para tal fim,
obrigando-as assim, naturalmente, a não perder de
vista as vigas e nervuras, para evitar um reforço
antieconômico das respectivas lajes; daí a
preocupação de interpenetrar – numa identificação
impossível estéril – a espessura contraditória das
colunas e paredes; e, como ainda procuramos
recompor as fachadas reproduzindo as ideias
mentirosas de embasamento e parede-suporte,
atribuindo-se assim aos nossos edifícios certas
aparências próprias a construções de outro sistema,
todas as possibilidades da nova técnica são
praticamente anuladas” 76...
Mais uma vez, Lucio Costa evidencia, através da estrutura
independente, as mútuas relações entre aspectos
construtivos e formais, enfatizando sempre que a arquitetura
está além, a tecnologia é o ponto de partida da construção
qualificada. Argumenta em favor de uma proposta inclusiva
entre tradição e a nova arquitetura. Esta não repudia as
noções de simetria, em seu verdadeiro e amplo sentido,
significando com medida, mas desmascara os artificialismos
da falsa imponência acadêmica.
Novamente traz à tona a geometria, desta vez através dos
traçados reguladores - tão presentes na argumentação em
Vers une Architecture, esquecidos dos acadêmicos e
conhecidos dos velhos mestres. Os embasamentos pesados
são criticados pela alienação à condição construtiva
proposta pela ossatura, que em sentido oposto, libera a
edificação de qualquer construção contínua ao longo de seu
perímetro. Na base do edifício, o jogo entre parede e
ossatura tem liberdades sem precedência na história da
arquitetura ocidental. Sobre o caráter da nova arquitetura,
Lucio Costa aborda a questão em termos de um novo
sistema:
“Ela caracteriza-se, aos olhos do leigo, pelo aspecto
industrial e ausência de ornamentação. É nessa
uniformidade que se esconde, com efeito, a sua
grande força e beleza: casas de moradia, palácios,
fábricas, apesar das diferenças e particularidades de
cada um, têm entre si certo ar de parentesco, de
família, que – conquanto possa aborrecer àquele gosto
(quase mania) de variedade a que nos acostumou o
ecletismo diletante do século passado – é um sintoma
inequívoco de vitalidade e vigor, a maior prova de já
não estarmos mais diante de experiências caprichosas
e inconsistentes como aquelas que precederam,
porém de um todo orgânico, subordinado a uma
disciplina, um ritmo, - diante de um verdadeiro estilo
enfim, no melhor sentido da palavra” 77.
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Razões argumenta a favor da obra corbusiana que
reestabelece elementos, esquemas e princípios coesos de
composição de um mesmo sistema. Para Lucio Costa estilo
é equivalente à definição de sistema arquitetônico proposta
por Quatremère de Quincy em Encyclopédie Méthodique
(1825), quando se refere a um todo que vai além da noção
de sistema construtivo, pois inclui a ideia de decoração, na
ausência de ornamentação. Para Lucio Costa o ornato é
produto da produção manual e com a sua industrialização
ao longo do século XIX, retira-lhe a principal razão de ser - a
intenção artística.
Razões relaciona a ausência de ornamento com um dos
preceitos firmados em The International Style que pode ser
verificada na nova arquitetura através da uniformidade,
daquele tom de conversa, tanto para construções privadas
como públicas, em contraste com o tom de discurso exigido
para estas últimas pelos nossos avós. Por outro lado,
salienta na produção industrial as qualidades próprias
também presentes na abstração geométrica: pureza das
formas e nitidez dos contornos, verificadas não por acaso na
pintura cubista, suprematista e neoplasticista.
Lucio Costa entende que a regeneração formal proposta por
Le Corbusier segue estas mesmas bases formais, que se
manifestam no campo da arquitetura através da abstração
dos elementos que constituem e compõem espaços. Na
teoria clássica de Julien Guadet78, são denominados
elementos primários de composição aqueles que formam os
volumes; os elementos de secundários representam a
reunião de elementos primários. Suportes e suportados, em
termos estritamente acadêmicos79 são elementos também
primários, que formam os elementos secundários de
composição.
Em outros termos, a estrutura da nova arquitetura tanto
quanto seus muros e as associações resultantes entre
ambos tem como preceito fundamental a planeza e
linearidade dos seus elementos. Portanto, a regeneração
formal tem como resultado óbvio volumes de geometria
essencial, que podem opcionalmente manter propriedades
ambíguas entre massa e superfície. Quando determinados
volumes resultam em organizações recorrentes, constituemse esquemas - os partidos, resultado do desenvolvimento de
tipos, que nada tem de similar ao historicismo tipológico e a
maquiagem dos elementos de arquitetura sancionados pela
prática corrente da Beaux-Arts, ainda que a sua
interpretação reconheça o aporte teórico da instituição.
A crítica de Lucio Costa contra vigas e nervuras aparentes
se dirige a uma interpretação contraditória do novo papel
construtivo destinado a apoios e paredes. Em outras
palavras, ele reivindica que a forma destas seja
representação ou tradução visual das novas atribuições no
campo da construção. Em algumas situações excepcionais
tornam-se visíveis, uma licença por manipulação hábil e
criteriosa, sem injunções de cunho estrutural. A obra
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corbusiana do período entre Vers une Architecture e
Précisions é repleta de experimentações que vão corroborar
a noção inclusiva de Lucio Costa em relação à nova
arquitetura e ao passado. Ignacio Paricio assinala a
aparição de três linhas centrais de vigas nos tetos da Ville
Savoye, composta por uma estrutura de cinco pórticos
arquitravados com dois lados em balanço80. A manobra
pode ser comparada com a manipulação expressiva do
dintel em Karnak81, onde os três vãos centrais são elevados,
iluminados e cobertos por dintéis dispostos no sentido do
eixo principal do templo em contraposição aos em
penumbra. Não é coincidência que a perspectiva
axonométrica de templo egípcio em Karnak esteja também
presente em Vers une Architecture extraído da Histoire de
l’architecture 82 (1899) de Auguste Choisy.

Figuras 34 e 35: corte da grande sala de Karnak (esquerda) e Le Corbusier, corte transversal na Ville Savoye (direita). Fontes:
Paricio, 1994 e Quetglas, 2009.

Lucio Costa argumenta ainda a favor da uniformidade da
nova arquitetura devido ao seu fundamento na ossatura
independente, neste sentido, comparável à arquitetura
gótica – que em seu entender é em geral erroneamente
relacionada apenas com as construções de caráter
religioso83. Razões deixa claro que a ossatura independente
em concreto armado é uma forma de construção
generalizada84, que pode ser extensível a vários programas,
aplicável indistintamente, desde os edifícios de caráter
militar, civil ou eclesiástico. Por outro lado, reconhecer a
ossatura Dom-ino como construção ordinária não o impede
de repelir a acusação de monotonia ou repetição formal
atribuída à nova arquitetura. Lucio Costa argumenta a favor
de um processo de formação e aperfeiçoamento dos estilos
baseado na combinação entre repetição de formas e razões
profundas que lhes deram origem, tal como ocorrido com as
obras-primas da Acrópole de Atenas que resultam de um
trabalho de centenas de anos sob o mesmo padrão.
Por fim na última parte, Razões aborda a geografia da nova
arquitetura. A internacionalização da arquitetura moderna é
vista por Lucio Costa como análoga à ocorrida com a
Renascença laica. Rejeita a ideia de um estilo internacional
que se nacionaliza. Ao contrário, contrapõe a noção de
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expressão local que se internacionaliza, através do exemplo
da Renascença italiana que é, sobretudo, italiana antes de
sua disseminação:
... “começou com a viagem turístico-militar de Carlos
VIII à Itália, na primavera de 1494, a que se seguiram
as de Luis XII e Francisco I. Foi então que derramou
pela Europa inteira – cansada de malabarismos
góticos – o novo entusiasmo que, com a
expansibilidade de um gás, penetrou todos os
recantos do mundo ocidental, intoxicando todos os
espíritos. E a nova arquitetura, mesclando-se de início
às caturrices góticas, foi, aos poucos, simplificando,
suprimindo os “barbarismos”, impondo ordenação,
ritmo, simetria, até culminar no classicismo do século
XVII e no academicismo que lhe seguiu” 85.
Conforme salienta Comas86, Razões se opõe a The
International Style (1932) de Hitchcock e Johnson. Ao
contrário desta publicação e de Gli Elementi dell’ Architettura
Funzionale de Alberto Sartoris que mostram o território da
arquitetura moderna construída até 1932 - basicamente
residencial, a opção de Lucio Costa pela obra corbusiana
reside na amplitude de sua produção, sem equiparação com
seus coetâneos, quanto à ideia de arquitetura moderna
como estilo ou sistema aplicável a qualquer programa.
Duvida da filiação europeia setentrional da nova arquitetura
e as suas vertentes germânico-expressionista e eslava pósconstrutivista; aquelas com traços inconfundíveis de
barroquismo; estas procurando inspiração monumental em
Roma. Por fim, deixa clara a opção pela raiz mediterrânea
como Le Corbusier em Vers une Architecture:
“Filia-se a nova arquitetura, isto sim, nos seus
exemplos mais característicos – cuja clareza nada tem
do misticismo nórdico – às mais puras tradições
mediterrâneas, àquela mesma razão dos gregos e
latinos, que procurou renascer no Quatrocentos, para
logo depois afundar sob os artifícios da maquiagem
acadêmica – só agora ressurgindo, com imprevisto e
renovado vigor...Porque, se as formas variaram – o
espírito ainda é o mesmo, e permanecem,
fundamentais, as mesmas leis” 87.
Ao endossar a regeneração dos elementos de arquitetura
proposta por Le Corbusier, Lucio Costa mostra que oposição
de princípios entre modernidade e tradição não encontra
sentido88; ao contrário, ser fiel ao passado é aceitar a
constância das transformações formais.
DOMINOICO E BRASILEIRO POR MEMÓRIA
Na Memória do projeto da Cidade Universitária (1936-37),
conforme salienta Comas89 – uma espécie de adendo a
Razões, Lucio Costa corrige e expande seu argumento
inicial, resgata as vertentes expressionistas antes
desprezadas, ao propor que concepções opostas de espaço
se encontram e completam na arquitetura moderna.
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Diferente de Razões, em que a vertente clássica é absoluta,
inclui o dramatismo gótico-oriental expressivo coexistindo
com a serenidade greco-latina racional. A mudança de
posição, conforme observa Comas90, inclui tacitamente o
barroco na primeira linha, coincidindo com a publicação de
Vie des Formes (1934) de Henri Focillon e Du Baroque
(1935) de Eugenio d’Ors. Esta nova abrangência não é
contraditória com o caráter ordinário da ossatura em relação
a outros sistemas construtivos especiais que Lucio Costa
identifica em Memória:
“Vencido o pórtico, estamos na grande praça onde
sobressaem o edifício da Reitoria e o da Biblioteca, e o
grande Auditório de Le Corbusier e P. Jeanneret,
vendo-se no último plano a horizontal das primeiras
escolas. A impressão de serenidade e grandeza que
se tem revela, ainda aqui, a presença da arquitetura. É
que as duas concepções opostas em que sempre se
baseiam todas as suas manifestações, ou seja, o
espírito gótico-oriental e o greco-latino, ou melhor,
mediterrâneo, aqui se encontram e aqui se
completam” 91.
A identificação das duas concepções opostas de espaço
carrega consigo sistemas construtivos opostos presentes na
segunda linha. Se a arquitetura grega se fundamentava nos
sistemas arquitravados, em Roma estes perdem
protagonismo para os sistemas abobadados. Em polo
oposto, a inclusão da concepção gótico-oriental traz
literalmente consigo os sistemas abobadados e nervurados
e os exoesqueletos dos arcobotantes.

Figura 36: projeto da Cidade Universitária do Brasil, perspectiva da grande
praça com o grande Auditório de Le Corbusier (esquerda), Alameda Central
(centro) e edifício da Reitoria e da Biblioteca (direita). Fonte: Costa, 1995.

O Auditório reinterpreta este elemento de contraventamento
do sistema construtivo gótico, ao empregar uma estrutura
externa em arco que suspende uma bateria de meiospórticos: expressivo, quase dramático como as velhas
catedrais, ao contrário das demais obras de Le Corbusier,
sempre vazadas no mais lúcido espírito mediterrâneo92. Ao
contrário da primeira linha, a concepção greco-latina
combina construções historicamente díspares quanto ao seu
funcionamento estrutural e quanto à concepção espacial
pretendida. A Reitoria é prisma impecável, devido a sua
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geometria pura e ainda escultórica, mas de aspecto diverso,
senão mesmo oposto, ao da primeira93.
Memória sugere que as duas concepções guardam consigo
um contraste fundamental entre maneiras de tratar a
ossatura e vedos: por predomínio ou dialética - na primeira
se representa pela preponderância expressiva do esqueleto;
na segunda pelo debate entre cella muro e coluna. Costa
retoma a discussão sobre a estrutura independente,
reafirmando a adoção de uma arquitetura coetânea com os
sistemas atuais de construção:

Figura 37: Lucio Costa e equipe, Cidade
Universitária do Brasil (CUB), projeto
estrutural das escolas resolvidas em volumes
tipo barra. São propostos dois tipos de
espaço, acompanhados de respectiva solução
estrutural: espaço descolunado ou diáfano
(esquerda) e espaço com colunas ou hipostilo
(direita). Em ambos, Costa recorre à solução
com grelhas ocultas com discretos balanços
no sentido longitudinal. Fonte: Costa, 1995.

“As construções atualmente, porém, quando com mais
de dois pavimentos – e isso tanto no Rio como em
toda a parte – apoiam-se não sobre paredes mas
sobre pilares regularmente espaçados. (...) Não se
trata de suspender a construção – ela já é suspensa –
mas, tão somente, de vedar apenas o indispensável.
(...) A razão fundamental, porém, do emprego dos
pilotis está no próprio sistema construtivo corrente e
no desejo de uma arquitetura conforme – como no
passado – com esse mesmo sistema construtivo”94.
Costa avança sobre o emprego da ossatura. Fica claro que
a despeito do amplo espectro da estrutura Dom-ino,
determinados encargos com peculiaridades de programa e
sítio resolvidos até dois pavimentos se permitem construir
com paredes portantes, utilizando métodos tradicionais.
Discorre sobre os pilotis enfatizando a noção de esqueleto
que se exibe no rés do chão e que se veda nos andares
superiores. Rejeita a noção reducionista embutida nos Cinco
Pontos de uma Nova Arquitetura: de fato não há um edifício
suspenso por pilotis, isto sim, um edifício integralmente com
pilotis que ora se mostra ora se oculta.
Diferente de Razões, Memória é um texto com evidente fim
justificativo sobre o partido geral adotado por Lucio Costa e
equipe. A abordagem dos elementos da estrutura vai além
do campo teórico, ao apresentar esquematicamente dois
tipos de ossatura, obedecendo a variações dos programas
das escolas, mas mantendo um sistema uniforme de
estrutura para as caixas tipo-barra. O primeiro, através de
duas linhas transversais de pilares que apoiam um
vigamento isostático e balanços duplos nas extremidades
destes, segue, quase literalmente, o modelo de estrutura
Dom-ino de 1915 e se referencia no tipo de espaço
diáfano95, sem colunas, somente tensionado pela luz.
O segundo tipo, composto por três linhas transversais de
apoios a receber um vigamento contínuo e balanços duplos
idênticos ao primeiro, se reporta ao tipo de espaço
hipostilo96, com colunas - o mecanismo mais lógico para
obter espaços cobertos contínuos de grandes dimensões
em planta ou em volumes com predomínio da dimensão
vertical. Em ambos os tipos estruturais, as extremidades
das lajes formam um canal em toda extensão dos prédios
para a tubulação das instalações, preconizando o poché
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horizontal, visitável pela parte superior, internamente;
ausência de vergas ou vigas aparentes 97. Lucio Costa
reintera que a afirmação de independência da estrutura em
relação às partições não significa ausência de reciprocidade
entre as partições e os caixilhos que possuem mainéis
apropriados para receber as possíveis divisões na
distribuição interna dos ambientes.
.

Figura 38: Lucio Costa e equipe, projeto da Cidade Universitária do Brasil (CUB), perspectiva da implantação geral. Os dois
retângulos em cor cinza indicam a posição do par de opostos formado por Clube e Museu. Fonte: Costa, 1995.

Por fim, Memória enseja a oportunidade de Lucio Costa
descrever um variado passeio arquitetônico pelo conjunto
universitário, no melhor jeito corbusiano, em que eixos de
composição dos volumes se alinham aos eixos de
movimento. Justifica, diante da paisagem atormentada do
Rio, a maior sobriedade plástica do conjunto com o
predomínio da linha horizontal, a simplicidade do partido,
sem embargo da uniformidade do conjunto98 e sem recair
em monotonia. Excetuando-se o grande Auditório,
Planetário, Teatro e Sala de Música de Câmera - elementos
de caráter especial na composição e de construção
excepcional, os demais edifícios formam um amplo e
variado catálogo do domínio dominoico – um pano de fundo
formado pela construção generalizada.
É destaque da publicação o par de edifícios isolados
formado por Museu e Clube, localizados em mesma banda,
mas em alas opostas ao eixo principal. O primeiro,
provavelmente de Lucio Costa, é um volume tipo caixasanduíche de base perfeitamente quadrada exibindo os
pilotis no pavimento térreo, de planta com simetria
espelhada e dois pátios internos, alternando duas fachadas
com composição de panos de muro que alterna um vazio
entre dois sólidos com fachadas de composição seriada.
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O Clube de Niemeyer é volume tipo caixa-barra de dois
pisos e planta binuclear também deixando os pilotis visíveis
no rés do chão. A composição combina efeitos de
escavação e expansão. O centro da composição é recessivo
em relação à borda da laje de cobertura, entre dois corpos,
um totalmente fechado e outro virtualmente. O terraço é
definido por uma versão ampliada da casa Citrohan de
1922. Este se debruça sobre outro terraço definido por
terrapleno. O princípio de independência entre apoio e
parede se manifesta na autonomia entre muros de arrimos,
que definem o terrapleno, e planos da caixa barra que se
apoiam nos suportes.

Figuras 39 e 40: Lucio Costa e equipe, projeto da Cidade Universitária do Brasil (CUB), Clube, perspectiva (esquerda acima) e
plantas baixas (esquerda abaixo); Museu, perspectiva (direita acima) e plantas baixas (direita abaixo). Fonte: Costa, 1995.

Museu e Clube formam um par de oposições: o primeiro é
centroidal, subtrativo, minimalista e introvertido; o segundo,
linear, aditivo, maximalista e expandido. Em termos de
esquemas de composição, representam dualidades da
forma genérica em relação ao esquema de ossatura,
posteriormente desenvolvido pela arquitetura moderna
brasileira durante décadas seguintes.
DOMINOICO E BRASILEIRO POR PRECISÕES
Em seu Epílogo de Precisões Brasileiras99, Comas elabora
uma seleção de programas, encargos e territorialidade sobre
aproximadamente sessenta projetos e obras construídas da
Arquitetura Moderna Brasileira no período 1930-45. Salienta
que a designação é abreviatura de uma escola tributária das
explorações da vanguarda europeia dos anos 1920,
abertamente influenciada por Le Corbusier e Mies e
engajada na superação do International Style, defendida
como questão de sobrevivência100 para a arquitetura
moderna, através da reconciliação tanto da expressão de
modernidade e tradição quanto espírito da época e espírito
do lugar.

87

Por outro lado, Precisões Brasileiras se recusa a aceitar a
identificação da originalidade dessa arquitetura brasileira,
em termos tanto de ascendência como de inovação, com a
simples exibição efusiva de curvas e elementos de proteção
solar. Argumenta que não se trata de proposição que se
deduz imediatamente de outra teoria já formulada e
sistematizada por Le Corbusier, mas, ao contrário, de um
desenvolvimento paralelo ao esquema de base, ossatura
independente, com lajes em balanço.
Na abordagem das três possibilidades básicas de relação
entre base e corpo que se pode inferir do esquema de
ossatura Dom-ino, Precisões Brasileiras sublinha o princípio
normativo da dissociação da entre vedação externa em
relação à estrutura101. O mecanismo evidencia o avanço do
corpo principal sobre a linha de apoios periféricos,
simultâneo à exibição dos pilares da ossatura na base. Nas
faces adjacentes a prioridade é pelo fechamento coplanar à
estrutura por afinidade à filiação corbusiana, caracterizada
pela decomposição planar de volumes e hierarquia entre
fachadas. A percepção de leveza das esquinas se associa à
primazia pela configuração linear contida em prismas. A
seleção de projetos e obras no período confirma em termos
quantitativos, o predomínio da peça urbana contida em
volumes em barras ou seus fragmentos, com mecanismos
de base relacionados com as características geométricas do
quarteirão em que se implantam. Em terrenos de quadras
retangulares os volumes em barra têm base contida; quando
as quadras são quadradas, predominam os volumes em
barra com base expandida. O modelo dominante do corpo
principal é do prisma puro onde as empenas são cegas e as
faces maiores são fechadas por panos de vidro com adição
de quebra-sóis emoldurados quando necessário. A face
mais alongada sempre que possível se desenvolve ao longo
de uma testada paralela à rua.
O esquema vertical genérico é tripartido102 consoante com a
obra corbusiana, provendo às bases e aos estratos
superiores, os elementos especiais do programa e deixando
ao corpo do edifício os elementos repetitivos. Na relação
edifício-chão ou edifício-paisagem, especialmente no
quarteirão densificado, a abordagem brasileira ao esquema
de ossatura é capítulo sem precedência corbusiana:
configura bases porosas - um hábil tempero entre
transparência e opacidade absolutas. Comas denomina a
tripartição horizontal da base103, o arranjo que possibilita um
vazio de entrada frontal entre dois sólidos com trespasse por
rota pública ou semipública.
A grelha de apoios, incluindo edifícios baixos e altos com
elevador, gira em torno de 8x5 metros104. Em alguns casos,
a solução é convencional e em consequência mais
econômica, com grelha estrutural mais próxima e vigas
aparentes, à maneira de esqueletos independentes prédominoicos. Estruturalmente, o concreto armado moldado
no local, a placa sem vigas ou nervuras aparentes e o apoio
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pontual e linear como agulha com seção circular são
preferenciais. Qualquer planeza vertical é território da
parede. A aparente indiferença da grelha de suportes às
forças laterais cumpre o estatuto do modelo de ossatura
original. Os elementos verticais da ossatura demonstram
visualmente somente suportar cargas axiais procedentes de
placas, estas com planeza idêntica a paredes horizontais.
A seleção de Precisões Brasileiras aponta ainda que nos
tipos básicos de programa105, a planta livre é a norma na
base de todos e no corpo principal apenas dos edifícios
administrativos e das residências com estrutura
independente. A planta paralisada com os apoios
coplanares com as paredes é a regra no corpo principal de
hospitais, escolas, apartamentos e apartamentos dos hotéis,
em superposição à planta livre das bases.
Em suma, a exploração brasileira ao esquema panquecas
apoiadas em agulhas ocorre por autonomia visual dos seus
elementos constituintes. Placas, apoios e paredes são
componentes que possuem independência, em termos
formais, via decomposição do volume em planos e linhas ou,
em termos construtivos, pela ausência de mísulas, capitéis
ou vigas aparentes. A transparência conceitual é tributária
das vanguardas europeias dos anos 1920, através da
absoluta ausência de pochés ou forros suspensos sob as
lajes. Por outro lado, todos os elementos estruturais e não
estruturais são recobertos por algum tipo de revestimento,
sejam variações de rebocos ou materiais mais resistentes
nas superfícies externas das bases, como pastilhas,
azulejos ou canjicas de pedra.
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CAPÍTULO 3
LIMITAÇÕES DOMINOICAS
Os capítulos anteriores haviam demonstrado o papel do
esqueleto estrutural na arquitetura moderna como agente de
qualificação da construção. As diversas aproximações entre
atributos formais e construtivos são estabelecidas a partir da
saga do International Style, que se inicia na proclamação de
Hitchcock e Johnson. Incluem-se os fundamentais textos de
Lucio Costa, ainda escritos no período entreguerras e
anteriores à crítica do pós-guerra estreada por Colin Rowe e
seguida por Peter Eisenman, Barry Maitland e Carlos
Eduardo Comas.
Em todas essas leituras, a questão central é a autonomia
entre estrutura e parede que se desdobra em outras
independências, ou ainda, parafraseando Comas, o debate
entre vedação, suporte e laje como princípio compositivo1. A
liberdade obtida entre parede e ossatura é decorrente de
princípio intrínseco ao sistema de estrutura vertical através
de interações entre planos horizontais de captação de
cargas e elementos lineares de transmissão vertical destas
às fundações. Nessa condição, os planos verticais de
paredes, são elementos sem função estrutural, ainda que
em muitos casos sua configuração parcial ou total se repita
em múltiplos pavimentos, ensejando prumadas contínuas de
superfícies verticais.
Admitem-se eventuais interpenetrações entre planos
verticais apenas virtualmente formados pela malha estrutural
de suportes e planos verticais de paredes. Em outros
termos, o esquema Dom-ino é proclamação de
independência entre os elementos estruturais - placa e
grelha de suportes e não-estruturais, representado pela
parede. Nas palavras de Lúcio Costa, toda a
responsabilidade foi transferida, no novo sistema, a uma
ossatura independente, (...) permitindo outro rendimento ao
volume construído2.
Em todas essas abordagens, o tom é notadamente
genérico, afinal o argumento de Lucio Costa de que o
sistema Dom-ino é a estrutura normal da arquitetura
moderna é lastreado justamente em razão da sua
generalidade de aplicação3. O enfoque é dirigido à
discussão dos atributos normativos que transformam o
esquema de ossatura independente Dom-ino em estrutura
típica da arquitetura moderna. Por outro lado, diante do
panorama genérico desses predicados, não é impertinente a
apreciação simultânea tanto das propriedades típicas quanto
das excepcionalidades e restrições. A necessidade de
considerar concomitantemente a condição normativa
proposta pela regra, e a condição especial da licença, nunca
escapou ao próprio Le Corbusier, através da incrível
abertura para a variedade plasmada na sua obra.
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Em veia análoga, a abordagem crítica de Rowe em The
Mathematics of the Ideal Villa, de certa forma desmistifica a
associação de planta livre a uma noção de ausência de
qualquer restrição de possibilidades compositivas. As
observações de Comas também sublinham a considerável
diversidade de opções formais que Le Corbusier exemplifica
nas “Quatro Composições” e que são compreendidas por
Lucio Costa, através da metáfora da flor e do cristal.
Parafraseando Glenio Bohrer4, é como se Le Corbusier
intuísse certa insuficiência na equação estrutura =
universalidade; parede = particularidade como resposta à
totalidade de situações possíveis de projeto ou temesse a
instauração de uma monotonia contrária às virtudes da
planta livre.
Nesse sentido, os processos de combinação entre o sistema
de estrutura normal, e sistemas supranormais e
infranormais, iniciados por Le Corbusier já na década de
19305, atestam que em termos empíricos, o esqueleto
independente é limitado e, portanto, muitas vezes se
associa com outros sistemas, resultando em um conjunto
biarticulado, em muitos casos triarticulado.
Nos casos em que a parede estrutural é um dos sistemas
envolvidos em tais processos híbridos, talvez seja preferível
recorrer à disciplina de Arquitetura Analítica e entendê-la
não mais apenas estruturalmente como um sistema de
muros portantes, mas como uma categoria que, juntamente
com os tetos, constituem a expressão mais ampla da
arquitetura: muros/colunas - elementos sustentantes e tetos,
elementos sustentados6.
Dois exemplos envolvendo a solução para casas
suburbanas ou rurais extraídos da obra corbusiana são
suficientes para ilustrar diferenças entre as combinações de
feição híbrida e outras não dominoicas envolvendo essas
duas fundamentais categorias de elementos. De um lado, o
projeto da casa Errazuris (1930) no Chile combina paredes
portantes periféricas de pedra com esqueleto de pilares de
madeira em seu interior sob teto plano inclinado tipo
borboleta. Não há propriamente um rompimento com a
planeza dos tetos, nem a eliminação total da estrutura
independente, ainda que aqueles apresentem vigas
aparentes e esta se aparente em termos mais primitivos,
próximo do tipo de estrutura Hennebique. Entretanto, a
solução da Maison de Weekend (1935) talvez represente o
mais radical afastamento dos postulados contidos no
esquema Dom-ino: a cobertura com abóbadas catalãs
rompe com a planeza dos tetos, uma vez que introduz uma
modulação de forro que restringe o arranjo da
compartimentação e prescreve o alinhamento de paredes
com a estrutura em um mesmo plano. Nesse caso, os
elementos sustentantes são predominantemente muros
contínuos com dois episódios de apoios soltos no espaço.
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Em veia análoga, vale reiterar que desde a obra corbusiana
dos anos trinta, o teto não plano pode se associar à licença
da regra do ponto de vista de programa e sítio. Os exemplos
vão desde a cobertura em casca para o auditório do edifício
de Zurique (1933) até o teto da cobertura de seu atelier no
edifício Porte Molitor (1930) em Paris, em que ambos
contribuem para diferenciar o estrato superior de elevação
tripartida de edifícios com esqueleto independente. Mesmo
em configurações com tetos planos, as alturas diversas
objetivam a superação das limitações impostas pela seção
paralisada que Rowe indica na planta livre, podendo migrar
para a base expandida de um jogo volumétrico e integrar
elementos de composição que diferem do prisma normativo
e estratificado, como a sequência de volumes encadeados
no edifício do Exército da Salvação (1931-33) em Paris.
Em termos propostos por Kuhn, as demandas de adequação
entre sítio e programa pressionam o esquema de placa e
grelha - ao longo das demonstrações empíricas, a
combinações com outros sistemas construtivos, como o
exemplo do Pavilhão Suíço, mas, sobretudo, o esquema de
panquecas apoiadas em agulhas se permite combinar
também com novas formas originárias de seus próprios
elementos: apoio pontual, elemento sustentante se mescla
com apoio contínuo – a parede, doravante elemento
também sustentante, nesta tese denominada parede
portante ou muro estrutural. Essa configuração que envolve
novos elementos primários da estrutura independente
normal da arquitetura moderna - modificados na sua
geometria e/ou na sua materialidade, define importante
parcela das transformações dominoicas.
Em outros termos, a origem ou as causas das diferentes
pressões que atuam nas transformações formais justificam
os diferentes recursos de superação das limitações próprias
do jogo de planos e linhas combinados. Esse capítulo se
propõe a examinar e discutir as limitações inerentes do
esquema ligadas a questões da rigidez estrutural em geral,
assim como delinear um inventário das pressões no período
pós-guerra que contribuem para a necessidade do esquema
em enfrentar suas próprias restrições.
LIMITAÇÕES DEVIDAS À CARGA LATERAL
A questão que envolve a independência entre elementos de
natureza estrutural e não estrutural ganha complexidade
adicional quando se considera que tal autonomia se refere
exclusivamente às cargas verticais, representadas pelo
somatório das cargas mortas (peso próprio) com as cargas
acidentais (cargas de serviço) impostas pelo peso da
construção e de sua ocupação7.
Segundo Millais 8, qualquer estrutura pode ser considerada
como uma reunião de elementos9 e a condição de
carregamento axial ou lateral em cada elemento é
determinante do tipo particular de comportamento estrutural.
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Millais resume a dependência do comportamento estrutural
de qualquer estrutura em três fatores: a forma estrutural, o
tipo de carregamento na estrutura e a sua esbelteza. A
concepção estrutural é, portanto, de acordo com Millais,
fundamentada no entendimento das consequências da
geometria estrutural e do conjunto estrutural, através do
entendimento da variação geométrica do comportamento
global de diferentes conjuntos de elementos. Em outros
termos, a questão da estabilidade de uma estrutura qualquer
deve ser analisada, sob efeitos locais de seus elementos, e
globais do conjunto destes.
A descrição de Dom-ino se enquadra em um sistema de
estrutura vertical definido pela função principal de
agrupamento de cargas de planos horizontais colocados uns
sobre os outros e a transmissão vertical à base10. A
definição pode ser ainda desdobrada por Engel como um
sistema
estrutural
caracterizado
pelos
sistemas
particulares11 de agrupamento de cargas, transferência
destas e estabilização lateral. Os três trabalhos associados
atuam na estabilidade global da estrutura, vista nestes
termos como um conjunto tridimensionalmente resistente às
cargas verticais e horizontais.
AUMENTO DA SUSCETIBILIDADE À CARGA LATERAL
EM CONSEQUÊNCIA DA GEOMETRIA ESTRUTURAL
É quase um truísmo dizer que todas as edificações estão
sujeitas as cargas laterais, fundamentalmente impostas pelo
vento e, em algumas regiões, por terremotos. Portanto, a
questão da estabilização lateral é fator implícito na definição
do sistema, independente da sua extensão em altura.
É evidente que o aumento da altura aumenta a múltipla
suscetibilidade à carga horizontal: a partir de certa altura
acima do solo, a reorientação das forças horizontais pode
tornar-se fator determinante da forma do projeto12. A altura
absoluta do edifício é agravante do efeito das cargas laterais
de vento. Edificações com mais de quatro pavimentos e a
presença obrigatória do elevador iniciam uma sequência
relacionada com edifícios altos:
“Os sistemas estruturais das edificações altas e
esbeltas, porém costumam ser dominados pela
necessidade de resistir aos esforços laterais, uma vez
que eles são capazes de impor grandes momentos
fletores sobre os elementos verticais e causar o
deslocamento lateral dos mesmos13.”
O parâmetro absoluto da altura pode se associar com a
esbelteza - uma propriedade geométrica relativa - que
acopla as medidas de base com altura de prismas. Nesse
sentido, a configuração centroidal ou linear é importante
parâmetro da base de volumes que se atenua ou agrava
com a altura destes. Aspectos de acentuada linearidade
podem ser fatores de modificação da estabilidade global de
uma estrutura quando comparados com configurações em
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forma centroidal de mesma altura. Por outro lado, a
classificação proposta por Peter Carter em relação à obra de
Mies vincula a configuração linear e centroidal a diferentes
alturas, através de requerimentos volumétricos. Estes são
relacionados com as suas características estruturais em três
tipos estruturais14: volumes de base centroidal ou caixa
sanduíche e volumes de base linear ou caixa barra, que
mantêm predominância de dimensão horizontal da base
sobre altura, relacionam-se a edifícios baixos, desde que
não ultrapassem cerca de quatro pavimentos; volumes em
que a dimensão vertical supera pelo menos uma das
medidas de base linear ou caixa megaron e volumes-torre
de base centroidal, em que altura supera ambos os
comprimentos horizontais, relacionam-se a edifícios altos,
desde que ultrapassem quatro pavimentos.
A combinação define também o critério da altura de edifícios
estabelecido pelo Conselho de Edifícios Altos nos Estados
Unidos (Council on Tall Buildings), que considera na
definição de altura dos edifícios a esbelteza dos sistemas
estruturais verticais:
“O critério mais importante reside no fato de seu
projeto ser influenciado (ou não) por algum aspecto de
“esbelteza”. São edificações nas quais a “esbelteza”
influencia intensamente o planejamento, o projeto e o
uso. São edifícios cuja altura cria condições de projeto,
construção e operação distintas em relação àquelas
que se manifestam em edificações “comuns”,
características de determinada região e época15”.
Se altura e esbelteza são fatores geométricos associados
que aumentam a suscetibilidade à carga horizontal, a
regularidade ou irregularidade na distribuição dos apoios é
critério geométrico igualmente impactante à estabilidade
global de uma estrutura.
A ausência de apoios
intermediários no interior da edificação acarreta
concentração de carga nos apoios extremos, os chamados
pórticos arquitravados biapoiados ou também conhecidos
como quadros isostáticos. A ausência de vãos internos é
fator de diminuição de rigidez não apenas das vigas e
lajes16, mas também na seção dos pilares, que passam a ser
exigidos concentradamente em dois pontos extremos. O
aumento considerável do vão acentua esse efeito nas
edificações baixas, até mesmo de um pavimento. A
suscetibilidade a carga lateral aumenta igualmente em todas
essas configurações.
A questão pode ser abordada do ponto de vista estritamente
geométrico, afinal as retículas estruturais definem padrões
diretamente relacionados com as proporções e dimensões
dos vãos estruturais que por seu turno determinam a efetiva
movimentação das cargas nos planos horizontais. O seu
papel é relevante não apenas no comportamento espacial17.

Figura 41: efeitos das forças laterais sobre
uma estrutura com aumento significativo
devido à sua altura e esbelteza. Fonte:
Ching, 2010.
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O tipo estrutural em que os pilares estão distribuídos em
todos os pontos são casos de regularidade da malha
estrutural, assim como a simples omissão de suportes da
grelha em favor da concentração ou distribuição em centro
ou periferia dos pavimentos pode ser entendida como casos
de irregularidades desta grelha. Logo, a distribuição
periférica dos apoios é decorrência de uma grelha irregular.
Em termos estruturais, representa perda de rigidez a cargas
laterais se comparada com a distribuição regular reticulada,
em que os diversos vãos multiplicam a rigidez lateral do
conjunto.
A definição extremamente concisa de Comas18 sobre o
esquema Dom-ino pode ser detalhada a partir dessa noção
de grelha estrutural: lajes planas paralelas em balanço sobre
grelha (regular ou irregular) de apoios.
Figura 42: aumento de rigidez somente
nos apoios resulta em flexão individual dos
elementos verticais sem contribuição das
placas (linha superior); aumento de rigidez
conjunta entre apoio e placa produz uma
flexão em conjunto entre apoio e placa
(linha inferior). Fonte: croquis do autor.

RIGIDEZ RELATIVA ENTRE PLANOS HORIZONTAIS E
BARRAS VERTICAIS
Se os três fatores anteriores são oriundos da natureza
geométrica da estrutura, a relativa intensidade de rigidez
entre componentes e ligações que formam planos
horizontais e elementos verticais são fatores que estão
relacionados às características materiais da estrutura
independente.
Em termos de estabilidade lateral, a questão de intensidade
de rigidez dos componentes da estrutura independente se
apresenta de maneira relativa entre os planos horizontais e
os apoios verticais. Nesse sentido, placas formadas por
lajes pouco espessas que se vinculam a apoios rígidos não
contribuem de maneira eficaz à estabilidade global do
edifício; o inverso também é válido: lajes muito espessas
vinculadas a apoios relativamente esbeltos são do mesmo
modo ineficientes à estabilidade do conjunto.

99

Em outros termos, a regulagem de rigidez dos planos
horizontais é interdependente da regulagem de rigidez dos
apoios verticais, uma vez que isoladamente, se os suportes
aumentam de seção e as placas permanecem esbeltas, a
rigidez à carga lateral é combatida individualmente por cada
apoio, já que a placa não atua como elemento rígido que
garanta o efeito aglutinador do conjunto formado entre
apoios e os diafragmas19, dos planos horizontais;
inversamente, se as placas se transformam em diafragmas,
deflagra a pouca rigidez relativa dos apoios, que estão mais
suscetíveis à carga horizontal recebida das placas devido ao
incremento de rigidez horizontal.
Conforme também demonstrado no Capítulo 2, o sistema
Dom-ino, em termos de estruturas em concreto armado,
apresenta reorientação de forças nos planos horizontais por
sistemas de superfície-ativa (lajes planas), e massa-ativa
(lajes nervuradas) e a combinação entre ambos, que resulta
no sistema laje-viga. As três principais alternativas
construtivas desses subsistemas horizontais apresentam
diferenças substanciais em relação ao combate das cargas
laterais através da regulagem da rigidez dos planos
horizontais.
Em um polo, as lajes planas, do ponto de vista da
estabilidade lateral, são críticas às cargas laterais de vento
por apresentarem apenas a camada superior sem qualquer
subcamada adicional e, portanto, ausência de vigas. A
pouca espessura destas, em princípio, dificulta a
possibilidade de atuação como um sistema rígido de piso e
cobertura, os diafragmas.
Nas lajes-cogumelo, uma variante da laje lisa, o acréscimo
de capitel é sensível ao combate dos esforços de punção
advindos das cargas verticais. Entretanto, a pouca rigidez
das lajes-cogumelo à carga lateral é questão central no
projeto estrutural do bloco administrativo do Ministério de
Educação e Saúde devido à peculiar associação de altura
com esbelteza no volume do prisma principal. O projetista
estrutural, Emílio Baumgart, não dispõe inteiramente de
duas paredes laterais cegas de contraventamento, que se
interrompem nos pavimentos da base, dificultando o
emprego como eficiente recurso de travamento lateral.
A solução encontrada considera o emprego de vários
recursos associados para obter-se estabilidade do conjunto.
As placas são transformadas em sistemas horizontais mais
rígidos, para permitir a sua atuação como diafragmas. A laje
do teto pavimento térreo é ainda mais reforçada para atuar
efetivamente na transferência das cargas verticais e laterais
para as fundações vindas da grelha de apoios e do par de
paredes de contraventamento nas duas extremidades,
através dos núcleos de pilares-parede das escadas e
elevadores e dos pares de apoios duplos prumados às
paredes laterais. Todos esses elementos atuam de maneira
integrada: rigidez das placas associada à rigidez dos apoios;
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rigidez das paredes extremas e dos apoios associada aos
pilares duplos e aos núcleos de circulação vertical, através
da rigidez dos planos horizontais responsáveis pela
reorientação das cargas para os elementos verticais que
atingem o solo.
A opção intermediária entre laje plana e laje nervurada é
ocupada pela laje bidirecional composta por vigas
secundárias numa segunda camada, e, dependendo da
magnitude do vão, a terceira camada composta pelas vigas
principais ou mestras. O emprego deste sistema horizontal
traz grandes vantagens às placas em relação às cargas
laterais devido à ação conjunta rígida entre placa e nervura.
Com efeito, as nervuras auxiliam as lajes na rigidez do
diafragma formado pelo sistema horizontal de distribuição
das forças laterais aos elementos verticais que conduzem as
cargas às fundações. Em São Paulo, o edifício Esther
(1934-38) de Álvaro Vital Brazil e Adhemar Marinho é um
dos primeiros edifícios em terra brasileira construídos com
estrutura independente que emprega o sistema combinado
laje-viga com inversão da posição das vigas a fim de
garantir o atributo do teto plano.
No extremo oposto, o sistema de laje nervurada - devido à
necessária altura das nervuras, transformam o conjunto das
nervuras em espessos diafragmas - eficientes mecanismos
horizontais de distribuição das forças laterais de vento para
elementos verticais. A Associação Brasileira de Imprensa
(ABI), com estrutura projetada também por Baumgarten, é
exemplo primordial do sistema de laje nervurada em solo
brasileiro.
A solução da estrutura independente Dom-ino de Le
Corbusier é próxima do modelo de 1915, baseada em uma
grelha de geometria quadrada com vãos de 6,8m. Cada
módulo é composto por vigas primárias e secundárias, a
exemplo do modelo da ossatura original. Mas as
semelhanças terminam por aí. Mesmo se tratando de um
prisma de esquina, ou seja, um volume cantoneira em que a
própria forma auxilia na estabilidade global, em sua maioria
os pilares são resolvidos em seção oblonga, inscritos em um
retângulo de 0,6m x 1m. Internamente algumas colunas
possuem seção circular de 0,6m de diâmetro.
No vértice interno do “L” na face voltada para o miolo do
quarteirão, o core estrutural formado pelo núcleo de
elevadores funciona como elemento de enrijecimento da
estrutura neste caso para combater as típicas
concentrações de rigidez junto às esquinas internas. Os
balcões contínuos em balanço nas fachadas públicas
recebem uma viga-peitoril invertida que funciona também
como elemento de rigidez20.
Em Reinforced Concrete & Modern Brazilian Architecture
(2010), Comas discute a questão da supressão visual do
contraventamento na arquitetura moderna brasileira em dois
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exemplos emblemáticos que empregam as duas soluções
extremas quanto às placas, ambos com estrutura assinada
por Baumgart:
“Porém, Dom-ino foi uma referência esquemática, em
vez de um modelo. Baumgart irá propor diferentes
soluções para as lajes planas no Ministério - uma
variante inteligente de laje cogumelo de 26
centímetros de espessura, que mede 6,16 X 8,85m - e
na Associação Brasileira de Imprensa - uma laje
nervurada de espessura de 30 centímetros preenchida
com tijolos de barro, que mede 6,8 x 6.8m. Além disso,
uma vez que a resistência contra tensões horizontais
não foi um problema na escala doméstica do esquema
Dom-ino, sua duplicação de colunas na frente de
tijolos de vidro no lobby público do Ministério atesta a
compreensão da arquitetura moderna brasileira, como
construção qualificada. Um raciocínio genérico,
geométrico e unitário informa a configuração da rede
de suportes. O recinto espacial resulta principalmente
de considerações particulares, topológicas e
circunstanciais. O contraventamento é totalmente
suprimido visualmente 21“.
RIGIDEZ RELATIVA DE LIGAÇÕES ENTRE PLANOS
HORIZONTAIS E SUPORTES
Do ponto de vista formal, o sistema estrutural vertical deve
ser teoricamente composto por pórticos simplesmente
arquitravados22 a fim de cumprir o requisito formal do
esquema de panquecas apoiadas em agulhas. Por seu
turno, em termos estruturais, os suportes verticais em barra
também estabelecem um controle de rigidez relativa aos
planos horizontais das lajes. Conforme sinaliza Engel, nos
sistemas estruturais verticais, a continuidade necessária à
transmissão vertical das cargas caracteriza os seus
componentes verticais geralmente por barras contínuas23. O
apoio em barra tem rigidez relativa às lajes em função da
sua seção24.
Nas estruturas arquitravadas em concreto armado moldadas
no local, o grau de rigidez do conjunto é perfeitamente
manipulável pela forma do apoio associada ao plano
horizontal da placa (viga/laje) e pelos mecanismos de
ancoragem das armaduras. Tal manipulação formal em
conjunto é condição que possibilita aumento na continuidade
física e em consequência aumento da ancoragem efetiva
entre os dois elementos. Nas edificações em concreto
armado, até determinadas alturas, em geral opta-se pelo
aumento gradual da rigidez dos apoios e das placas que
passam a formar um conjunto progressivamente mais rígido
à deformação lateral. De maneira recíproca às placas, se os
apoios isoladamente aumentam de seção, a rigidez é
individual em cada pilar, não ao todo formado
conjuntamente com os diafragmas das placas.
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A questão se torna mais crítica nos edifícios em altura com
volumes esbeltos, ou edifícios baixos com vão ampliado que
obrigam maiores dilatações ou distorções na dupla matriz de
suportes representada pelo pilar de seção quadrada e a
coluna de seção circular inicialmente restrita às edificações
baixas e vão ordinário, ligadas ao tema da habitação
unifamiliar25. Na medida em que a seção do pilar se afasta
do quadrado, tanto visual como estruturalmente a noção de
agulha e de elemento linear tende a se enfraquecer, devido
à extrema dilatação da seção do pilar ao longo de um eixo
até atingir a relação ¼ entre lados26.
Figura 43: diferentes graus de rigidez nas
ligações entre pilar e viga nos trílitos; pórtico
arquitravado (esquerda), pórtico rígido
birrotulado (centro) e pórtico rígido triarticulado
(direita). Fonte: Engel, 1981.

Se a dilatação da seção do pilar ocorre apenas em um eixo,
em geral ao longo do plano dos quadros estruturais nos
edifícios altos, esbeltos e com quadros isostáticos, o seu
comportamento é duplo: no sentido transversal ao volume
do edifício e paralelo aos quadros estruturais o apoio não
mais apresenta linearidade de barra e tende se comportar
como superfície - o pilar-parede; no entanto, no sentido
longitudinal da edificação e perpendicular aos quadros
estruturais, o apoio ainda permanece com comportamento
de seções planas em peça linear.
A coluna também pode estender a seção ao longo de uma
dimensão horizontal e produzir séries de seções ovoides ou
combinadas em fusões entre círculo e retângulo, mantendose as mesmas relações entre lados dos pilares de seção
retangular, até o ponto em que - assumindo a relação entre
lados ¼, perde a condição de elemento linear sujeita a
efeitos axiais nas seções planas e passa a se comportar
como parede estrutural sob o eixo alinhado ao quadro do
pórtico.
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Assim como a viga que se alarga como mísula, o
mecanismo envolvido no aumento de seção do apoio em
uma direção é o porticado: uma união mais rígida entre a
viga e o pilar que transfere parte da flexão do elemento
horizontal para o apoio em pórticos rígidos ou indeformáveis
biarticulados. Em termos estritamente formais, se “pilotis” do
esquema Dom-ino se refere ao todo de um esqueleto de
barras verticais, o aumento de rigidez lateral dos pilotis está
diretamente relacionado ao progressivo enfraquecimento da
noção de linearidade que, por sua vez, está vinculada com a
perda da esbelteza dos suportes; as proporções assumidas
pela seção e esta com a altura livre do apoio entre
pavimentos.
Figura 44: dois extremos da transferência de
rigidez entre elementos de suporte e
elementos suportados; trílito formado por
pórtico arquitravado (esquerda) com divisão
entre esforços de flexão na viga e compressão
nos apoios, arco ou abóbada com fusão dos
esforços de compressão tanto nos elementos
de suportes como suportados (direita). Fonte:
croquis do autor.

Os pórticos rígidos triarticulados representam posição
intermediária, pois eliminam a estrutura arquitravada em
trílito, mas ainda mantém as solicitações de flexão,
transferidas para as uniões entre pilar e viga que assumem
aspecto de mísula com seção variável. O polo extremo
dessa progressiva transferência de rigidez entre viga e pilar
culmina com a fusão absoluta em um todo indissociável,
doravante entendido como arcada e pilar, típico da
construção abobadada, em que a flexão foi totalmente
banida em favor de esforços puros de compressão27.
Em termos de análise global, há dois tipos de estruturas de
acordo com a rigidez dos nós dos seus pórticos28. No
primeiro tipo, a estrutura é de nós fixos, uma vez que
considera os vínculos dos seus pórticos como fixos e
indeformáveis, os chamados efeitos de linearidade
geométrica ou efeitos de primeira ordem. No segundo tipo,
ao contrário, os vínculos dos pórticos são móveis, uma vez
que permitem deslocamentos horizontais, os efeitos de nãolinearidade geométrica ou efeitos de segunda ordem.
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Se as estruturas de concreto armado moldadas no local no
edifício de baixa altura são em geral resolvidas como
estruturas de pórticos simplesmente arquitravados29, é
porque os nós dos pórticos são rígidos o suficiente para
impedir o deslocamento relativo entre pisos dos pavimentos
mais altos e, portanto, não demandam mecanismos
adicionais de travamento lateral30. Portanto, além da
manipulação conjunta de rigidez dos seus componentes,
esqueletos em concreto armado moldados no local se
beneficiam do caráter monolítico, e, portanto, mais rígido de
suas ligações. De maneira díspar, estruturas em concreto
pré-fabricado, aço, madeira e as associações híbridas
resultantes perdem essa condição rígida e monolítica do nó,
iniciado no modelo de estrutura Hennebique, independente
das condições geométricas. Em relação ao funcionamento
global do conjunto, a natureza das ligações está tanto
quanto os demais fatores também associada aos
mecanismos de estabilidade lateral e, em consequência, à
estabilidade do conjunto da estrutura.
Portanto, a combinação das condições geométricas e
materiais definem os dispositivos de travamento às cargas
horizontais empregados estrategicamente de maneira
conjunta com os planos horizontais das placas que,
dependentes da rigidez relativa, podem atuar como
diafragmas. Pórticos contraventados, pórticos rígidos ou
indeformáveis e paredes de cisalhamento31, sozinhos ou
combinados, são mecanismos que garantem a estabilidade
lateral de uma edificação. Entretanto, os requisitos formais
do esquema de panquecas apoiadas em agulhas eliminam a
alternativa aparente dos pórticos contraventados32, assim
como impõe restrições formais ao aumento progressivo de
rigidez conjunta da seção das placas e grelha de apoios sob
a alternativa dos pórticos rígidos.
Recai nas paredes estruturais de contraventamento
alternativa aparente de estabilidade global da estrutura.
Estas podem oportunizar dois tipos de fusão com os apoios
em barra vertical. Em um caso, dissolve-se o jogo de placas
e linhas combinadas, rompe-se a dicotomia apoio linear
pontual e parede de vedação, há uma fusão entre esses
componentes, resultando no elemento conhecido como
pilar-parede. Em outra situação, o apoio é tão pouco rígido tal qual agulha, que não prescinde da colaboração da
parede como elemento estrutural de rigidez à carga lateral.
No primeiro caso, a questão é própria do edifício alto,
enquanto no segundo, é típica de edifícios de um ou dois
pavimentos.
HIBRIDAÇÃO ENTRE ELEMENTOS NO EDIFÍCIO ALTO
É exemplar a solução estrutural para os pavimentos-tipo do
escritório de engenharia Ove Arup no edifício Highpoint One
(1934) de Berthold Lubetkin. Não se trata propriamente de
uma situação em que a esbelteza, altura e irregularidade de
malha sejam decisivas para a opção híbrida. Acima de tudo,
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a alternativa em mesclar o esqueleto de pilares no
pavimento térreo com pilares-parede nos pavimentos-tipo
surge como uma decorrência natural da configuração das
paredes nos pavimentos repetitivos e de uma opção por
facilitar a execução das formas da estrutura em concreto
armado.

Entretanto, no projeto para o Palácio Legislativo do Estado
de Santa Catarina (1957), de Paulo Mendes da Rocha,
Pedro Paulo de Melo Saraiva e Alfredo Paesani, a extrema
esbelteza volumétrica associada à altura são condicionantes
decisivos na solução estrutural híbrida. A estrutura do bloco
de salas de trabalho foi resolvida com quatro pilares-parede
de 0,4 m x 4 m espaçados 10,4 m e 14,6 m, além de dois
balanços laterais de 2,5 m33. O conjunto é contraventado,
juntamente com os pilares-parede, também por dois núcleos
de circulações verticais que funcionam associados com os
diafragmas das lajes de 45 cm de espessura.
HIBRIDAÇÃO ENTRE ELEMENTOS NO EDIFÍCIO BAIXO
Colin Rowe, ao discutir as repercussões da mudança de
perfil na coluna característica de Mies van der Rohe de
seção em cruz, para o perfil cruciforme de seção H, salienta
que a primeira está relacionada com o teto plano - a
ossificação do espaço - enquanto que a segunda, ao espaço
definido por célula estrutural e aparecimento de vigas no
teto. Argumenta que dificilmente Mies poderia escapar das
consequências dessa nova formulação: o conceito de sua
nova coluna era, ao mesmo tempo mais estrutural e mais
clássica do que a coluna revolucionária e plástica dos anos
vinte34; (...).
É muito provável que a coluna H seja mais clássica, por
tornar visível o sistema arquitravado com todos os
elementos do trílito, as vigas aparentes, não apenas os
pilares. Entretanto, por que a coluna H é mais estrutural?
É também provável que o entendimento de Rowe sobre o
aspecto mais estrutural, esteja ligado à mudança de rigidez

Figura 45: edifício Highpoint One, vista
exterior e esquema de reaproveitamento
de formas desenhado especialmente para
a solução híbrida de pilares-parede no
corpo principal (esquerda); projeto para o
Palácio Legislativo do Estado de Santa
Catarina, foto de maquete (direita).
Fontes: DPA12, 1997 e Acrópole 232,
1958.
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envolvendo o perfil das duas colunas: a coluna em cruz que
apoia o teto plano em concreto armado tem maior
suscetibilidade ao impacto das cargas laterais, uma vez que
a esbelteza de sua seção é excessiva se comparada ao
diafragma da laje. No entanto, independente de esbelteza, o
perfil H possui momento de inércia incomparavelmente
maior em ambos os sentidos das cargas laterais do que o
perfil em cruz, resultando em uma solução estruturalmente
mais rígida ao comportamento da carga lateral.
Quando o esqueleto é materialmente híbrido – apoios
metálicos sob teto plano35 em concreto armado, em especial
com apoios de seção em cruz ou circular em tubo há perda
significativa de rigidez da seção em relação à flexão destes
em comparação às placas. Nesses casos, mesmo os
edifícios de baixa altura, independente da esbelteza
volumétrica e do vão interno, na medida em que seus apoios
tendem a assumir a extrema linearidade da barra vertical,
tornam-se pouco rígidos às cargas laterais. Esse aumento
de suscetibilidade é devido à perda da rigidez do apoio, que
limita igualmente a efetiva rigidez da ligação entre a placa e
o suporte vertical.
A obra emblemática da arquitetura moderna, talvez a
representação máxima de liberdade entre esqueleto e
parede, o Pavilhão Alemão de Barcelona (1929) é prova
cabal desse tipo de dissonância entre representação formal
e demandas estruturais. Mies foi obrigado a posicionar
apoios adicionais, ocultos nas paredes perimetrais ao
pavilhão principal, conforme sublinhado por Cristina Gastón
Guirao:
“Os pilares metálicos, marcados sempre com uma cruz
em planta, estavam formados por quatro perfis em L
revestidos de chapa metálica cromada, que atenuava
sua presença visual. No pavilhão construído obrigouse a disposição de suportes adicionais na câmara
interna das paredes perimetrais, que compensavam o
peso dos balanços excessivos e permitiam assim a
esbelteza dos pilares, tal como se indica na planta
estrutural desenhada por Ruegenberg” 36.
Ignasi de Solà-Morales37 em Intervenciones (2006) confirma
o problema enfrentado no edifício de 1929 em relação à
provável deformação da laje devida aos balanços
excessivos. A pouca rigidez destes perfis se comparados à
rigidez das lajes também obriga grandes reforços nas
ligações dos apoios com a placa, que, por seu turno,
aumentam a discrepância relativa de rigidez entre o plano
horizontal e vertical, resultando insuficiente ao combate da
carga lateral e obrigando recurso adicional de
contraventamento. O requisito da linearidade de suportes sem acarretar aumento da seção dos apoios devido à carga
lateral, é mantido somente através do emprego de paredes
estruturais de cisalhamento38, ou simplesmente, paredes de
contraventamento.
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Outros exemplos materialmente híbridos de edifícios
também notáveis, formados por apoios metálicos sob teto
plano em concreto armado, se constituem em repetição das
questões ocorridas com o pavilhão alemão. Não parece
coincidência que o próprio Mies, ao longo da década de
1930 com a série de experimentações com as casas pátio39,
resolva formal e construtivamente as questões de
estabilidade lateral, de certa maneira mascaradas no projeto
do pavilhão, aceitando a combinação entre estrutura
independente e muro portante. Em todos esses
experimentos, admitem-se, tanto os muros de tijolo à vista
no perímetro do lote e algumas poucas paredes estruturais
ligadas a lareiras e paredes externas dos ambientes de
serviços. O resultado é um consórcio entre muros estruturais
e grelha de suportes metálicos. Entretanto, ainda que tal
formulação de muros portantes estabeleça algumas
paralisações, as características imateriais da planta livre
proposta pelo pavilhão alemão permanecem intocáveis:
quase todos os fechamentos em panos de vidros se
dispõem recuados em relação ao perímetro da cobertura
plana; divisórias leves se dispõem livremente sob teto plano
em meio à pontuação colunar dos pilares de seção em cruz.
É possível afirmar que no esquema de placa e grelha, o
recurso de contraventamento via parede é problema que
extravasa a questão do edifício alto, esbelto e com apoios
periféricos. A noção de independência entre esqueleto e
parede é relativa. É relativa à geometria, com os seus três
impactos, isolados ou associados; é relativa à materialidade
do edifício. Os exemplos de estrutura materialmente híbrida
são paradoxos: a metáfora de panquecas apoiadas em
agulhas se realiza em termos quase literais, com o apoio
extremamente fino tal qual agulha, mas a concretização de
metáfora com tanta carga de imaterialidade tem preço: a
interdependência entre esqueleto e parede, ou em outros
termos, a aceitação de que a liberdade absoluta entre muro
e coluna é nesses casos uma quimera.

Figura 46: Pavilhão Alemão de Barcelona,
vista exterior da réplica executada entre
1981- 86 (esquerda); foto da execução do
edifício de 1929 (direita). Fonte: SolàMorales, 1998.
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Figura 47: Mies van der Rohe, croquis
para a casa Hubbe (1935) em
Magdeburgo, Alemanha. Conforme Blaser
admite, a casa está dividida em dois
sistemas estruturais: a retícula de pilares,
como abertura de espaço e a parede
portante, como delimitação espacial. A
questão do contraventamento à carga
lateral permanece ignorada pela crítica no
edifício baixo. Fonte: Blaser, 1999.

TRANSFORMAÇÕES FORMAIS INCREMENTAIS ENTRE
APOIO CONTÍNUO E PONTUAL
Desde primórdios da arquitetura ocidental, o apoio contínuo
representado pelo muro e sua derivação40 - o apoio pontual,
representado pela coluna - estabelecem um campo de
tensões que se expressa através da dualidade entre
elementos contínuos e descontínuos. A questão formalconstrutiva envolvendo os tetos e muros/colunas é demanda
central no desenvolvimento dos sistemas construtivos ao
longo da história da arquitetura ocidental. De um lado,
através do potencial formal de desligamento ou fusão da
parede com a coluna; de outro, nos mecanismos de
contraventamento que surgem na solução construtiva do
problema da estabilidade global do edifício face às cargas
laterais que atuam nos tetos e como estes descarregam nos
apoios contínuos e pontuais.
Cabe reafirmar que a ideia de combinação entre o esquema
de ossatura e outros sistemas completos ou parciais, como
tetos não-planos e paredes estruturais é proposta ainda por
Le Corbusier na década de trinta, numa clara demonstração
da capacidade do então novo estilo em abarcar um universo
tão rico e variado quanto à tradição clássica, ou nas
palavras de Comas:
“Para que seu internacionalismo possa tornar-se
realidade e não só representação, a arquitetura
moderna tem de mostrar-se capaz de lidar com a
caracterização duma diversidade de programas duma
diversidade de lugares, de atender às pressões de
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expressão
do
sentimento
sem
ceder
ao
sentimentalismo. Quaisquer que tenham sido suas
motivações originais, importa agora provar que
constitui linguagem e pode emular a linguagem
clássica em todos os sentidos” 41.
Em outros termos, a própria tradição clássica é resultado de
longo processo de transformação formal ocorrido através de
processos incrementais iniciados na Antiguidade. A
arquitetura grega, desde os períodos minoicos (1600-1100
A.C.), apresenta o salão do tipo megaron com
prolongamentos, formando pilastras embutidas nos muros as antas que caracterizam o pronaos mais primitivo, ainda
sem a diferenciação entre colunata e muros da cella, ou
entre antessala aberta e recinto principal fechado
respectivamente.
O passo crucial é acrescentar colunas entre antas42, in antis
ou diante delas, as prostilas, culminando com os templos
com cela contornada por colunas em todo o seu perímetro, a
exemplo do templo Dórico primitivo de Hera43 (1100 A.C.)
em Olímpia. A adição sobre o muro havia diferenciado a
coluna. A evolução do simples templo grego com colunas in
antis para o templo próstilo ou anfipróstilo é, portanto, fruto
de uma mudança nas relações entre pronaos e cela, em que
nos dois últimos, inicia-se uma justaposição lateral do
pronaos em relação às paredes transversais da cela.
Na passagem para os templos perípteros, intensifica-se a
mesma operação, nesse caso, por justaposição periférica de
colunas que contornam todas suas quatro faces.

Figura 48: O Templo A em Prínia, na
ilha de Creta (século VII a.C.),
apresenta um pronaos primitivo dotado
de um único pilar entre antas. Fonte:
Robertson, 2014.

Figura 49: transformações formais na
arquitetura clássica, a partir de
esquema que evidencia a justaposição
lateral ocorrida na passagem do
templo com colunas in antis para o
templo próstilo (esquerda) e a
justaposição periférica ocorrida com o
templo períptero (direita). Fonte:
croquis do autor.

No oriente próximo, a arquitetura egípcia inverte esta
posição na configuração das salas hipostilas, com cela
periférica e colunas em seu interior. Não é necessário
repassar a importância assumida pela coluna, bem como as
suas relações de ligação e desligamento com o muro, no
decorrer de longo processo de desenvolvimento de um estilo
ou sistema de arquitetura, já que o próprio conceito de
ordem clássica é indissociável da noção de unidade colunaentablamento que compõe a colunata de um templo 44.
Do ponto de vista estrutural, na construção em cantaria, a
superfície contínua do muro é naturalmente propícia para o
combate da carga lateral no sentido paralelo ao seu plano.
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No sentido perpendicular, o muro torna-se vulnerável e
dependente de reforços perpendiculares ao eixo da carga
lateral45. As cellas dos templos formadas por muros com
amarração ortogonal resolvem esse problema de
estabilidade perpendicular ao plano, formando um core
estruturalmente tridimensional que resiste aos empuxos
laterais nas duas direções.
Figura 50: muro e coluna representam duas
abordagens opostas ligadas à noção de
presença e ausência de matéria ou, em outros
termos, subtração ou adição de matéria,
respectivamente. Fonte: Aparicio, 2000.

Ainda na construção em cantaria, a linearidade e
descontinuidade inerente da coluna impõem recursos
adicionais de estabilidade. No sistema arquitravado de tetos
planos, é dependente de grampos instalados nas
arquitraves, artifício que evita esforços de tração das cargas
laterais no plano dos pórticos arquitravados. Em termos de
estabilidade global, tais pórticos necessitam vincular-se com
a cella para obter estabilidade perpendicular ao plano dos
pórticos.
No sistema de tetos abobadados, o problema não é menos
crítico, a coluna é dependente igualmente de adicionais
tirantes, contrafortes ou arcobotantes que cumprem a
mesma função de combate dos esforços adversos de tração
advindos das cargas horizontais, posicionados nos extremos
da edificação onde não há abóboda adjacente ao combate
dos empuxos laterais.
Do ponto de vista formal, subtração e adição são operações
arquitetônicas que se efetuam sobre o muro e coluna:
subtrair significa manter o valor da matéria da arquitetura, do
maciço, do muro sólido, acentuando a presença corpórea da
arquitetura. A ausência por subtração em um muro se
materializa ao perfurar o todo fechado que, mesmo depois
de ter sido subtraído, esse continuum de matéria ainda
existe. Nas palavras de Jesus Aparicio, através do espaço
subtraído ao muro, a paisagem enquadrada se converte na
nova matéria do mesmo46.
Por outro lado, a adição de matéria está ligada à noção de
espaço em torno das colunas, aquilo que não é a massa
corpórea da arquitetura, esse discontinuum de matéria
resulta em um continuum ótico do espaço da arquitetura, a
paisagem. Após adição de matéria aparece o muro de
paisagem, um espaço que se liga com a possibilidade de
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visão do todo e não apenas a porção que se enquadra na
subtração do muro, pois acentua a leveza através da
construção mínima necessária para criar um espaço
habitável.
Segundo Rudolf Wittkower, a concepção de Alberti para
arcada romana e colunata grega é ilustrativa desses dois
conceitos47. Na arcada, os pilares e arcos formam um plano
único, um muro perfurado, enquanto na colunata, as colunas
são elementos escultóricos em relação ao plano horizontal
formado pelo entablamento com dintéis, resultando em
sequência de trílitos.
Do ponto de vista formal, na Roma imperial, quando
suportam arcos e abóbodas, colunas se transformam em
pilastras, como convém à planeza albertiana dos muros.
Quando suportam entablamentos planos de um sistema
arquitravado, permanecem fiéis à concepção grega48.

Figura 51: diferenciação estabelecida por
Alberti entre pilar e coluna, em que o pilar
mantém a planeza do muro perfurado por
arcadas (esquerda) e a coluna,
suportando arco (direita), rompe essa
planeza, pela contradição entre as suas
propriedades escultóricas e a planeza
própria do muro perfurado. Fonte:
Wittkower, 1971.

As meias-colunas nos templos nas paredes da cela
enfatizam as possibilidades de ligação parcial da coluna
com a parede, um meio caminho entre a coluna solta do
pronaos e a pilastra presa ao muro da cela. Além dessa
riqueza de relações entre muro e coluna, conforme
evidencia John Summerson, o processo de renovação
formal prossegue no esquema genérico de elevação dos
edifícios, em exemplos como o Coliseu (século I D.C.),
através da superposição de ordens49, algo absolutamente
inimaginável no repertório formal da arquitetura grega.
A solução da catedral gótica desfaz o comércio entre muro e
coluna e as múltiplas possibilidades de engajamento mútuo,
assim como a superposição de diversas ordens. Resulta de
uma lenta e progressiva transmutação da noção de muro
perfurado por vãos, ainda identificado com arquiteturas da
alta Idade Média, em direção a arquiteturas que compõem
um conjunto esquelético - um novo sistema arquitetônico
rival à Tradição Clássica.
Figura 52: Michelangelo, Palazzo dei
Conservatori, detalhe da fachada
(esquerda) e Michelangelo, Palazzo dei
Conservatori, detalhe da fachada. Fonte:
Wölfflin, 2005.
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No retorno ao classicismo, o regresso dos elementos de
arquitetura greco-romanos se acompanha das propriedades
plásticas do muro. As formas separam-se temporariamente
umas das outras. Conforme tão bem evidencia Heinrich
Wölfflin, o muro da Renascença é tratado como plano, como
se composto por uma reunião de pedras, ainda que
contenha partes em relevo com arestas agudas e ângulos
duros50. As relações estáticas entre os elementos de
representação da estrutura na parede estão sugeridas no
interior da Capela Pazzi, por Brunelleschi, e por Alberti na
fachada do Palácio Ruccelai. As pedras de cantaria da
Chancelaria de Bramante são cuidadosamente ajustadas
em fiadas, valorizando o tijolo nas fachadas laterais. A
massa do pavimento térreo funciona como pódio, pois a
superfície do muro tem rusticação e não recebe as pilastras
como se verifica nos dois outros andares superiores. Cada
elemento tem existência própria com livres articulações
entre os membros da composição em relação ao corpo da
construção. As colunas ou meias-colunas se desengajam ou
se engajam parcialmente nas paredes afirmando a sua
liberdade com a matéria do muro.
Sob os processos de metamorfoses, o dinamismo Barroco
que se segue não é apenas volumétrico. Em termos
propostos por Wölfflin, o muro ganha propriedades mais
maciças, associadas à aparência maleável, muitas vezes
ondulante. A parede é tratada como uma massa ligada
uniformemente; elimina-se o andar-pódio com material
rústico. A coluna é substituída pelo pilar que acusa um
compromisso e severidade com a matéria do muro51.
Quando ainda colunas, estas sofrem incrível sujeição às
massas das paredes como no vestíbulo da Biblioteca
Laurenziana de Michelangelo, em que as colunas aos pares
estão presas em nichos escavados no muro. Aumento nas
dimensões, multiplicação e fusão de elementos, juntamente
com encurvamento do muro são processos de dilatação
volumétrica, acusando outra variedade de arquitetura em
relação à Renascença, afinal, distorções formais à parte, os
mesmos elementos de arquitetura e composição estão em
processos contínuos de transformações sob os mesmos
sistemas construtivos.
Conforme indica Summerson, os mesmos processos de
renovação formal iniciados em Roma prosseguem na
Renascença e no Barroco, ampliando o conteúdo da
tradição clássica em relação ao esquema genérico da
elevação: edifícios de dois e três pavimentos são resolvidos
com superposição de ordens sobre pavimento como pódio
rusticado que em outros termos significa superpor colunas
ao muro; Michelangelo, nos palácios gêmeos do Capitólio
em Roma, cria um novo elemento de arquitetura - a ordem
colossal que compreende dois andares, nesse caso,
coríntia, enquanto que a ordem jônica é subsidiária e
fornece expressão e apoio ao pavimento intermediário 52.
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Na França, conforme sublinha Antoine Picon, a coluna
desprendida da parede se constitui em um vetor de
desenvolvimento das formas53 ainda na construção em
cantaria de pedra. Os conflitos entre sistema construtivos
opostos (arquitravado e abobadado) se estabelecem no
projeto da nova fachada do Museu do Louvre (1668) de
Claude Perrault. O projeto tem aparência de uma construção
arquitravada, mas a semelhança visual de um peristilo
greco-romano gigante é enganadora, já que princípios de
construção completamente diferentes são envolvidos na sua
execução, devido ao seu tamanho. Em vez dos monolitos
usados nos templos da Antiguidade, as arquitraves são
compostas por aduelas com barras atirantadas de ferro
usadas para contrabalançar o impulso das aduelas,
enquanto chaves horizontais em “x” ajudaram a estabilizar
os limites máximos do peristilo e laços de ferros verticais
reforçam as colunas. Tal dispositivo transforma-os em
verdadeiras abóbadas planas54 exercendo pressões
horizontais.

Figura 53: transformações formais na
arquitetura clássica: superposição de ordens
no Coliseu de Roma (esquerda), superposição
de ordem sobre pódio rusticado na casa de
Rafael com projeto de Bramante (centro) e
criação de novo elemento, a ordem colossal,
nos palácios gêmeos do Capitólio em Roma
(direita). Fonte: Summerson, 1999.

Figura 54: Perrault e outros, fachada leste do
Museu do Louvre. Fonte: Middleton; Watkin,
2003.

A partir da segunda metade do século XVIII, o advento da
revolução industrial e a introdução de novos materiais de
construção e métodos acrescentam novos desafios de
cunho tecnológico ao tema da coluna desligada da parede.
O desenvolvimento técnico das construções de estufas na
Inglaterra ocorre a partir de novos materiais, associado à
exigência de espaços que demandam grandes vãos55 até
então resolvidos na construção em cantaria pelos pilares
duplos da arquitetura gótica do Século XII.
Novos
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programas de uso público são motores de novas soluções
construtivas e formais. Do ponto de vista tecnológico,
atendem-se demandas de pré-fabricação e construção
seriada, temas de grande esforço posterior no século XX; no
plano formal, observa-se a incorporação da coluna
independente a novos cânones formais da tradição clássica
que se vinculava até então com aspectos maciços da
construção pétrea.
Somam-se pressões culturais, através do surto romântico
ocorrido ao longo do século XIX e a consequente predileção
pela leveza e transparência da arquitetura gótica. É provável
que todos esses fatores associados pressionem o
desenvolvimento das formas na tradição clássica, sobretudo
envolvendo a coluna independente de ferro fundido.
Nos programas que envolvem o edifício alto, o surto de
densificação e verticalização ao final do século XIX,
especialmente verificado no Loop de Chicago, é motivador
de mudança tecnológica entre sistemas construtivos
monolíticos para sistemas com esqueleto independente. No
entanto,
a
evolução
tecnológica
não
modifica
substancialmente as relações de engajamento ou
desengajamento entre muro e coluna, ainda que se
consume no plano construtivo a separação entre ossatura e
parede.
A plena separação formal e construtiva entre apoio contínuo
e apoio pontual demanda mais de um século de tentativas
entre a fundação de arquiteturas novas, baseadas no
sistema esquelético das catedrais góticas, ou a adaptação
das propriedades do concreto armado e do ferro fundido,
baseadas no sistema maciço dos cânones clássicos.
Em suma, os processos de evolução formal na arquitetura
da Tradição Clássica são incrementais, pois correm por
aumentos graduais de operações que atendem demandas
formais e construtivas. Separação e fusão, justaposição
lateral ou periférica e superposição entre apoio contínuo e
pontual são processos de expansão do repertório formal que
envolve tanto elementos pré-existentes combinados em
novos arranjos, quanto novos elementos combinados com
os pré-existentes, produzindo novas relações entre as
partes e o todo.
Não é surpreendente, portanto, que procedimentos análogos
sejam experimentados na arquitetura moderna, nas palavras
de Comas, via emulação da arquitetura clássica. Esses
processos formais sobre o esquema de estrutura Dom-ino,
ou em outros termos - as transformações dominoicas,
incluem a combinações entre elementos da ossatura e
elementos tomados de outros sistemas, as hibridações, e
combinações que envolvem superposições e justaposições
entre elementos dominoicos e novos elementos da ossatura
transformados.
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Do ponto de vista formal, nos termos propostos por Corona
Martínez, as colunas e o entablamento da arquitetura da
Tradição Clássica são os elementos de arquitetura sobre
muro, que atua como um fundo mudo às ordens56. J.N.L.
Durand inicia um processo de ampliação dos elementos de
arquitetura estendido a todas as partes da construção, ou
seja, um processo gradual de arquiteturização57 que
incorpora a parede estrutural anteriormente apenas
elemento da construção em elemento de arquitetura.
Segundo Norberg-Schulz, o conceito de estrutura regular a
partir do início dos edifícios de ferro e vidro, e a libertação
das paredes nas casas iniciais de Wright são dois princípios
interdependentes que resultam da arquitetura do século XIX
e que são sintetizados na arquitetura moderna somente
quando o esqueleto independente entra no sistema formal
moderno, através da condição específica do esquema58 de
ossatura Dom-ino.
Entretanto, de acordo com Norberg-Schulz, a liberdade
conferida à parede é primária à inclusão da estrutura
independente na arquitetura moderna, através da destruição
da caixa proposta por Frank Lloyd Wright nas Prairie
Houses59. Tais processos conferem ao plano a dupla
condição de teto e muro60 como é o exemplo posterior da
Casa Schröder (1924) de Gerry Rietveld.
Picon argumenta que o princípio moderno de autonomia
entre estrutura e parede se inicia, em termos empíricos, na
resolução das polêmicas envolvendo a aparência formal da
coluna independente sob novos desafios estruturais. É
plausível que em paralelo, se iniciasse um processo de
invisibilidade formal das demandas de estabilização lateral
da construção em cantaria. Tal negação de dependência
com o muro estrutural é lastreada no plano teórico pela
evidente importância dada à coluna independente. No
contexto do século XVIII, a tectônica da estrutura em
esqueleto representa tanto um retorno a princípios
primordiais, como reação aos excessos decorativos próprios
do Rococó aplicados na parede. De acordo com Picon, o
frequente paralelo entre a cabana primitiva de Marc-Antoine
Laugier (1753) e o esquema Dom-ino61 é uma dessas
evidências. Em outros termos, a parede estrutural na
arquitetura moderna - diante do princípio de liberdade da
coluna, tem ocupado construtivamente um papel análogo ao
ocorrido com o classicismo anterior aos processos iniciados
por Durand, em que o muro não se incorporava ao sistema
formal. Na arquitetura moderna, ainda que o processo de
arquiteturização de suas formas ocorra pela total abstração
de todos os componentes, sejam estes elementos
estruturais ou não, em termos de representação da
construção face ao princípio de independência entre
estrutura e parede, o muro estrutural é discursivamente
invisível como componente capital na estabilização global da
estrutura normal moderna.
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RETORNO AO TEMPLO: A PAREDE NÃO É INERTE
Subentende-se que a crítica de Le Corbusier quanto à
ineficiência das paredes estruturais na comparação com a
estrutura independente em Précisions (1930) e no célebre
desenho de La Maison des hommes62 (1942) se verifique
somente em relação ao combate das cargas verticais. Em
termos empíricos, quando se trata da estrutura normativa da
arquitetura moderna, as paredes estruturais são preferidas,
quando não indispensáveis, como mecanismos de
travamento lateral em relação à opção pelo aumento
demasiado da rigidez de apoios e placas.

Figura 55: Le Corbusier, desenho
comparativo entre o sistema de muros
portantes e esqueleto independente.
Fonte: Pierrefeu, 1942.

Do ponto de vista estritamente estrutural, os apoios,
independentemente dos contornos prismáticos ou cilíndricos
e suas variações em direção a um eixo não cumprem
apenas a função de transmissão das cargas verticais
captadas pelos planos horizontais das placas. Para absorver
as cargas laterais, a ossatura - entendida como um conjunto
entre placas estratificadas e grelha de apoios composta por
elementos lineares ou barras verticais contínuas é
constituída de pórticos arquitravados teoricamente resistente
somente às cargas verticais. As ligações entre placa e
grelha são singelas e com rigidez regulável até
determinadas proporções formais. Em outras palavras, o
esqueleto sob tais condições não é tão independente das
paredes quanto se apresenta teoricamente no plano formal.
O muro assume a mesma função de estabilidade lateral em
relação ao esqueleto independente, tanto quanto havia sido
à construção em cantaria e às ordens na tradição clássica. A
parede de contraventamento é, portanto, o equivalente
moderno à cella do templo clássico. O posicionamento e
distribuição do core estrutural nas extremidades ou no
interior do pavimento é estratégico, não mais particular,
topológico e circunstancial63. Sob tais evidências, é possível
afirmar que a continuidade absoluta da grelha de apoios,
face ao comportamento estrutural do edifício em relação à
carga lateral, dá lugar à grelha de suportes interrompida por
apoios contínuos, as paredes estruturais. Nesse caso, o
esqueleto não é propriamente independente, mas
interdependente; a planta livre não é mais precisamente
livre, mas parcialmente livre ou parcialmente paralisada.
Em outras palavras, a estabilização lateral e, em
consequência, a estabilidade do conjunto de elementos que
compõe o esquema de placa e grelha determina nova
apreciação sobre a atuação da parede, até então, elemento
exclusivamente de configuração volumétrica e, portanto,
formal. A inclusão da carga horizontal obriga nova avaliação
do papel que desempenha o plano vertical, não apenas
representado no esquema Dom-ino pelos planos verticais
virtualmente formados pela grelha de suportes, mas pela
superfície de apoio contínuo da parede, como componente
potencialmente estrutural.
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PRESSÕES NO ENTREGUERRAS
O processo de aprimoramento formal ocorrido com a
arquitetura moderna é evidente se observado sob a
perspectiva proposta por Kuhn no entendimento do
esquema Dom-ino a partir de um paradigma que
constantemente se confronta com o empirismo dos seus
exemplos construídos.
Figura 56: Le Corbusier, hidroavião que
ilustra o argumento do Capítulo 3 de Vers
une Architecture - “Olhos que não Vêem...
Os Aviões”. O uso do precedente formal
fora do campo da arquitetura se evidencia
nas semelhanças formais entre a
referência e o esquema de ossatura Domino, incluindo a contraposição entre planos
estratificados e linhas que perfuram. Notar
os elementos de contraventamento
visíveis no modelo de hidroavião. Fonte:
Corbusier, 2004.

É natural que no contexto dos anos 20 o radicalismo do
debate entre elementos estruturais e não estruturais
promova abstração máxima destes com sugestões de
imaterialidade e eliminação da massa por decomposição do
volume em planos e linhas combinadas.
A parede comparece como elemento transparente ou se
assemelha a folhas de papel de mínima densidade. O
interesse pelo precedente formal se desloca para fora do
campo tradicional da arquitetura. Se a década de 20
corresponde ao nascimento da arquitetura moderna, os
anos 30 é período de uma espécie de puberdade64,
caracterizado por um questionamento e revisão de suas
proposições iniciais. O esquema de planos e linhas
combinadas se confronta com a realidade de climas em que
se constroem seus artefatos além do contexto europeu. A
viagem de Le Corbusier pela América do Sul em 1929, os
projetos para a África, que inclui a Casa em Cartago na
terceira das “Quatro Composições”, colocam em xeque a
transparência absoluta das fachadas.
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Em relação às paredes, as espessuras mínimas dos
fechamentos das fachadas livres, através do emprego de
panos de vidro sem proteção térmica são revistos pelo
próprio Le Corbusier na década de 1930, após os problemas
com a estanqueidade das fachadas sob a chamada
respiração exata 65 proposta no edifício do Exército da
Salvação em Paris. Este fracasso diante do descompasso
entre meios de expressão e meios tecnológicos obriga Le
Corbusier a recuar em direção ao vernáculo, e revisitar as
claustras sob a forma do brise soleil, anteriormente
projetado para encargos em Barcelona e na Argélia.

Figuras 57 e 58: Le Corbusier, edifício do
Exército da Salvação, Paris, fachada de
vidro originalmente construída (esquerda);
fachada com brise-soleil adicionado à
fachada de vidro. Fonte: Banham, 1969.

O enfrentamento do esquema de panquecas apoiadas em
agulhas com empirismo dos seus exemplos construídos
segue em relação à demanda de diversos tipos de
instalações que impõe a volta dos espaços ocos nos planos
horizontais e verticais.
Espessuras mínimas das lajes e paredes não possibilitam o
chamado poché, (os espaços de adequação geométrica
entre os cômodos principais e secundários da tradição
acadêmica). O poché na arquitetura moderna pode ser
encontrado verticalmente, sob a forma de shafts ou pilaresarmário com a função de acomodação das redes
hidrossanitárias, elétricas e de ar-condicionado ou
horizontal, nos vazios entre pisos elevados e laje, vazios
entre tetos e forros suspensos.
Lucio Costa e equipe são conscientes dessa questão e
precursores na sua solução nas duas direções. As colunas
centrais do bloco de exposições do Ministério de Educação
(1936-45), que sustentam o terraço, não possuem uma
seção de circunferência plena, restando uma fatia reservada
para uma provável passagem de tubos de queda pluvial.66
No projeto do bloco escolar da Universidade do Brasil
(1937), ainda no estudo da Quinta da Boa Vista, os bordos
de lajes das fachadas longitudinais são arrematados com
poché horizontal destinado à passagem das instalações67.
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A independência entre apoio pontual e parede como
princípio da planta livre é fulcro de polêmicas e
controvérsias em especial no ambiente brasileiro. A
predileção pela coluna desligada da parede é objeto de
diversos questionamentos que envolvem desde a
conferência no Brasil de Auguste Perret intitulada O que é
Arquitetura68 (1936) e mais diretamente o artigo de Gerson
Pompeu Pinheiro denominado A Estrutura Livre69. A crítica
de Perret é voltada aos seus elementos de arquitetura
reduzidos ao mínimo. Critica a arquitetura moderna pela
“nudez afetada” que elimina elementos construtivos
indispensáveis às intempéries, tratados como supérfluos.
Entretanto, a crítica de Pinheiro é diretamente focada na
expressão de independência das paredes e o emprego
preferencial de colunas, que em seu entender demandam
formas mais onerosas. Em seu entender, a flexibilidade não
é atributo próprio do espírito e finalidade da arquitetura:
“Uma parede tem o seu lugar e um só”.
É precisamente a mesma polêmica envolvendo a noção de
independência entre estrutura e parede que gravita em torno
dos projetos cruciais da era Vargas: Ministério de Educação
e Saúde Pública (MESP) e Cidade Universitária (CUB) 70.
Ambos os projetos disputam território pela preferência do
patronato do governo Getúlio Vargas, verdadeiras batalhas
com diversos oponentes, sejam neocoloniais e acadêmicos
ou modernos com ares clássicos vindos de além mar71.
Lucio Costa e equipe estão atentos ao debate proposto pelo
racionalismo italiano, marcado pela oposição entre os
milaneses do Grupo Sete e os grupos romanos72. A coluna
livre para o grupo milanês tem preferencialmente seção
quadrada entendida como resultado de um muro perfurado
em termos de arcada romana. Para o grupo romano de
Marcello Piacentini, entretanto, a coluna livre tem seção
circular suporta arquitrave como a coluna grega e se desliga
da parede como releitura do pórtico clássico. Este
referencial ligado ao grupo de Piacentini, explica o desenho
do pórtico encontrado no projeto que Lucio Costa e equipe
elaboram para a Cidade Universitária do Brasil.
PRESSÕES NO PÓS-GUERRA
Ao término da Segunda Guerra Mundial a arquitetura
moderna se institucionaliza em escala global. A incrível
difusão internacional obriga o desenvolvimento e maturidade
de suas formas. Em termos específicos desta tese, no
período pós-guerra as diversas transformações formais
ocorridas com o esqueleto independente se constituem em
resposta empírica às limitações do esquema de panquecas
apoiadas em agulhas sob diversos tipos de pressões
iniciadas ainda na década de 1930. Os efeitos dessas
pressões são evidenciados pelas transformações dos
elementos que compõe o diagrama: placas estratificadas e
grelha de apoios pontuais e as relações entre estes com a
os apoios contínuos, representado pela parede estrutural.
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Por diversas motivações, o momento oportuniza a
reavaliação do papel do apoio contínuo ou com
representações do muro estrutural no esqueleto
independente. Na construção metálica, Mies flerta com o
classicismo propondo que os pilares recuados do plano de
fachada avancem e se transformem em verdadeiras
pilastras incorporadas ao muro-cortina. Em muitos casos o
edifício resulta híbrido, uma vez que, ainda mantendo a
estratificação horizontal do teto plano, eliminam-se
completamente os apoios internos e desaparece a noção
topológica de estrutura independente que perfura o espaço
de planos estratificados.
Figura 59: Mies van der Rohe, casa
Farnsworth, Plano, fachada de acesso.
Fonte: ArquitectureWeek.com.

Na construção em concreto armado, as experiências de
Kahn também resultam em exemplares híbridos. A
pontuação interna dos pilares é mantida, mas o aumento de
espessura das placas e dos apoios, ainda que a
estratificação
horizontal
seja
mantida,
enfraquece
substancialmente o esquema de panquecas apoiadas em
agulhas. Ainda na construção em concreto armado, a
parede estrutural, ainda sem a noção de apoio contínuo,
retorna nas fachadas estruturais em grelha, sob diversas
experimentações do escritório Skidmore, Owings & Merril
(SOM). O Banco Lambert (1956-65) em Bruxelas é obra
primordial na troca de um muro-cortina em aço por uma
fachada-grelha
em
concreto
pré-fabricado73.
A
experimentação culmina com os elementos pré-fabricados
de fachada em concreto armado e protendido, sob peças de
catálogo que se generalizam mundo afora a partir do início
dos anos de 1960.
PRESSÕES CULTURAIS E
ESCRITÓRIO EQUIPADOS

FUNCIONAIS:

CASA

E

Em meados da década de 1950, o centro dos debates se
estabelece entre arquitetura e sistemas artificiais74. O casal
Alison e Peter Smithson propõe um protótipo de “Casa do
Futuro” que retoma a casa Dymaxion de Fuller, sob o foco
do projeto nos sistemas mecânicos. O protótipo executado é
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radicalmente baseado no design industrial norte-americano
e na noção de pré-fabricação não estandardizada da
indústria automobilística. Na casa equipada, muitas peças
diferentes podem ser montadas, resultando em casas
produzidas em série como carros e eletrodomésticos. Deste
modo, nenhum simples painel é intercambiável com outro da
mesma casa, somente com seu equivalente de outra.
Contrariam o seu projeto de escola em Norfolk, Hunstanton
(1949-54), associadas aos círculos arquitetônicos de préfabricação, que buscavam a máxima padronização de
componentes alinhadas ao conceito de industrialização por
peças de catálogo. É oposta à visão de Gropius e
Wachsmann: não há busca de um elemento universal que
resolva todos os problemas propostos pela estrutura. Tudo
na “Casa do Futuro” acentua o parentesco com o estilo
cromado das carrocerias e dos carros: exterior de aparência
despida e uso de juntas e painéis - reconhecidamente
moldados pelos processos da indústria automobilística.
Esta mesma polêmica envolve os impactos de elementos
construtivos baseados na padronização industrial sobre os
edifícios em altura. Os edifícios General Motors,
Secretariado das Nações Unidas e Lever House são
exemplos representativos da importância assumida pela
integração do espaço de trabalho com os sistemas
energéticos a partir de 1950, em direção a completa
integração com o clima.
Especialmente no edifício General Motors, Eero Saarinen
propõe a primeira formulação integrada75 entre o espaço da
estrutura e das instalações: emprega sistemas de vetor ativo
na captação de cargas nos pavimentos ao invés dos
tradicionais sistemas de seção ativa. Ao contrário dos outros
dois exemplares, não há sobreposição entre o espaço da
estrutura e instalações do teto mecanizado.
Em outras palavras, o chamado ambiente artificial do
escritório equipado, se coloca como pauta fundamental da
década. Reyner Banham qualifica este momento como a
busca de um teto entendido tal qual “membrana de energias
de uso múltiplo” 76. Frente às transformações introduzidas
pela mecanização do ambiente de trabalho, a busca de
racionalidade técnica e economia de volume construído
surgem como novos objetivos de projeto.
O chamado escritório aberto dos anos 1950 se fundamenta
nos avanços técnicos do pós-guerra: os sistemas de
condicionamento total (ventilação, calefação, refrigeração e
controle da umidade do ar) associados ao ganho mais
extraordinário do período: a iluminação fluorescente77.
Entretanto, as novas possibilidades de aumento da
profundidade edificada se mesclam a conflitos entre os
elementos da estrutura, parede e as novas demandas das
instalações, representadas pelo isolamento acústico,
iluminação fluorescente, condicionamento térmico e
sistemas de segurança contra incêndio. O espaço técnico
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horizontal para passagem de tubulações justifica a presença
de um forro não mais chamado “falso”, mas “rebaixado”.
No sentido vertical, as novas técnicas de condicionamento
demandam soluções estratégicas e, portanto, integradas
com os outros elementos do sistema. A centralização dos
equipamentos mecânicos de climatização reclama uma
disposição adequada das colunas verticais de serviço,
através de shafts ou pilares-armário que funcionam como
pochés semi-aparentes.
Em muitos casos adquirem espessura virtual, são volumes
configurados
por planos
dobrados,
espaços de
intermediação entre os elementos verticais da estrutura e
paredes, da mesma maneira que os núcleos de circulação
vertical já haviam atuado desde as primeiras materializações
do esquema Dom-ino no campo dos edifícios altos.

Figura 60: Skidmore, Owings & Merrill
(SOM), vista interna de um dos múltiplos
pavimentos do edifício da Union Carbide
Corporation (1957-60) em Nova York.
Fonte: Danz, 1975.

Conforme enfatiza Bohrer78, os programas de escritórios
reclamam flexibilidade real sob os elementos básicos do
sistema Dom-ino, principalmente quanto às diversas
possibilidades no arranjo das partições, que devem estar
sob controle estratégico do arquiteto. É o período em que os
limites da flexibilidade passam a ser tratados como pautas
fundamentais de projeto, tanto do ponto de vista prático
como estético. Afinal, flexibilidade real implica possibilidade
das paredes divisórias contemplarem operações de
montagem e remontagem. Fechamentos externos, vedações
internas, forros e pisos são entendidos como subsistemas
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co-relacionados que atuam em coordenação dimensional
dentro do sistema. A representação de liberdade da planta
dos anos 1920, através de vedações de localização
permanente se revisa, principalmente em programas de
cunho educacional e empresarial.
Em um sentido amplo, o fenômeno de institucionalização da
arquitetura moderna ocorrido no pós-guerra traz consigo
desencanto com a máquina e a unidade estilística
imaginada nos anos 20 se desvanece79. A larga difusão
mundo afora patrocina tanto aprimoramento como também
banalização e estereotipagem de suas formas. Em
decorrência direta, o incrível aumento de escala de
produção de seus artefatos promove o inevitável desejo de
diferenciação grupal e individual na disputa por mercados.
Em paralelo, as novas demandas tecnológicas modificam a
casa e, sobretudo, o ambiente de trabalho em torno da
mecanização e dos meios artificiais.
Portanto, o quadro que compõe essas influências é múltiplo
e geograficamente díspar. De um lado, o cenário
internacional do pós-guerra mostra uma Europa devastada,
buscando soluções práticas na reconstrução e construção
de Cidades Novas satélites. Nas palavras de Charles
Jencks, a Grã-Bretanha do pós-guerra era simultaneamente
palco de desespero, realismo e liberalismo80.
Por outro lado, a partir do boom econômico do pós-guerra e
diante de uma Europa em reconstrução, a arquitetura
moderna em território norte-americano assume uma
importância sem precedência no contexto internacional. O
catálogo Built in USA: Post-war Architecture 81 (1952) de
Henry-Russel Hitchcock e Arthur Drexler é representativo
dessa proeminência norte-americana e um balanço
importante da arquitetura moderna desde The International
Style em 1932. Há incremento de casas na seleção do pósguerra se comparada à exposição anterior de 194482.
Hitchcock afirma o caráter plural e não-monolítico83 da
arquitetura moderna, afinal nomes já participantes de
mostras anteriores como Wright, Gropius, Mies van der
Rohe, Mendelsohn e Aalto provêm suficiente evidência de
várias direções, não necessariamente opostas, mas
certamente não estritamente paralelas. A ênfase do crítico
Bruno Zevi em uma simples dicotomia84 entre Wright e Mies,
é vista como exagerada e superficial: não se trata de
nenhuma superação do orgânico pelo funcional ou vice e
versa. Segundo Hitchcock, a representação deste cenário é
denominada como a “produção da distinção” 85.
Hitchcock vincula as grandes diferenças circunstanciais
entre o contexto europeu e norte-americano como
justificativa à insípida pré-fabricação nos Estados Unidos se comparada aos moldes britânicos da escola de
Hertfordshire86, bem como o aspecto retardatário da
construção em concreto armado se comparado aos países
latinos87. É também provável que a profunda discrepância
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econômica entre contextos acentue disputas e rivalidades
entre grupos norte-americanos e europeus na disputa de
mercados que de certa forma explica a produção da
distinção, em níveis de diferenciação grupal e individual
entre arquitetos.
Sob enfoque diverso, o aumento na escala de produção que
ocorre com a arquitetura moderna no pós-guerra envolve
também a banalização ou a estereotipagem das suas
formas.
Nikolaus
Pevsner
salienta
o
crescente
internacionalismo e a significativa mudança de escala de
construção88 entre as duas experiências habitacionais de
Weissenhof em 1927 e Hansaviertel em 1957. É plausível
que na esteira dessa incrível popularização e
internacionalização, as formas da arquitetura moderna sob
intensos processos de replicação em massa resultem em
formas que paralelamente sejam aperfeiçoadas e
degradadas89.
Lucio Costa identifica esse tipo de transformação formal
como estilística, de caráter evolutivo. A fadiga estética
promove a renovação do estilo, “simples mudança de
cenário90. Em veia análoga, Wölfflin refere-se o esgotamento
formal, em que as formas perdem a sua capacidade de
impressionar: desgastam-se ou perdem a força expressiva,
uma espécie de fadiga estética91.
Entretanto, se a fadiga estética, ainda segundo o próprio
Wölfflin, não se justifica como única força propulsora das
transformações formais, o contexto pós-guerra sinaliza um
evidente esgotamento da proposta contida nas vanguardas
dos anos 1920. A ideia de nova sociedade que se torna
universal e igualitária, através da tecnologia sob a
justificativa do espírito do tempo se desvanece. Vincent
Scully Jr. fala em exorcismo da assimetria e do fluxo, ou que
a compulsão do século XIX para o movimento foi,
finalmente, posta de lado92.
O retorno do planejamento axial e das composições com
foco central sugere uma volta a um precedente legalizado
pela história, o classicismo, e a consequente busca de
valores seguros e transcendentes às circunstâncias do
momento com tamanha perplexidade. A estratégia tem
ampla justificativa após o verdadeiro desfile de
acontecimentos ruins em décadas passadas, envolvendo
desde a depressão econômica de 1929, governos totalitários
e nacionalistas ao longo dos anos 1930 e culminando com a
Segunda Guerra Mundial com desfecho sem precedência
histórica93 e produtora de um rastro de devastação quase
generalizado no continente europeu. Diante desse quadro
de inevitável niilismo, a noção de arquitetura como
expressão de nosso tempo94, parafraseando Walter Gropius,
ou movida pelo Zeitgeist, sem a escolha formal consciente
do arquiteto, parece carecer de sentido.
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Em direção diversa, Rowe especula sobre as motivações da
mudança ocorrida com Mies no período norte-americano a
partir de seus escritos em 194095. O argumento formal é
sistematicamente evitado, em favor de problemas da
construção, que é também o leitmotiv da Bauhaus. Segundo
Rowe, apesar da inflexão de Le Corbusier em relação aos
argumentos dos seus pares, a objetividade é o critério de
valor moderno também nesse momento, contra a licença
subjetiva de arquiteturas irracionais e particularistas com
formas de integridade duvidosa. Para Rowe, é justamente o
conteúdo intangível do espírito da época, ou a noção de
Zeitgeist, que, como estratégia de legitimação social, eleva a
arquitetura moderna acima da mera opção racional e
caprichosa diante das circunstâncias, que, assim, despida
de sentimento individualista, se aproxima da concepção
clássica.
O PILAR VIRA PILASTRA
As transformações mais radicais ocorrem justamente sobre
a noção de planta livre dos anos 1920 e modificam a
equação entre estrutura independente e parede. A
eliminação da massa por decomposição do volume em
planos e linhas combinadas se revisa. O aspecto maciço se
reforça pela fusão de pilares exteriores com envelope da
edificação.
Rowe
denomina
Neopalladianismo
a
interpenetração entre parede e estrutura no plano de
fachada que ocorre na fase norte-americana de Mies e que
representa um processo análogo ao classicismo, um retorno
à caracterização de volume como massa sobre o volume
como plano.
Rowe vincula a mudança com a troca de perfil da coluna
cruciforme para seção H a partir do projeto da biblioteca e
administração do Illinois Institute of Technology (I.I.T.), em
Chicago (1944). Os apoios passam a integrar o plano da
fachada e, internamente, apesar de sua total abertura, a
nova coluna “I” atrai para si a disposição dos planos de
vedação. Ao contrário do perfil europeu em cruz que faz
com que o espaço gire ao seu redor96, os novos suportes
reduzem a presença repetitiva da estrutura.
A interpenetração se desdobra em eliminação de apoios
interiores ou no alinhamento com paredes internas com a
substituição do espaço com pontuação colunar e das
composições periféricas da arquitetura moderna dos anos
1920 resultando em espaço definido por célula estrutural
única e por composições concêntricas ou ainda um espaço
de naves paralelas e múltiplas células estruturais
independentes de percepção ambígua.
No primeiro caso, os projetos em que os apoios internos
permanecem como o projeto do Edifício administrativo
Bacardi (1957-61) no México não há grandes mudanças no
espaço de placa e grelha, apesar da insinuação da
subdivisão do espaço em um conjunto de células.
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Permanece a condição essencial de estrutura autônoma que
perfura um espaço. Em outro caso, o edifício sem a
pontuação colunar é híbrido. Sob a nomenclatura de
Carter97, este se revela como célula espacial e estrutural
única, ainda que apresente núcleos fechados e circulações
e de serviço.
Em se tratando de relações coluna-entablamento, a
eliminação dos apoios internos tem interdependência com a
troca também por vigas invertidas às placas que garantem
maiores vãos, tetos planos e apoios periféricos como no
projeto do Cantor Drive-in Restaurant (1946) em
Indianápolis (USA). Trata-se da célula estrutural verificada
em construções do tipo hangar98 com expressão central que
se opõe ao que Rowe denominou expressão periférica do
edifício. Entretanto, Rowe assinala que as afirmações de
centralidade99 são neutralizadas pelo teto plano, ainda que
os núcleos maciços se disponham em torno do eixo central:
“E mesmo quando a coluna livre, um dos componentes
essenciais deste espaço em sua face mais
desenvolvida, é abolida, e quando, como no Crown
Hall, a monumental célula estrutural absorve todo o
edifício, a centralidade não se faz mais fácil” 100.
Em outros termos, Mies flerta com a atemporalidade
clássica, mas resiste ao estabelecimento literal de focos
centralizadores da composição. Na obra de Mies, é possível
se estabelecer duas grandes soluções relacionadas com
essa fusão entre apoio e parede exterior. Na primeira, o
edifício tem forma linear como a casa Farnsworth e o Crown
Hall; no segundo, a forma passa a ser centroidal como a
Casa Fifty by Fifty, mantendo o teto plano, mas resolvendo a
falta de homogeneidade das duas fachadas da esquina101.
DA PLACA À GRELHA HORIZONTAL: MIES E KAHN
O próximo passo é o abandono da planeza das placas,
através da substituição pelo teto homogêneo formado por
nervuras aparentes, mas conservando o ganho das
esquinas homogêneas possibilitada pela forma centroidal no
projeto do edifício Bacardi (1957) em Santiago de Cuba.
Trata-se de uma situação em que o teto plano se transforma
em teto homogêneo ou em placas virtuais, já que a manobra
do teto composto por lajes sobre vigamento reticulado de
mesma altura em grelha uniu ou bidirecional aparente ainda
comporta a noção de espaço estratificado.
Figura 61: Louis Kahn, Museu de Arte de
Yale, corte transversal. Fonte: Perspecta,
1955.

Ausente de menção na mostra de Hitchcock e Drexler e
anterior ao projeto de Mies em Santiago de Cuba, o projeto
do Museu de Arte de Yale (1951-53) de Louis Kahn
acrescenta um ingrediente decisivo na cena da década de
1950. O novo teto proposto por Kahn além de um
questionamento sobre os elementos do esquema Dom-ino é
resposta a necessidades crescentes de distribuição de
redes de energia e sintetiza demandas estruturais,
energéticas e figurativas102. Segundo Ábalos e Herreros, o
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teto tetraédrico de Yale põe em xeque não apenas o teto
falso, mas de maneira mais profunda, a pertinência no
espaço mecanizado103 da placa de concreto armado de
espessura constante proposta por Le Corbusier na Maison
Dom-ino e a estrutura arquitravada de aço, que caracteriza a
fase norte-americana de Mies. A planeza bidimensional da
placa dá lugar à extrusão tridimensional da laje nervurada
em grelha: espaços ocos contêm as instalações. De maneira
análoga ao projeto do Edifício Bacardi em Santiago de
Cuba, o espaçamento diminuto entre vigas da laje nervurada
coincide com a noção de teto homogêneo que não promove
necessariamente a celularização espacial sob as nervuras.
O questionamento espacial de Kahn põe em destaque a
importância dos esforços horizontais no esqueleto
independente, como decorrência natural do seu
funcionamento estático que combina absorção horizontal
com transmissão vertical de cargas. A expressão de forças
horizontais se manifesta através da extrusão da placa que
se transforma em laje nervurada aparente sem ocultação de
vigas e sem forros suspensos, mas, sobretudo pela
presença física dos suportes.
O aspecto híbrido se manifesta pela manutenção da
estratificação horizontal piso-teto, que, entretanto, se
combina à extrusão da placa com nervuras aparentes
tridimensionais e fundamentalmente pelas novas formas e
tamanhos dos apoios, rompendo com a noção de espaço
contínuo que flui entre um sistema de suportes pontuais. O
novo sistema de apoios tem corporeidade própria104, induz a
percepção de células virtuais definidas pelas linhas de
apoios.
Em termos de sistema estrutural, o plano horizontal
modificado de placa à laje nervurada aparente tem como
corolário a expressão de forças horizontais. Expressão que
se revela na efetiva tridimensionalidade do plano horizontal
e que se relaciona diretamente com o aumento de vãos
estruturais, com implicações diretas sobre a grelha de
suportes que diminui poder de ordenação espacial. A
redução no número de apoios tem como consequência
maior concentração de cargas com aumento da seção dos
apoios em duas direções ou com predomínio ao longo de
um eixo, como fragmento de parede. O apoio linear pontual
se constitui episódio excepcional. A ênfase formal recai
sobre mecanismos de resistência às forças laterais,
oportunizando importantes transformações no encontro
entre fuste e entablamento: via estreitamento, como
caracterização formal da viga simplesmente apoiada ou via
alargamento, constituindo pórticos rígidos. Do ponto de vista
construtivo, há um retorno ainda que virtual, a sistemas de
quadros estruturais da arquitetura tanto de Perret como do
sistema reticular Hennebique.
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Figuras 62 e 63: Louis Kahn, casa Adler,
planta baixa (esquerda); casa de Vore, planta
baixa (direita). Fonte: Cortés, 2013.

Juan Cortés sublinha essa contribuição decisiva de Kahn
originária do deslocamento paralelo de linhas da retícula
formando um padrão tartã105, também nas casas Adler e De
Vore (1954-55). Os espaços intersticiais resultantes são
preenchidos com seção quadrada de apoios, tanto
ocupando área maciça com evidente corporeidade ou em
agrupamentos de pilares ocupando dois lados opostos como
pares de pilares-parede106 ou quando ocupam os quatro
lados formando celas estruturais. Esses novos pilares em
alguns casos são ocos, à maneira de pochés para as
instalações ou dependendo das suas grandes dimensões se
transformam em pilares-cela, pois acomodam recintos
habitáveis. Em termos estritamente topológicos, os apoios
quando simultaneamente fechados e ocos, separando
totalmente a superfície externa da superfície interna,
promovem uma mudança na superfície107 dos planos
estratificados, em relação à noção de agulhas perfurando
panquecas.
Figura 64: representação gráfica dos dois
diferentes gêneros de uma superfície em
relação os apoios quando simultaneamente
fechados e ocos (esquerda), segundo a
topologia - superfície com uma perfuração genus = 1 (centro) e superfície sem
perfuração - genus = 0 (direita), que resulta
em mudança da noção de perfuração do apoio
pontual (genus = 1). Fonte: croquis do autor.

No projeto de arranha-céu em forma de um poliedro de
190m de altura para o Instituto Americano do Cimento, a
City Tower (1957), Kahn especula sobre a grelha
ordenadora da geometria dos suportes, outra versão híbrida
que rompe parcialmente com o esquema de placa e grelha:
a contraposição entre planos estratificados apoiados por
suportes diagonais, na faixa limite de transversalidade.
Tanto museu de arte como City Tower, a malha espacial
tetraédrica é influência de Fuller, sobretudo no último,
resolvido com um eficiente sistema vertical reticulado com

129

transmissão de cargas por vetor ativo que dispensa
mecanismos adicionais de estabilização lateral às forças de
vento108.
Em 1956, extrapola totalmente os limites do sistema de
placa e grelha: o teto plano com nervuras aparentes vira teto
em colônia de pirâmides no projeto do Centro da
Comunidade Judaica109. Como na Beaux-Arts, a distinção
entre locais de movimento e repouso é vital: salões e
corredores se hierarquizam através de diferentes tetos.
É de certa maneira um retorno ao questionamento
inicialmente proposto por Rowe em The Mathematics of
Ideal Villa em que são evidentes as limitações de ambas as
configurações, tanto quanto as suas liberdades. A noção de
teto plano e a correspondência com a planta livre que se
opõe fundamentalmente às prescrições espaciais contidas
nos tetos com acentos verticais com seção livre, em que o
teto abobadado é o representante típico. Em termos de
geometria euclidiana110, um conflito aparentemente
inconciliável entre a retícula repetitiva com espaços
estratificados sem centro versus a célula estrutural única
com predomínio da dimensão vertical. Em termos
estritamente topológicos, o rompimento da estratificação das
placas e da transversalidade dos suportes - condição
normativa de toda a construção do século vinte, ocorre de
maneira contínua em direção aos tetos com abóbodas e
cúpulas - ligados tanto à tradição erudita como à aurora da
arquitetura vernácula da Ásia Ocidental.
Rowe também discute uma possível conciliação entre essa
histórica oposição de dois extremos. Se o teto plano e a
grelha repetitiva estabelecem um espaço sem centro, o seu
espaço avesso, a célula estrutural única ampliada, ainda
que permita um foco, atribui um espaço sem função111. Em
outros termos, no edifício de caráter ordinário, a
estratificação horizontal é demanda óbvia, ainda que seja
possível a inclusão de eventuais acentos verticais. Na
situação oposta, o edifício coberto com abóbada, cúpula ou
pirâmide, tetos que normalmente impulsionam a tensão
vertical, estes têm rara aplicabilidade num contexto de
programa mais corriqueiro. A distorção da condição
ordinária e típica pode conciliar este conflito, através da
replicação de um edifício de célula única em colônias de
pavilhões112.
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A diferenciação espacial de tetos conduz Kahn ao raciocínio
da ostensiva separação entre espaços servidos e servidores
como princípio de organização, tornando explícita a
existência de edifícios superpostos. A manobra permite,
mediante a disposição periférica das áreas servidoras, a
liberação de toda a obstrução interior do espaço de uso.
Tanto nos Laboratórios La Jolla (1959-65) como nos
laboratórios Richards (1957-61) há um ensaio da ideia de
disposição periférica113, o primeiro no plano vertical com
pavimentos técnicos intercalados, e o segundo no plano
horizontal,
com
colunas
periféricas
“energéticas”,
respectivamente. Dentro da distinção proposta por Kahn,
esses elementos atuam como espaços servidores em
relação às células por eles definidas, a exemplo do projeto
da Casa de banhos do Centro para a comunidade judaica
em Nova Jersey (1955).
Figuras 65 e 66: Skidmore, Owings & Merrill
(SOM), edifício da Pepsi-Cola (esquerda);
edifício Inland Steel (direita). No edifício da
Pepsi-Cola, mantém-se o esquema de
perfuração de planos, enquanto no edifício
Inland Steel a exteriorização dos apoios
elimina a noção topológica de perfuração de
superfícies. Fonte: Danz, 1975.

No edifício Inland Steel (1954-57), assinado pelo escritório
Skidmore, Owings & Merrill (SOM), os espaços servidores
são apartados do salão de escritórios, formando dois
volumes radicalmente separados, com lógicas formais e
construtivas diferentes114. No âmbito do edifício alto, o
projeto propõe grande impacto na sua configuração, ao
expulsar totalmente o core de estabilização do volume
contido por apoios periféricos. Entretanto, a solução
estrutural é híbrida, uma vez que mantém a noção de planos
estratificados, mas a interpenetração entre apoio e envelope
edificado de fachada elimina a noção topológica de
perfuração de suportes nas placas, tanto quanto os
exemplos híbridos desenvolvidos por Mies na casa
Farnsworth e no Crow Hall.
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CAPÍTULO 4
TRANSFORMAÇÕES DOMINOICAS
EM BASES CARIOCAS - 1950
O capítulo anterior demonstra os impactos das limitações
construtivas e das pressões suportadas pelo esquema de
panquecas apoiadas em agulhas no período do
entreguerras e no pós-guerra. A necessidade de
enfrentamento das limitações traz consigo a parede
estrutural como elemento de rigidez e contraventamento. As
pressões atuam como explicação das transformações
formais, enquanto um processo incremental contínuo que
promove a renovação formal em esquema inicialmente
proposto por Le Corbusier. Nas palavras de Lucio Costa,
transformações de caráter evolutivo, sem mudança de rumo.
Causa impacto a caixa de vidro do Mies americano sob o
inventário de pressões ocorridas no pós-guerra. A caixa de
Mies é volume íntegro e homogêneo, em que a
transparência dos anos 20 se troca por refletividade. O
interior é agora livre de apoios, é ao mesmo tempo célula
espacial e estrutural, em que as únicas divisões
permanentes constituem núcleos de circulações e serviços.
A obra de Kahn se faz mais radical e abandona por
completo a planta livre. A parede perfurada e as áreas
técnicas ganham expressão em meio a uma planta
celularizada e centralizada. É provável que a mutação de
Mies, com réplica aguda de Kahn, influencie os chamados
brutalismos dos anos 50 e 60.
Le Corbusier e a arquitetura brasileira continuam fiéis às
regras compositivas do entreguerras, mas de modos
diversos. A manipulação do concreto em seu estado bruto,
associada à ênfase escultórica dos elementos de
composição no controle da luz, assume cada vez mais
importância na obra do primeiro. A arquitetura brasileira, em
paralelo a Le Corbusier, mantém o desenvolvimento do
esquema de placa e grelha.
É oportuno recordar que durante o período entreguerras a
exploração do esquema ocorre por autonomia visual dos
apoios, placas e paredes. O apoio preferido é linear como
agulha, afinal qualquer planeza vertical é própria da parede.
Este é visualmente indiferente às forças laterais: representa
somente suportar cargas axiais procedentes de placas,
vistas
como
paredes
horizontais.
A
planta
é
preferencialmente livre, mas a preferência não é obrigação.
Programas de natureza celularizada são tratados como
paralisações parciais sobre uma planta potencialmente livre.
O esquema vertical genérico é tripartido, provendo às bases
e aos estratos superiores, os elementos especiais do
programa e deixando ao corpo do edifício os elementos
repetitivos ou seriais. Na relação edifício-chão ou edifício-
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paisagem, especialmente no quarteirão densificado, o
esquema de ossatura é capítulo à parte: configura bases
porosas, um tempero entre transparência e opacidade
absolutas.
A preferência é pelo avanço do corpo principal sobre a linha
de apoios periféricos com aplicação de diversos tipos de
elementos de proteção solar, à maneira de refrão dessa
arquitetura brasileira. Nas faces adjacentes a prioridade é
pelo fechamento coplanar à estrutura por afinidade à filiação
corbusiana, caracterizada pela decomposição planar de
volumes e hierarquia entre fachadas. A percepção de leveza
das esquinas se associa à primazia pela configuração linear
contida no prisma em barra ou placa.
Portanto, o que se segue no Brasil durante o primeiro
governo Getúlio Vargas (1930-1945) corresponde a esse
momento de convergência, sinalizado através das novas
formas de expressão na abertura de Razões1. Entretanto,
convergência não implica falta de diversidade sobre o
sistema formal delineado por Lucio Costa em conexão com
situação e programa, afinal, certa padronização embutida no
esquema de ossatura é pano de fundo para o
desenvolvimento formal movido por peculiaridades locais e
individuais.
Por outro lado, o clima de verdadeira guerra santa,
assinalado por Costa em posterior epígrafe2 de Razões,
envolve o período que inicia e percorre todo primeiro
governo Vargas. Em termos estratégicos, no teatro de
operações brasileiro, arquitetos modernos se opõem a
eclético-acadêmicos. A batalha pelo patronato estatal,
naquele momento a principal feição de mercado, é contra
grupos contrários, um combate deflagrado abertamente:
guerra quente com fogo inimigo3.
Se o desenvolvimento ocorre por autonomia visual dos seus
componentes, a expansão implica tanto a possível
modificação na geometria e materialidade dos elementos
primários do esquema de ossatura - apoio, placa (pisocobertura) e parede, tomados isoladamente, como também
nas relações separação-união destes novos elementos
vistos em conjunto. No Brasil como em outros países, a
remoção dos revestimentos - especialmente da ossatura em
concreto armado, tem grande impacto nesse processo de
mutação formal. A obra inaugural dessa nova preferência é
o projeto do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro
(MAM-RJ) de Affonso Eduardo Reidy. Aliás, ao longo da
década de cinquenta são os próprios arquitetos cariocas,
especialmente Reidy e Niemeyer, os principais agentes de
transformações na forma e na materialidade de placas
estratificadas e grelha de apoios. Este Capítulo se propõe a
discutir as transformações formais ocorridas com o esquema
Dom-ino em bases cariocas.
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TRANSFORMAÇÕES
DOMINOICAS
EM
BRASILEIRA: GUERRA FRIA E FOGO AMIGO

TERRA

A partir do governo Eurico Gaspar Dutra (1946-1950) e,
especialmente no início do segundo governo Vargas, que
volta à presidência pelo voto popular em 1950, a questão
envolvida ainda é a competição por mercados, agora
divididos entre estatais e privados, Rio de Janeiro e São
Paulo - um novo polo de atração econômica e cultural
motivado pelo surto de industrialização.
Em escala global, a incrível disseminação e popularização
da arquitetura do pós-guerra se vinculam com uma nova
configuração no teatro de operações brasileiro, em que a
arquitetura moderna é hegemônica. Como no primeiro
período Vargas, a disputa por mercados aumenta o desejo
de mudança formal, como estratégia de diferenciação
individual e grupal. Entretanto, o novo período estabelece
uma competição velada entre arquitetos modernos entre si:
guerra fria com fogo amigo4.
POR QUE AS FORMAS MUDAM A PARTIR DE 1950?
Na mesma esteira do cenário do internacional do pósguerra, a arquitetura moderna brasileira traz consigo
diversos fenômenos de produção em massa, que tanto
promovem aprimoramento como também banalização de
suas formas. Em Muita construção, alguma arquitetura e um
Milagre (1952), Lucio Costa identifica o primeiro processo:
“É sem dúvida, louvável que as construções se
pareçam e as construções se repitam, porquanto o
estilo de cada época se funda precisamente nessa
mesma repetição e parecença, mas é imprescindível
que a aplicação renovada e desejável das fórmulas
ainda válidas se processe com aquela mesma
propriedade que originalmente as determinou” 5.
No entanto, esse processo de aprimoramento das formas
difere substancialmente do movimento em sentido oposto,
da aplicação acrítica e pouco criteriosa de formas modernas,
resultando em arquiteturas “modernosas”, ou, nas palavras
de Lucio Costa, pelo “arremedo, inepto e bastardo” e
emprego avulso de “receitas modernistas” sem formulação
plástica adequada e inapropriado papel no todo – a “função
orgânica” 6.
Por outro lado, o movimento de aperfeiçoamento formal que
converge à qualidade, pois acrescenta novos primores, é
também identificado por Lucio Costa em Prefácio para o
livro de Stamo Papadaki (1950). Ao rebater críticas sobre o
individualismo de Oscar Niemeyer, Costa argumenta sobre o
papel de artistas que antecipam novas soluções formais
devido à sua versatilidade no processo de aperfeiçoamento
das formas:
“Uma vez que vivemos num momento em que os
valores plásticos da arquitetura estão ainda em
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processo de formação, devemos estimular com o
nosso irrestrito apoio aqueles arquitetos capazes de
enriquecer o vocabulário plástico atual. O seu trabalho
pode parecer individualista no sentido de não
corresponder exatamente às condições particulares
locais, ou no de não expressar fielmente o grau de
cultura de uma determinada sociedade. Este é,
entretanto, o tipo de individualismo que se deve
considerar produtivo e fecundo, pois representa um
salto à frente e revela o que a arquitetura pode
significar para a sociedade do futuro”.7
Costa percebe que Niemeyer se encaixa no perfil de poucos
artistas versáteis8 que favorecem a aceleração de
mudanças. Inova por fazer mais elaborado dentro de uma
ou mais sequências de edifícios de mesma classe formal9, já
que dispõe da capacidade de avançar um grande número de
posições disponíveis em series de aprimoramentos10,
antecipando mudanças que caberiam a seus sucessores ou
até mesmo prefigurando uma série nova antes mesmo de
findar aquela em que participam. Costa sabe que o fazer
diferente caracteriza o arquiteto de primeira linha, mas não
pela busca arbitrária da originalidade por si mesma como
ocorrem com os modismos11.
PRESSÕES PÓS-GUERRA NO CONTEXTO BRASILEIRO:
LINA BO BARDI E AS CRÍTICAS NO AMBIENTE
PAULISTANO

Figura 67: Niemeyer, projeto da casa
Burton Tremaine, Montecito, Santa
Bárbara, implantação, enfocando a
intervenção nos jardins projetados por
Roberto
Burle
Marx.
Fonte:
www.moma.org/m/arts/157?locale=en.

Não por coincidência, o ano de 1947 é revelador de um
Niemeyer que figura com destaque em várias revistas
internacionais de arquitetura. É participante ativo no projeto
da sede das Nações Unidas, além de destaque na
exposição do MoMA - From Le Corbusier to Niemeyer:
Savoye House 1929, Tremaine House 1949. Além exaltar a
independência de Niemeyer com relação a Le Corbusier, o
crítico Henry-Russel Hitchcock, em Painting toward
architecture12 (1948), estabelece comparações entre as
formas de Hans Arp e as curvas dos jardins de Burle Marx
no projeto da casa Burton Tremaine. O projeto é objetochave como síntese da produção brasileira do período
entreguerras ligado ao tema da residência de grande
programa.
Tal evidência internacional de Niemeyer, conjugada à
tradicional rivalidade regional entre Rio de Janeiro, capital
política, e São Paulo, capital econômica, acalora um
processo de disputa do patronato estatal e privado que se
exalta ao longo da década de 50. Diferente do modelo de
atração estatal no Rio, o surto de industrialização em São
Paulo atrai uma série de iniciativas culturais em torno da
criação de museus de arte com exposições internacionais e
publicações periódicas envolvendo as artes plásticas e
arquitetura.
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Ainda em 1947, o magnata Assis Chateaubriand, diretor dos
Diários Associados, funda o MASP - Museu de Arte de São
Paulo, que passa a ocupar um pavimento da nova sede da
sua cadeia de jornais, revistas e emissoras de rádio.
Chateaubriand convida o marchand e crítico de arte, Pietro
Maria Bardi, para dirigir o museu e sua esposa, a arquiteta
Lina Bo Bardi, para projetar a nova sede. A coleção do
museu tem crescimento rápido a ponto do MASP ocupar
quatro pavimentos e reabrir em 1950 com uma exposição
dedicada a Le Corbusier. No ano seguinte, o MAM - Museu
de Arte Moderna é fundado pelo industrial Francisco
(Ciccillo) Matarazzo Sobrinho, que convida para dirigi-lo o
crítico de arte radicado em Paris, Léon Degand e João
Vilanova Artigas para o projeto da sede, arquiteto e
professor da recém-independente Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da Universidade de São Paulo13.
Dirigida pelo casal Bardi, publicam-se na revista Habitat Revista das Artes no Brasil, vários artigos assinados por
Lina Bo Bardi14, que configuram uma primeira tentativa de
crítica de arquitetura brasileira independente15. O ataque
mais contundente e agressivo a Niemeyer se publica
somente em 1953, em Habitat 1116. O texto apócrifo sobre o
projeto do Parque do Ibirapuera de Niemeyer e equipe, que
se presume autoria de Lina, dispara contra a “floresta de
colunas” 17, consideradas “vergonhosas e humilhantes”.
Conforme salienta Comas, a comparação com edifício do
Salão do Automóvel de Turim, do engenheiro Pier Luigi
Nervi é pouco procedente18; no mesmo artigo a própria Lina
assina uma colagem ilustrativa de exposição, com grelha de
apoios em um projeto ideal e gratuito para o IV Centenário
de São Paulo no Parque Ibirapuera. Através da colagem de
Lina, comprova-se que o interior do palácio de Niemeyer
não é antifuncional tal como insinuado.
Figura 68: Lina Bo Bardi, projeto ideal e
gratuito para a instalação do edifício da
Exposição do IV Centenário de São Paulo, no
Parque Ibirapuera. Fonte: Habitat 11, 1953.
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Figuras 69 e 70: Lina Bo Bardi, projeto do
Museu de Arte de São Vicente, vista da área
aberta das exposições e de uma das paredes
do auditório (esquerda) e vista da sala de
exposições, no fundo a área aberta para
exposição de esculturas. Nesse momento, a
galeria de exposições é preferencialmente
diáfana, sem colunas internas, como convém
à crítica paulistana dos anos 1950. Fonte:
Habitat 8, 1952.

A crítica está evidentemente relacionada à trivialidade na
disposição regular dos apoios internos que pontuam o
espaço em contraste com as paredes e painéis divisórios
eventuais. A popularização e consequente banalização da
estrutura tipo Dom-ino enfraquece o contraponto entre a
ossatura e paredes. A associação com o espaço de apoios
pontuais, ou, em termos topológicos, transversalmente
perfurado por linhas se desvaloriza19 em se tratando de
encargos excepcionais.
O RETORNO DA FACHADA ESTRUTURAL
Outra evidência de declínio na preferência do espaço com
apoios pontuais no período pós-guerra é a presença
crescente da fachada constituída por grelhas estruturais em
combinações híbridas com o esquema de ossatura Dom-ino.
A operação elimina o recuo da linha de pilares periféricos
internos em relação ao plano de fachada no corpo principal,
reservando somente à base a configuração típica do
esquema. A fachada retorna ao seu comportamento de
apoio contínuo, porém distinta em aparência, dessa vez
perfurada ao invés de maciça. Nesses termos, a fachadagrelha pode ser entendida como corolário da celularização
espacial, tanto quanto haviam sido as fachadas livres para a
planta livre em sua versão primordial.
Se o Banco Lambert (1956-65) em Bruxelas é obra
primordial na troca de um muro-cortina em aço por uma
fachada-grelha
em
concreto
pré-fabricado,
a
experimentação brasileira ocorre quase que simultânea nas
mãos de Jorge Machado Moreira no projeto definitivo da
Universidade do Brasil na Ilha do Fundão, na trilogia
formada pelos edifícios da Escola Nacional de Engenharia
(1957), Faculdade Nacional de Arquitetura (1957) e Hospital
de Clínicas (1957). A experimentação de Moreira não se
limita à fachada estrutural em grelha, mas, sobretudo, a
manobra introduz uma importante coordenação entre a
modulação dos elementos de fachada e os espaços internos
destinados à passagem das instalações. No edifício da
Escola Nacional de Engenharia estão previstos pisos
técnicos entremeando as salas de aula e shafts conectados
verticalmente com esses espaços técnicos de visitação20.
Entretanto, a mudança de estratégia formal e construtiva,
passa invisível à crítica de Yves Bruand:
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“Ao contrário de Reidy, que sempre seguiu bem de
perto as pesquisas formais de Niemeyer e se inspirou
nelas sem vacilar, ao mesmo tempo que dava um
sentido diferente a esses elementos tomados
emprestados, Moreira não se interessou pelos
achados do arquiteto da Pampulha ... Permaneceu fiel
à linha adotada em comum pela equipe do Ministério
de Educação, de que havia participado. Apegou-se ao
sistema, agora clássico, da ossatura independente, em
recuo...” 21
A “indiscutível fidelidade” 22 sem mudanças profundas atribuída por Bruand ao edifício da Faculdade de Arquitetura
em relação à linha traçada a partir do edifício do Ministério
de Educação, é sintomática de uma grande cilada: são
aparentemente similares na comparação com o edifício de
fachada livre com sobreposição de camada adicional de
brise-soleil como ocorre no edifício do Ministério. Nos casos
precedentes, vale lembrar que as fachadas são livres no
corpo principal, definidas em até três camadas. Desde o
exterior, elementos de proteção solar se antepõem a panos
de vidro, que por sua vez, entremeiam a linha de apoios na
camada mais interna.
Figura 71: Jorge Machado Moreira, vista
externa do edifício da Faculdade de
Arquitetura e Reitoria da UFRJ. Fonte:
Cavalcanti, 2001.

A solução de Moreira é distinta também dos edifícios Lake
Shore Drive de Mies, uma vez que elimina a hierarquia entre
linhas verticais de apoios periféricos e montantes de
esquadrias. As fachadas em grelha estrutural representam
transformações na forma dos suportes na periferia dos
pavimentos-tipo, ensejando fusões entre a linha de apoios e
as capas de sombreamento. Em termos estritamente
estruturais, são geradoras de soluções de transição no teto
do pavimento térreo, envolvendo apoios ou vigas de
transição. As grelhas estruturais dos edifícios de Moreira,
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além das fachadas estruturais que se coordenam ao poché
horizontal e vertical, ocultam as soluções de mudança de
seção dos apoios no aumento de espessura da primeira laje
de entrepiso. Não há mudança de vãos longitudinais
envolvendo os pavimentos-tipo e o pavimento térreo; a
seção retangular se transfere para seção em círculo ou
elipse com mínimos deslocamentos de prumo no plano dos
quadros estruturais, sentido transversal.
AMPLIFICAÇÃO DA FACHADA LIVRE
Se no período é crescente a presença da fachada
constituída por grelhas estruturais em combinações híbridas
com o esquema de ossatura Dom-ino, em mão reversa, a
fachada livre se reinventa nas mãos de Niemeyer. A
operação amplifica a presença dos planos horizontais
estratificados decorrentes do recuo da linha de apoios
periféricos internos em relação ao plano de fachada no
corpo principal, através do posicionamento intermediário de
placas horizontais, à guisa de brise soleil, entre o piso e o
teto.
Figura 72: Oscar Niemeyer, edifício COPAN,
São Paulo, detalhe da fachada com placas
horizontais. Fonte: foto do autor.

A combinação desse mecanismo com a ossatura é
verificável nos edifícios Montreal (1950), COPAN (1951) e
Triângulo (1955), todos em São Paulo, e o Banco Mineiro da
Produção (1950-53) em Belo Horizonte. As experiências
com esse tipo de solução de fachada culminam com um
exemplar híbrido, o edifício Liberdade (1954-60), também
Belo Horizonte, em que o artifício da fachada livre
multiplicada se mescla com pilares-parede.
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NOVO TRATAMENTO DAS SUPERFÍCIES
No período pós-guerra os efeitos das pressões sobre o
esquema de esqueleto Dom-ino são evidenciados por
diversas transformações na forma e arranjo dos elementos
estruturais, assim como é ocasião oportuna para a
reavaliação do papel do muro não apenas como elemento
de definição volumétrica, mas também como elemento
estrutural. Em veia análoga, várias operações formais
buscam posicionar o apoio contínuo, quer como elemento
em associação com elementos estruturais, quer com função
estrutural. Nessa esteira, a coluna independente vira
pilastra, quando se interpenetra com o envelope de fachada;
a fachada estrutural retorna diferente, sob o efeito diáfano
de fachada-grelha sem a corporeidade característica da
construção em cantaria. Entretanto, o período pós-guerra
enseja pela primeira vez em escala global o gosto pelo
tratamento das superfícies deixadas à vista sem
revestimentos. O concreto armado é o material preferido do
período, inicialmente empregado apenas nos elementos da
ossatura – placas e apoios, mas posteriormente em paredes
estruturais. A mutação no tratamento das superfícies é
ingrediente decisivo que se soma ao contexto das
mudanças na forma dos componentes, ou em outros termos,
é ingrediente crucial no mapa das transformações
dominoicas. A nova materialidade, atuando sobre novas
formas e arranjos, promove inegáveis relações de
interdependência mútua com esses dois ingredientes
formais.
Em termos cronológicos, edifícios com superfícies em
estado bruto sem recobrimentos não se constituem em uma
novidade em si, pois já haviam sido experimentados em
décadas passadas. Em relação a estruturas em concreto
armado deixadas à vista, a Igreja Notre-Dame em Raincy
(1922-23) de Auguste Perret é exemplar primordial.
Posteriormente após crack da Bolsa em 1929 e sob o plano
de recuperação econômica (New Deal), as Usonian Houses
de Frank Lloyd Wright são construções baseadas na noção
de arquitetura composta por superfícies sem acréscimo de
nenhum tipo de recobrimento, extrapolando o conceito para
outros materiais além do concreto armado. As paredes são
compostas por um sanduíche de três camadas de tábuas
unidas por parafusos sem pintura. Os núcleos de serviços e
lareiras são construídos em pedra ou tijolo sem rebocos.
Desde a primeira Usonian House construída em 1937 para o
jornalista Hebert Jacobs, a concepção econômica do projeto
deriva da total integração entre o sistema estrutural e
formal23 e da ideia de acabamento simultâneo entre interior
e exterior em uma única operação de montagem de todos
componentes. Entretanto, a difusão e propagação desse
gosto pelo aspecto de superfícies deixadas aparentes são
demandas que se internacionalizam após a segunda Guerra
Mundial. As circunstâncias dessa crescente primazia pela
verdade dos materiais e seus aspectos éticos ligados à
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honestidade, são defendidas por Reyner Banham24 para
justificar o surgimento de um “Novo Brutalismo” na GrãBretanha em relação a um brutalismo exclusivamente de
superfícies, inaugurado anteriormente por Le Corbusier com
a Unidade de Habitação de Marselha (1947-52) e o
Convento de La Tourette (1957-60).
Questões classificatórias à parte, como o próprio Banham
tão bem argumenta, o momento recomenda um abandono
da ficção do período pré-guerra, em que o concreto armado
era um material pretensamente preciso, ícone da era da
máquina. Nesse contexto europeu de reconstrução e
austeridade, a retirada de revestimentos do concreto ocorre
por questões práticas, pressões de circunstâncias políticas e
econômicas25.
Em geral o termo brutalismo é definido exclusivamente em
função de um material cru, áspero ou em concreto em
estado natural, o que é confuso, uma vez que a expressão
"concreto natural" é contraditória, porque afinal se trata de
uma verdadeira pedra artificial, dependendo de um processo
de produção que envolve desde a mistura de vários
componentes até o preenchimento em formas a serem
posteriormente removidas.
A fim de escapar da arapuca é preferível entender o termo
brutalismo sob a clara analogia estabelecida por Carlos
Eduardo Comas - a partir da palavra francesa brut aplicada
ao champagne, sem adição de açúcar, ou seja,
componentes de construção mostrados em seu estado
original de produção, sem correções ou adições no local de
pós-produção26. Quando envolve especificamente o
concreto armado, o termo tem dependência da feitura dos
moldes indispensáveis para a obtenção de diferentes
aspectos tácteis. O aspecto superficial de concretos obtidos
com formas executadas com tábuas simplesmente serradas
tem tato de lã áspera, que muito difere em aparência de
concretos obtidos por formas constituídas de painéis em
chapas lisas - com suavidade sedosa de pedra polida. Em
ambos, o processo é brut - sem adição de operações de
pós-produção, ainda que os seus aspectos táteis sejam bem
diversos. É ainda oportuno acrescentar ao termo brutalismo
um segundo adjetivo quanto ao número de componentes de
construção. A obra tardia de Le Corbusier, como por
exemplo, o convento de La Tourette e a igreja em
Ronchamp, é sem dúvida considerada brutalista e áspera mas a profusão de elementos construtivos expostos de
maneira expressiva, como as gárgulas e dutos nos muros e
tetos. Nesses casos, permite-se acrescentar essas
operações formais com tais elementos primários ou
secundários de composição atributos de cunho maximalista
também muito distantes de outras obras consideradas
minimalistas com semelhante gosto superficial - mas
empenhadas na redução e absoluta economia do número de
componentes construtivos.
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MUSEU DE ARTE MODERNA DO RIO DE JANEIRO MAM-RJ
Affonso Eduardo Reidy é responsável pelo projeto e
construção do primeiro edifício de uso público em concreto à
vista no Brasil, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro
- MAM-RJ (1953). O conjunto do museu engloba um bloco
principal de exposições que recebe em cada uma das suas
extremidades em lados reversos a adição de dois volumes
secundários, constituídos por Teatro e Escola. Implantado
junto ao Aterro do Flamengo, próximo ao Aeroporto Santos
Dumont, lugar e programa informam o partido adotado: três
volumes conectados formando uma linha diagonal em
esquadros definem duas praças abertas à cidade e à baía
de Guanabara.

Se no conjunto da Pampulha, Niemeyer estabelece
diferença entre o caráter religioso e laico pela combinação
híbrida do esqueleto independente com a abóbada, no
MAM-RJ,
Reidy
emprega
outro
mecanismo
de
caracterização por combinação entre esquema de ossatura
e a estrutura especial, mais especificamente por suspensão
de um esqueleto reticulado a outro sistema de estrutura
composto por pórticos rígidos. A manobra informa idêntico
mecanismo de atirantamento no projeto do Museu de Arte
de Caracas (1955) de Niemeyer e do Museu de Arte de São
Paulo27 (1958-1967) - MASP de Lina Bo Bardi.

Figuras 73 e 74: MAM-RJ, elemento de ligação
entre o bloco principal e teatro com pilares de
desenho não dominoico (esquerda) e pátio do
bloco-escola (direita). Fonte: Reidy, 2000.

Figura 75: MAM-RJ, croquis da fachada norte
do museu. Fonte: Reidy, 2000.

A ênfase na diversidade estrutural dos elementos de
composição é característica que Reidy amplia em relação ao
Museu de Artes Visuais28 anteriormente projetado em São
Paulo.
Cada elemento de composição tem diferente
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caracterização: no bloco de exposições - espinha dorsal do
conjunto, uma estrutura reticulada tem superposição de uma
bateria de pórticos rígidos de desenho extremamente
didático, espaçados de 10 em 10m; no bloco escola, há uma
justaposição de pilares com diferentes materialidades; no
foyer aberto do teatro, a grelha ordena exclusivamente
apoios com perfil de trapézios invertidos com desenho não
dominoico.
Figura 76: MAM-RJ, vista interna do bloco
principal constituído por pórticos rígidos com
pavimento suspenso por tirantes. Fonte:
Reidy, 2000.

Tamanha carga de expressão estrutural aplicada no
elemento de composição principal pode justificar a incrível
simpatia do ambiente paulistano à figura de Reidy. A
admiração da obra e seu autor também permitem justificar
afinidades entre certos projetos de Reidy e os de Lina Bo
Bardi29, associado, evidentemente, a um inconfesso
interesse mercadológico em aplacar o brilhantismo de
Niemeyer. Decorrência provável de todos esses fatores em
conjunto, o museu carioca é obra ao qual a crítica atribui
uma espécie de elo perdido entre as arquiteturas produzidas
por bases cariocas e o surgimento de uma arquitetura de
feições próprias em terra paulista. Em geral, os argumentos
giram em torno da adoção de grande vão para o bloco
principal de exposições e principalmente do novo tratamento
das superfícies:
“É significativo notar que a primeira obra brasileira na
qual
se
identificam,
e
onde
comparecem,
inauguralmente, boa parte das características do
brutalismo paulista, é o projeto do MAM-RJ (1953). De
fato, trata-se da primeira (ou de uma das primeiras)
importante obra pública brasileira totalmente realizada
e acabada em concreto aparente, num momento em
que isso ainda era transgressão e novidade; (...)” 30.
Em geral fora das atenções da crítica especializada, o bloco
escola é digno de nota pela nova materialidade do tom
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avermelhado dos panos de muro em tijolo à vista que
entremeiam os pisos em contraste com a maioria do
conjunto em concreto à vista, pela sua organização
centroidal e pelo uso exclusivo da estrutura tipo Dom-ino em
combinações entre os apoios internos de concreto e apoios
de aço periféricos. A planta mantém a preferência pelo
desligamento dos suportes em relação a núcleos de paredes
ou planos isolados, ainda que os apoios desligados de
paredes só apareçam exteriormente na entrada de serviço.
Os apoios de aço surgem soltos nos espaços abertos dos
terraços suportando pérgulas em torno do restaurante. A
ordem centroidal genérica resulta em configuração de um
pavimento térreo em C voltado parcialmente ao pátio interno
que também contrasta com a linearidade e total extroversão
do edifício destinado exclusivamente a mostras.
Além de elemento principal da composição, o bloco de
exposições é elemento central na justaposição de diversas
estruturas. Se de um lado reúne um bloco com sistema de
ossatura, em extremo oposto, dele derivam três linhas de
apoios com perfil de trapézios invertidos sob uma grande
placa de ligação entre o corpo principal e o volume do teatro
- tratado como elemento excepcional da composição.
No edifício de exposições propriamente, a preferência pelo
espaço diáfano sobre o hipostilo, em se tratando de
elemento principal de encargo excepcional, se confirma
também no MAM-RJ: a pontuação colunar no espaço de
exposições ocorre somente por tirantes suspensos aos
pórticos, promovendo a existência de um pavimento inteiro
livre de apoios na galeria do bloco de exposições, devido à
manobra de superposição entre duas estruturas
arquitravadas com extrema disparidade de rigidez entre os
componentes formadores do trílito. A estrutura principal que
envolve totalmente o espaço expositivo é composta por uma
bateria de 14 pórticos rígidos. O vão extraordinário de 26m
de largura livre de apoios intermediários é muito diverso do
espaço do colégio Brasil-Paraguai (1951) e seus
precedentes, dominados pela pontuação colunar. Cada
pórtico rígido é duplo e biarticulado, composto por um
quadro principal superior e outro secundário inferior. No
quadro principal, as pernas se inclinam para o exterior com
vigas que suspendem as placas de cobertura e os
pavimentos do segundo andar. O quadro secundário, com
duas pernas voltadas para a porção interna do edifício,
sustenta a laje do primeiro andar da galeria de exposições.
Como uma grande bandeja, esta laje se estrutura por duas
vigas longitudinais apoiadas nas pernas menores do pórtico
e no sentido transversal recebe vigas com desenho que
acompanha a curva de momentos da viga biapoiada com
balanços duplos, definindo vão transversal em torno de 16 m
e balanços de 5m. O efeito de distorção espacial resultante
do diagrama de esforços do teto, no rés do chão é percebido
com um sutil encurvamento da laje de forro. Em polo oposto,
a estrutura suspensa por tirantes aos pórticos rígidos é

Figura 77: MAM-RJ, esquema de
composição dos blocos. Fonte: Reidy,
2000.
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representação mais pura do extremo avesso aos pórticos
indeformáveis: suas ligações são extremamente singelas,
não inferem qualquer rigidez à carga lateral própria do
mecanismo de engastamento. A simples carga de tração
axial aos suportes, em sentido inverso do pórtico
simplesmente arquitravado, garante estabilidade a esses
componentes internos livres da ação das cargas de vento.
Assim como Niemeyer no projeto da Pampulha, a escolha
de materiais é outro recurso de caracterização do museu
carioca frente a programa e lugar, tanto quanto a ênfase na
diversidade estrutural dos elementos de composição que
inclui os mecanismos de combinação híbrida do esqueleto
independente com estruturas especiais.
Em termos de tratamento de superfícies, o museu de Reidy
é um conjunto edificado que se inscreve no sentido
brutalista áspero. Em consórcio com o tijolo à vista em
trechos das galerias de exposição e na quase totalidade do
bloco escola, o seu concreto rugoso reforça a associação
histórica com o edifício de caráter utilitário31 que marca o
início da industrialização nacional.
Entretanto, no melhor jeito carioca, o museu não é
econômico ou minimalista quanto ao número de elementos
de composição, sejam estes primários ou secundários, nem
tampouco a materialidade crua dos paramentos é avessa a
inclusões opostas. A textura rugosa da pavimentação do
parque em pedra bicolor portuguesa de conhecido desenho
ondulado de Burle Marx, é caminho que conduz o visitante
direto ao eixo longitudinal do bloco de exposições. O
encontro contrastante com o piso interno preto e polido
marca a passagem do foyer ao espaço expositivo.
TRANSFORMAÇÕES DOMINOICAS VIA NIEMEYER
A Niemeyer cabe tarefa de prosseguimento com as
hibridações entre diferentes estruturas iniciadas no projeto
da Pampulha e, sobretudo - experimentar novas
combinações entre elementos do esquema de ossatura
Dom-ino e novas formas criadas a partir de mutações
formais sobre seus próprios elementos.
Yves Bruand baliza o ano 1950 como inicial das pesquisas
estruturais32 de Niemeyer. De fato, em projetos anteriores,
incluindo a própria casa Tremaine e o conjunto da
Pampulha, Niemeyer utiliza os elementos do esquema de
ossatura Dom-ino fiel aos seus requisitos formais, em hábeis
e estratégicas combinações com elementos de estruturas
especiais. Na casa Tremaine, o elemento extraordinário é
expandido da base porosa em uma sequência de abóbodas,
ou, inversamente, na capela de São Francisco o sistema de
ossatura é interiorizado na porção frontal da nave em
abóbada. Não seria necessário reinterar que a fidelidade
formal aos elementos do esquema de ossatura não retira
brilho e envergadura de suas criações, tampouco acusações
de suposto individualismo. A lista de projetos tem
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diversidade geográfica e programática: obra do Berço (1937)
no Rio de Janeiro, pavilhão do Brasil em Nova York (1939)
em parceria com Costa, Grande Hotel de Ouro Preto (1940),
edifício do Banco Boavista no Rio de Janeiro (1946), escola
em Cataguases, Minas Gerais (1946), projeto da casa
Burton Tremaine na Califórnia (1947), o projeto da sede das
Nações Unidas em Nova York (1947) e projeto do hotel
Regente no Rio de Janeiro (1949).
Bruand estabelece essencialmente dois grupos de
elementos fundamentais do interesse de Niemeyer: de um
lado, arcos e abóbadas em tabuleiros, as formas livres
(curvas) das marquises, e do outro - os pilotis. O primeiro
grupo, os arcos e abóbadas são abordados nesta tese como
estruturas especiais ou extraordinárias, pertencentes ao
domínio da estrutura supranormal. As formas curvas de
marquises, não constituem novidade em si, já haviam sido
visitadas no projeto da casa Tremaine e da Casa de Baile do
conjunto da Pampulha.
Contrário à incrível propaganda disparada por Le Corbusier
em torno da proclamação de “Os cinco pontos da nova
arquitetura”, nesta tese - em relação à expressão pilotis, é
oportuno reiterar o entendimento do termo já firmado no
Capítulo 2, sob a perspectiva amplamente entendida por
Lucio Costa em Memória, referindo-se ao todo da ossatura,
não apenas a sua porção junto ao pavimento no rés do
chão. Bruand cumpre o esclarecimento necessário:
“Desde a década de vinte, Le Corbusier tinha se
tornado o apóstolo da estrutura independente em
recuo, permitindo liberar não apenas a planta, como
também a fachada, das principais injunções materiais;
além disso, pregava a utilização sistemática do pilotis
para liberar espaço de solo. (...) Em seu conjunto,
porém, estes não tinham separado as duas questões e
continuavam a utilizar o concreto armado em função
do esquema tradicional de pilares e vigas da
arquitetura em madeira; as colunas partiam do chão,
prolongavam-se sem solução de continuidade até o
teto, qualquer que fosse o número de andares, e
sustentavam lajes homogêneas, mas o princípio da
estrutura clássica de trama ortogonal não era posto
em questão”33 ;
Cabe a Niemeyer o grosso das chamadas pesquisas
estruturais ligadas à forma de apoios - um novo refrão de
sua produção do período. A mudança formal é sincrônica a
uma espécie de consórcio - o novo e importante tipo de
combinação entre os componentes da ossatura sob sua
formulação original e elementos da ossatura modificados.
Em outros termos, o novo enlace formal entre elementos
dominoicos e transformados pode ser atribuído como traço
mais característico da produção de Niemeyer na década de
cinquenta, identificado em nível internacional com a própria
arquitetura brasileira do período.
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Figura 78: Oscar Niemeyer, estudo para a
Sede da Fundação Getúlio Vargas (1955) no
Rio de Janeiro. No posterior desenvolvimento
do projeto, Niemeyer modifica o desenho dos
pilotis no térreo para o pilar em V, mas
mantém a natureza não dominoica desse
elemento do estudo inicial. Fonte: Papadaki,
1956.

O todo da experimentação resulta em novas relações no
esquema genérico de elevação tripartida, entre base e
corpo, e nas configurações em planta, introduzindo
diferenciações entre os apoios da ossatura, antes tratados
de maneira homogênea em um mesmo edifício.
Desde a base dos edifícios altos mundo afora aos peristilos
dos palácios de Brasília, Niemeyer introduz uma série de
novos entablamentos, em que a relação do apoio com o
elemento suportado se revisa: no esquema de elevação,
como diferenciação do pavimento de base de blocos altos à
maneira de capitéis agigantados; no esquema em planta de
blocos baixos, semelhante configuração se perfila em
renques periféricos a uma ossatura interna pontuada por
suportes cilíndricos; idêntica estratégia se emprega nos
peristilos de palácios em Brasília, porém a forma dos apoios
atua em sentido inverso: o fuste revestido de mármore
branco encontra o entablamento em porção ínfima de
matéria, uma radicalização da ligação em rótula que se
representa como uma espécie de anticapitel. O encontro
com o solo é também desmaterializado, um antitoro ou
antipedestal. Em outra possibilidade, a noção albertiana de
muro perfurado é também justaposta a quatro faces
envolventes à caixa de vidro através de arcadas em
concreto deixado à vista.
A duplicidade no trato da materialidade, estrutura e paredes
ora com revestimentos, ora deixados à vista, se acrescenta
à dupla raiz geométrica - forma linear e forma centroidal. A
duplicidade está presente também na estratégia de
composição, até então francamente adepta às composições
aditivas que, aliás, caracterizam a produção brasileira na
base expandida nas décadas passadas. A nova alternância
se confunde com preferência circunstancial34 do Depoimento
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de 1958 para a revista Módulo, na qual Niemeyer faz
ostensiva autocrítica de sua produção pregressa:
“As obras de Brasília marcam, juntamente com o
projeto para o Museu de Caracas, uma nova etapa no
meu trabalho profissional. Etapa que se caracteriza
por uma procura constante de concisão e pureza, e de
maior atenção para com os problemas fundamentais
da arquitetura. (...) Neste sentido, passaram a me
interessar as soluções compactas, simples e
geométricas; os problemas de hierarquia e de caráter
arquitetônico; as conveniências de unidade e harmonia
entre os edifícios e, ainda, que estes não mais se
exprimam por seus elementos secundários, mas pela
própria
estrutura,
devidamente
integrada
na
concepção plástica original.” 35
De fato, em termos de Quatro Composições36 de Le
Corbusier, pode-se admitir um gosto da arquitetura de base
no Rio de Janeiro pela primeira composição, a Villa La
Roche-Jeanneret. O prisma puro da segunda composição, a
Villa Stein, se vincula em primeiro lugar com o testemunho
de Niemeyer. A partir deste texto, é plausível que o seu
interesse pelas soluções simples e compactas possa ser
atribuído a uma manipulação circunstancial do tema
palaciano. Planalto, Supremo Tribunal Federal, Justiça e
Itamaraty, formam um quarteto que se caracteriza pela ideia
de cristal, parafraseando Lucio Costa.
No entanto, Niemeyer não vacila em diferenciar o edifício do
Capitólio: o seu caráter situacional - em alça de mira no eixo
monumental da Esplanada dos Ministérios se reforça pela
excepcionalidade da composição elementar. Da mesma
maneira, na paisagem da península do lago Paranoá, o
Palácio da Alvorada - cronologicamente projetado após o
Museu de Caracas, também é uma composição aditiva em
que a capela é volume centroidal ligado à linearidade do
bloco principal.
Verifica-se em Niemeyer o amplo entendimento sobre os
processos formais em arquitetura. Vale relembrar a
abordagem de Eisenman sobre a origem genérica de todas
as formas específicas. A relação com antecedentes e a
compreensão das propriedades dessas raízes é crucial para
o desenvolvimento e evolução das formas específicas em
uma situação e programa particular. Da esfera cotidiana a
diversas estâncias de excepcionalidade, a diversidade dos
encargos não impede que Niemeyer continue fiel à
estratégia de caracterização programática afirmada na
Pampulha e defendida por Costa em Desencontro37 (1953).
COMBINAÇÕES HÍBRIDAS POR SUPERPOSIÇÃO
Em meio à multiplicidade de combinações entre o sistema
de ossatura e outros sistemas, a contribuição brasileira é
consistente. É traço característico da produção da década
de quarenta, as misturas envolvendo ossatura tipo Dom-ino

Figura 79: Le Corbusier, “As Quatro
Composições”. Fonte: Corbusier e
Jeanneret, 1929.
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e abóbadas ao sabor da experiência de Niemeyer no
conjunto da Pampulha. De fato, em termos cronológicos, a
Capela de São Francisco de Assis em Belo Horizonte (1940)
de Niemeyer é precursora dessa alternativa: a laje do coro é
um sutil trapézio de 3m de largura por 13,6m de
comprimento na linha média. O contato com a casca
principal da capela ocorre somente nos lados menores. O
vão maior é dividido em três por um par de apoios alinhados
na face mais interna com viga invertida como peitoril. A
cobertura da nave pode ser classificada como curta,
funcionando como uma série de placas engastadas nos
apoios. É estruturalmente referenciada pela cobertura do
Hall do Cimento (1938) de Maillart, com afunilamento gerado
pela constante diminuição da seção dos arcos que compõe
a abóbada.
Entretanto, a maioria das combinações híbridas entre
sistemas supranormais e a estrutura normal cumprem a
normativa do esquema genérico tripartido de elevação,
restritas a expansões de bases de conjuntos edificados
baixos. Os inúmeros exemplos posteriores como o bloco do
ginásio na escola do conjunto Pedregulho (1946) de Reidy
ou a biblioteca do Instituto Tecnológico de Aeronáutica CTA (1947) de Niemeyer são exemplos de composições
aditivas muito comuns entre diferentes sistemas por
agregação ou justaposição como expansão de base.
Quando a cobertura em abóboda migra para o estrato
superior de edifícios altos, como no projeto da Sede da
Administração Central da Viação Férrea do Rio Grande do
Sul (1944) de Reidy, além de emprego mais raro, é apenas
o elemento especial de cobertura que se superpõe, como
que em camadas ao sistema de esqueleto, atuando,
portanto, em superposição. Distinta da Capela na Pampulha,
a casca38 de curva simples em abóboda descarrega suas
cargas no esqueleto independente; não se constitui em um
sistema autônomo que se sobrepõe ao sistema de ossatura.
CONJUNTO EDIFICADO DO
CATÁLOGO DE HÍBRIDOS

PARQUE IBIRAPUERA:

No primeiro projeto do conjunto edificado do Parque
Ibirapuera em São Paulo (1951-1954), a natureza do
encargo oportuniza a Niemeyer o estabelecimento de um
verdadeiro catálogo amplo e variado de soluções que
combinam o sistema de estrutura supranormal em
superposição ao sistema normal.
Entretanto, a única solução que se efetiva no projeto
construído é a sobreposição do sistema de casca em
cúpula, no Palácio das Artes, a conhecida Oca do Parque
Ibirapuera (1954). A cúpula de concreto armado com
dimensões de 76m de vão livre por 18m de altura possui
duas cascas independentes que permitem um espaço para
passagem de tubos de ar condicionado. O interior é
composto por um subsolo e três placas com estrutura
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nervurada tipo caixão-perdido sustentados por apoios
dispostos em grelha com malha de 9,5m por 9m. As placas
em forma de estrela e gravata-borboleta no primeiro e
segundo andares, respectivamente, funcionam como
bandejas independentes que avançam em balanço até as
proximidades da superfície da cúpula, porém sem tocá-la.
Figura 80: Oscar Niemeyer, foto de
maquete da proposta inicial para o
conjunto edificado do Parque Ibirapuera
em São Paulo. Fonte: Papadaki, 1956.

No estudo do Pavilhão das Indústrias (1951), um volume
tipo barra de 250m de comprimento que se destaca dos
outros dois edifícios em barra mais curtos e mais baixos
(Pavilhão das Nações e dos Estados), com solução de
exoesqueletos, através de pórticos em curva a cada 10m
que sustentam uma casca semelhante à solução do
Pavilhão Industrial da Fábrica Duchen (1950). A solução do
teto é em abóbada de nave única, envolvendo os
pavimentos internos resolvidos com estrutura tipo Dom-ino.
Centralidade sob o teto em abóboda se mescla com
estratificação espacial sob os tetos dos entrepisos.
OUTRAS COMBINAÇÕES POR SUPERPOSIÇÃO EM
EDIFÍCIOS BAIXOS
Nos estudos dos outros dois edifícios, Pavilhão das Nações
e Pavilhão dos Estados (1951) Niemeyer opta por outras
combinações não estritamente híbridas que envolvem a
inserção da ossatura tipo Dom-ino em combinação com
estruturas compostas por pórticos rígidos - um tipo de
sistema com evidente maior parecença do que as cascas,
mas muito distinto da estrutura normal, quanto à intensidade
de rigidez 39 entre os elementos que formam o trílito.

Figura 81: Oscar Niemeyer, croquis da
concepção estrutural da proposta inicial
para os edifícios em barra do conjunto
edificado do Parque Ibirapuera em São
Paulo: a ossatura independente Dom-ino
recebe uma superposição híbrida de uma
estrutura supranormal. Fonte: Papadaki,
1956.
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O esqueleto é envolto por baterias de pórticos rígidos que
suspendem coberturas em abóbadas. O elemento porticado,
assim, se constitui em exoesqueleto aos tetos de suave
curvatura das coberturas em casca, envolvendo o sistema
de tetos estratificados por placas. Ambos os edifícios têm
perfil trapezoidal que prenuncia o Museu de Arte Moderna
carioca de Reidy. As fachadas em pano de vidro se
inclinam seguindo a angulação dos pórticos em V. Dois
esbeltos apoios em vetor ativo nas extremidades se tornam
rígidos às vigas que sustentam a cobertura composta por
colônias de abóbadas rasas. Um pavimento interno introduz
tensão e define a intrusão da ossatura tipo Dom-ino e tetos
pouco abobadados ou planos com distorções. Nos três
edifícios as coberturas abobadadas são independentes da
estrutura tipo Dom-ino para os dois ou três pisos de
exposição. O projeto definitivo dos três pavilhões guarda a
modulação de 10m, mas elimina totalmente a mescla entre
diferentes sistemas. Todos os tetos abobadados são
substituídos por tetos planos nos três edifícios baixos tipo
barra.
Figura 82: Oscar Niemeyer, proposta inicial
para o conjunto edificado do Parque
Ibirapuera, São Paulo: corte transversal típico
nos Pavilhões das Nações e dos Estados
(esquerda) e corte transversal no Pavilhão da
Indústria (direita). Fonte: Habitat 16, 1954.

COMBINAÇÕES POR SUPERPOSIÇÃO EM EDIFÍCIOS
ALTOS
Se a exploração entre ossatura tipo Dom-ino e estruturas
especiais desde o projeto do conjunto da Pampulha havia
mobilizado as atenções de Niemeyer, a partir de 1950 seu
esforço concentra-se em diferenciar determinados apoios
em meio ao esqueleto homogêneo dos apoios lineares e
verticais da típica ossatura Dom-ino, em edifícios altos de
grandes dimensões.

Figura 83: Oscar Niemeyer, croquis dos pilotis
em V. Fonte: L’Architecture d’Aujourd’hui 80,
1958.

Não por acaso, o encargo de projetar um gigantesco Hotel
em Petrópolis (1950) é inaugural no emprego dos apoios
modificados em V restritos à base do esqueleto. Inicialmente
há um predomínio da verticalidade, resultando aspecto
afinado e alongado. Uma imensa placa da sobreloja haveria
de cortá-los a meia altura, eliminando em muitos locais a
sua percepção integral e a escala colossal da base,
figurando como uma espécie de trapézio invertido sem a
percepção do todo envolvendo os braços. No ano seguinte,
solução idêntica comparece no projeto do edifício do Palácio
da Agricultura (1951-55), único edifício alto pertencente ao
conjunto de edifícios no Parque Ibirapuera em São Paulo. A
partir desse projeto, os apoios ganham feições definitivas
que se tornam refrão da arquitetura de Niemeyer do período,
salvo com pequenas variações: o ângulo entre braços se
alarga; a maior massa junto à porção inferior no encontro
dos braços se afina junto à placa do teto.
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Seguem-se o projeto do Hospital Sul-América (1952-59), o
edifício da Fundação Getúlio Vargas (1955), ambos no Rio
de Janeiro e o bloco de apartamentos para a exposição
Interbau (1957) em Berlim.

As experiências de Niemeyer com esse tipo de apoio em V
se concentram na porção inferior do esqueleto em edifícios
altos. A solução considera o pavimento de base uma
transição estrutural no sentido longitudinal em relação aos
demais pavimentos do corpo principal. O argumento de
Niemeyer, exposto em croquis, é a redução no número de
apoios junto ao pavimento de contato com o solo, que
estando normalmente mais desimpedido de paredes
desligadas aos apoios, evita justamente o efeito pilotis em
grandes edifícios em meio de espaços livres.

Figuras 84 e 85: Oscar Niemeyer, projeto do
Hotel Quitandinha (1950) em Petrópolis,
croquis do pavimento térreo (esquerda) e
projeto do edifício residencial na Exposição
Interbau (1955) no bairro Hansa em Berlim,
croquis (direita). Fonte: Papadaki, 1956.

Do ponto de vista estrutural, considerando o todo do
esqueleto, a bifurcação do pilar ao longo de um pavimento
ou dois se constitui em um retorno às funções exercidas
pelo capitel, nesse caso com dimensões agigantadas se
comparado com as situações pré-dominoicas: um
verdadeiro megacapitel. Os pilares em W postos em prática
simultaneamente no projeto do conjunto residencial
Governador Kubitschek (1951) em Belo Horizonte e no
edifício Califórnia (1951) em São Paulo, são variações
formais sobre o mesmo elemento. Em termos topológicos, o
apoio em V é diverso do apoio linear e modifica o gênero
das superfícies das duas placas que conecta. A superfície
da base difere em gênero da superfície que encontra a
extremidade superior do apoio.

Figura 86 (esquerda): croquis de diversos tipos
de capitéis, desde a estrutura espacial (linha
superior esquerda) até as lajes tipo cogumelo
(linha inferior esquerda). O pilar em V (linha
superior direita) se constitui em um capitel de
grandes dimensões, ou seja, um verdadeiro
megacapitel em relação ao todo da ossatura.
Fonte: croquis do autor.
Figura 87 (direita): representação gráfica de
diferentes gêneros de duas superfícies ligadas
pelo apoio em V, segundo a topologia superfície com uma perfuração - genus = 1
(esquerda) e superfície com duas perfurações
- genus = 2 (direita), que resulta em mudança
da noção de perfuração do apoio pontual
(genus =1). Fonte: croquis do autor.
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É curioso notar que o alvo da crítica internacional mais
ruidosa está diretamente vinculado às experiências de
Niemeyer em superpor elementos dominoicos sobre
elementos não dominoicos, e não com as superposições e
justaposições híbridas entre a ossatura e as cascas40. Em
especial, a figura de Max Bill e posteriormente Kenneth
Frampton identificam os resultados formais ligados à
primeira operação como o germe de um suposto formalismo
decadente 41 da arquitetura brasileira cujo apelido é Brasília.
A apreciação é de Frampton, mas as críticas são de Bill,
sobre a obra do edifício Califórnia ainda em construção na
cidade de São Paulo. Os pilares em W situados na base se
mesclam com outros pilares de seção circular.

Figuras 88 e 89: Oscar Niemeyer, Hospital Sul
América, Rio de Janeiro, vistas externas da
fachada oeste em construção (esquerda),
mostrando pilares-parede coplanares à
fachada no corpo principal, e protegida por
cobogós e brises verticais (direita). Fontes:
Papadaki, 1956 e Cavalcanti, 2001.

É também curioso folhear Habitat 14 e se deparar com
sincrônica e semelhante solução de projeto na base do
conjunto Taba Guaianases (1951) em São Paulo com
arquitetura e estrutura assinadas respectivamente por Lina
Bo Bardi e Pier Luigi Nervi. Ainda mais curioso é quando se
constata a idêntica solução estrutural também no corpo
principal entre o projeto de Lina Bo Bardi e o projeto de
Niemeyer para o Hospital Sul América (1952) no Rio de
Janeiro, este resolvido parcialmente com pilares-parede. No
entanto, diferente do projeto de Lina Bo Bardi, na estratégia
de superposição do Hospital Sul América, os apoios do
corpo principal ao longo da faixa que acomoda os leitos são
coplanares a fachada, formando uma fachada estrutural em
grelha42, idêntica à solução de Jorge Moreira, com módulo
calibrado pela célula espacial dos dormitórios. Vale lembrar
que a celularização de fachada por paralisação da planta já
havia sido proposta por Le Corbusier inicialmente no projeto
do Pavilhão Suíço (1930-32) na Cidade Universitária de
Paris como demonstração da diversidade de emprego de
diferentes paralisações da planta nos diferentes estratos da
elevação43. A comparação direta com idêntico mecanismo
de superposição entre base e corpo dos projetos de Lina Bo
Bardi e Niemeyer é sugestiva44 do clima de fogo amigo e de
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guerra fria envolvendo o desagrado da crítica estrangeira
com conveniente aquiescência local. Se Lina Bo Bardi
introduz a metáfora da Bela Criança, atribuída à arquitetura
moderna brasileira, é notório o interesse em promover uma
ideia de milagre de floração e nascimento. A confusão vai ao
encontro de outro argumento que interessa ao grupo de São
Paulo: ...”nasceu como uma bela criança, que não sabemos
porque nasceu bonita, mas que devemos em seguida
educá-la, curá-la, encaminhá-la, seguir sua evolução”45...
O diagnóstico local se combina à crítica externa. Mas, é
cabível não supervalorizar a negatividade da crítica. Em
prefácio de Modern Architecture in Brazil (1956), Sigfried
Giedion chama atenção para os desenvolvimentos mais
recentes, a partir dos anos 50 – em grande parte ignorados
fora do Brasil. O alerta vai ao encontro do tom ponderado
das apreciações de Hitchcock em Latin American
Architecture since 194546 (1955), sobre a produção brasileira
do período, já percebida a diferenciação entre a arquitetura
com base no Rio de Janeiro e São Paulo. Distingue a
primeira como escola carioca ao invés da generalização
inicial em torno de uma arquitetura moderna brasileira.
COMBINAÇÕES POR JUSTAPOSIÇÃO LATERAL
PERIFÉRICA EM TRÊS PALÁCIOS PAULISTANOS

E

O outro novo foco das atenções de Niemeyer se dirige aos
apoios periféricos de fachada em edifícios baixos. O mesmo
recurso do megacapitel ou apoio não verticalmente linear
como transição de base-corpo se aplica nas alas
longitudinais do projeto definitivo para os três edifícios em
barra alongada no conjunto do Parque Ibirapuera, quais
sejam Palácio dos Estados, Palácio das Nações e Palácio
da Indústria. Os desenhos das seções transversais
referentes aos três blocos indicam o emprego de uma
variante assimétrica do apoio em V, inicialmente como mero
suporte da porção extrema da placa do entrepiso, à maneira
de uma mão-francesa. Afortunadamente, o projeto
executado mantém a assimetria inicial no desenho do apoio
especial e retoma a solução do mecanismo de transição
empregado nos edifícios altos, como o próprio Palácio da
Agricultura, porém no sentido transversal. O volume
principal é composto por seis linhas de apoios, em que as
duas linhas extremas ao longo das fachadas longitudinais
são redirecionadas em sentido diagonal à base do corpo
principal, reduzindo para quatro renques de suportes no
pavimento térreo. Niemeyer não foge a alguns recursos de
caracterização entre edifícios com forma linear interligados
por placa de contornos sinuosos. Diferenças dimensionais à
parte, o Pavilhão da Indústria difere47 dos demais pela
fissura longitudinal nas placas em porção central em que se
inscreve um colossal apoio em W modificado. O elemento é
único48 na obra de Niemeyer: os braços laterais apoiam a
rampa em formato de ferradura enquanto o ramo central do
apoio suporta a placa da cobertura.

Figura 90: esquemas de justaposição lateral
(esquerda) e periférica (direita). Fonte: croquis
do autor.
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Figuras 91, 92 e 93: Oscar Niemeyer, projeto
definitivo do conjunto edificado do Parque
Ibirapuera, São Paulo: vista externa e corte
transversal dos Pavilhões das Nações e dos
Estados (esquerda), vista interna do apoio da
rampa no Pavilhão das Indústrias (centro) e
vista externa e fachada sudeste do Pavilhão
da Indústria (direita).
Fontes: Papadaki, 1956,
http://www.archdaily.com.br/br/0114551/classicos-da-arquitetura-pavilhaociccillo-matarazzo-oscar-niemeyer, e
Papadaki, 1956.

COMBINAÇÕES POR JUSTAPOSIÇÃO LATERAL
PERIFÉRICA EM CINCO PALÁCIOS EM BRASÍLIA

E

O passo seguinte é testar outro tipo de apoio próximo à linha
de fachada. O encargo ligado ao Palácio da Alvorada (19561960) em Brasília é propício à criação de um suporte
especial, com evidentes conotações simbólicas nunca antes
experimentadas. A natureza única da encomenda,
inicialmente gabinete de trabalho presidencial, se acresce a
situação do conjunto edificado na paisagem isolada na
península do lago Paranoá, ainda sem definição do Plano
Piloto da cidade. As maquetes e desenhos apresentados no
anteprojeto de 1956 já contêm a essência das preocupações
de Niemeyer diante da responsabilidade do desafio. A
questão da caracterização programática é foco das suas
decisões iniciais; o apoio haveria de ser diferente de tudo
até então experimentado.

Figura 94: Oscar Niemeyer, maquete do
conjunto formado pelo palácio presidencial,
residência presidencial, hotel e igreja. Fonte:
Módulo 6, 1956.

A primeira versão mostra um conjunto, formado entre o
palácio presidencial, residência presidencial, hotel e igreja. A
estratégia de implantação do anteprojeto posiciona o palácio
em posição central de uma imensa praça pavimentada de
três lados, ladeada de um lado por hotel, de outro pela
igreja. A residência está afastada da triangulação. Dois
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renques de palmeiras são alas virtuais que parecem derivar
do corpo do palácio: completam a delimitação do largo e
reforçam a hierarquia do edifício principal e a sua
característica de nítida frontalidade49.
Figura 95: Oscar Niemeyer, maquete do
conjunto formado pelo palácio presidencial,
residência presidencial, hotel e igreja. Fonte:
Gomes, 2012.

As proporções do palácio governamental transitam entre
uma forma centroidal e linear abrangendo três pavimentos
inteiros e terraço com marquise de formas pontiagudas. A
caixa de vidro tem lado menor medindo 48 m, composto por
três vãos, 16,5m /15m /16,5m, por lado maior medindo 80m,
dividido em oito vãos transversais de 10m. Niemeyer
emprega uma ossatura com grelha irregular de 20x15m no
interior do palácio através de apoios de seção variável, que
formalmente são concorrentes aos suportes de fachada.
Estes são antepostos à caixa de vidro sem o fundamental
artifício da galeria que tanto caracteriza a versão definitiva.

Figura 97: Oscar Niemeyer, estudos do apoio
do palácio presidencial. Fonte: Módulo 6,
1956.

Figura 96: Oscar Niemeyer, maquete do palácio presidencial. Fonte: Módulo 6,
1956.
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A passagem do anteprojeto para o projeto definitivo (19571958) do Palácio Residencial é reconhecidamente das mais
instrutivas. A capela vem a se integrar no prolongamento do
palácio, de modo a formar uma composição binária entre
volumes devidamente hierarquizados. A pronunciada
horizontalidade obtida é referência de Niemeyer à fazenda
Columbandê em São Gonçalo, com endosso de Costa ao
longo de Anotações ao correr da lembrança50. O bloco
principal se configura deliberadamente linear, a caixa de
vidro tem relação entre lados 1:6.
Figura 98: Oscar Niemeyer, maquete do
Palácio Alvorada. Fonte: Módulo 7, 1957.

Figura 99: esquema de justaposição
lateral. Fonte: croquis do autor.

Figura 100: Oscar Niemeyer, croquis
comparativo entre as colunas gregas, apoio
dominoico e apoio não dominoico utilizado
em justaposição lateral no projeto do
Palácio Alvorada. Fonte: Módulo 7, 1957.

Na solução definitiva do Palácio da Alvorada, o sistema de
ossatura reticulada tipo Dom-ino se afirma como solução
estrutural interna, através de duas linhas longitudinais de
apoios com seção circular de 30 cm de diâmetro, vão de
18m, espaçados a cada 10m e ligeiramente recuados dos
panos de vidro das fachadas maiores. O retorno de apoios
de seção circular confirma as preferências de mesclar o
novo apoio com o suporte dominoico, este visualmente
indiferente às forças laterais, uma vez que demonstra
somente suportar cargas axiais procedentes de placas,
vistas como paredes horizontais. A planta segue
preferencialmente livre, com episódios de celularização ou
paralisações parciais sobre uma planta potencialmente livre.
Em algumas situações os apoios da grelha se ligam a
paredes ou núcleos de circulação vertical, desaparecendo
os apoios isolados.
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Os novos apoios especiais não lineares, ou seja, não
dominoicos, são justapostos lateralmente às fachadas
alongadas afastadas 6m da linha de suportes da ossatura,
oportunizando a criação de galerias externas longitudinais,
uma
manobra
crucial
na
caracterização
da
monumentalidade inicialmente pretendida. Os dois apoios
da ossatura em cada uma das extremidades do volume
longitudinal ficam externos à caixa de vidro encimados por
uma viga com extremidades variáveis em direção as meiascolunatas, rigorosamente nas proporções de equilíbrio entre
vão e balanço51.

Curiosamente os croquis de Niemeyer publicados em
Módulo 7, omitem a ossatura como elemento de pontuação
e contraste com o suporte especial. Os cortes apresentados
na mesma publicação igualmente excluem a representação
dos apoios internos. Não menos curiosa é a sua explicação
anos depois em A forma na arquitetura (1980). O truque da
justaposição permanece inconfesso, através de dois croquis
explicativos sobre os palácios de Brasília. Niemeyer
confirma a opção em aparentemente abandonar o esquema
de ossatura com placas em balanço, em troca do uso
exclusivo da sua colunata de fachada:

Figura 101: Oscar Niemeyer, croquis do
projeto do Palácio Alvorada. Fonte: Módulo 7,
1957.

“Minha preocupação foi caracterizá-la com as próprias
estruturas, afinando os apoios com o objetivo de tornar
os palácios mais leves, como que simplesmente
tocando o chão, e incorporei a arquitetura ao sistema
estrutural (grifo meu), permitindo que, terminada uma
estrutura, ela também estivesse presente, ao contrário
dos prédios usuais, onde aparece depois, pouco a
pouco, com a colocação de pré-fabricados, brise-soleil,
vidros, etc.” 52.
É oportuno observar a tentativa de emprego da estratégia de
justaposição do apoio não dominoico nos três palácios
situados nos vértices da Praça dos Três Poderes. O projeto
final do Palácio do Congresso Nacional (1956-58) é
resultado de um longo e exaustivo processo de

Figura 102: Oscar Niemeyer, croquis
explicativo do “pseudo” esquema estrutural do
Palácio Alvorada. Fonte: Niemeyer, 1980.
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experimentação ao longo de 16 estudos. Na simples
observação dos croquis, percebe-se em várias propostas a
tentativa de justaposição do apoio criado nas fachadas
longitudinais do Palácio Governamental.
O apoio especial é sempre elemento de suporte periférico
da grande plataforma que integra as duas grandes salas
especiais do programa com o bloco administrativo e
repetitivo do programa, mas principalmente elemento de
obtenção de unidade em meio a certa variedade dos
palácios da Praça dos Três Poderes. Em outro estudo o
apoio justaposto se inverte e se transforma em arcadas com
curvatura parabólica, algo semelhante empregado nos dois
palácios especiais na Esplanada dos Ministérios. Na solução
final, Niemeyer percebe, no conjunto da composição aditiva,
o papel preponderante dos volumes especiais em casca e a
força expressiva destes como formas suficientes potentes
para caracterizá-los. Mais do que isso, percebe que a
plataforma é elemento auxiliar na ligação de volumes da
composição, não edifício principal em si, que não demanda
emprego tão notável do apoio palaciano em justaposição a
suportes da ossatura de caráter ordinário.
Figuras 103 e 104: Oscar Niemeyer, croquis
de estudo do Palácio do Congresso Nacional.
Fonte: Silva, 2012.

No anteprojeto do Palácio do Supremo Tribunal Federal
(1957), a posição do edifício ainda é indistinta entre o vértice
norte ou sul da Praça dos Três Poderes. O partido
demonstra uma solução com forma centroidal em torno do
elemento central do programa - a sala do júri, dispondo as
demais funções contornando a grande sala em posição
central e duplo pé-direito. Indiferente ao avançado
desenvolvimento geométrico do apoio externo do Palácio da
Alvorada, Niemeyer retoma o desenho original do suporte do
palácio Governamental, indistintamente justapondo-o nas
quatro fachadas.
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Figura 105: Oscar Niemeyer, modelo virtual do
partido do Palácio do Supremo Tribunal
Federal. Fonte: Silva, 2012.

O projeto final (1957-58), além de posicionar definitivamente
o edifício no vértice sul da praça, resolve alguns conflitos já
expostos no primeiro estudo. Em primeiro lugar, abandona a
solução de forma centroidal na geometria externa do
volume, reconhecendo a força linear externa da fachada
voltada para a praça em relação às demais. Essa percepção
é fundamental para explicar o giro em noventa graus do
apoio que se justapõe ao plano da fachada. Em segundo
lugar, assevera a nova linearidade da organização
estrutural, formando duas bandas de suportes especiais
sobre plataforma elevada. O conflito entre ordem centroidal
interna e forma linear externa é mediado pela posição
perpendicular das galerias em relação à praça.
A
frontalidade se enfatiza no giro do apoio especial, associado
à posição centralizada da rampa.
Figura 106: Oscar Niemeyer, maquete do
projeto do Palácio do Supremo Tribunal
Federal. Fonte: Módulo 10, 1958.

Em paralelo aos estudos do Palácio do Supremo, inicia-se o
primeiro estudo do segundo Palácio Presidencial (1956) com
posterior localização precisa no vértice norte da praça,
doravante denominado Palácio do Planalto. O programa
administrativo favorece um partido de forma linear sem as
tensões programáticas entre forma centroidal e linear
enfrentadas no Palácio do Supremo. Nesse estudo já
comparecem as duas bandas longitudinais de galerias
abertas com triplo pé-direito a partir do primeiro pavimento
acessado por rampa desde a praça. O apoio não dominoico
se assenta desde o solo, dessa vez não sobre plataforma
elevada. O desejo de percurso oblíquo e variado com
múltiplas visões sob as arcadas justifica seu posicionamento
em escorço53 desde a praça. O nível do rés do chão com a

Figura 107: Oscar Niemeyer, croquis dos
projetos do Palácio do Planalto e do Supremo
Tribunal Federal. Fonte: Módulo 10, 1958.
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praça é mais permeável nas extremidades, invertendo-se o
esquema de vazio entre sólidos. A caixa de vidro a partir do
primeiro pavimento ocupa plenamente os oito vãos
longitudinais de 12,5m. A versão final (1958) retoma a
solução do palácio do Supremo incluindo as galerias abertas
junto ao triplo pé-direito nas duas extremidades.

Figura 108: Oscar Niemeyer, maquete do projeto do Palácio do Planalto. Fonte:
Módulo 10, 1958.

Em termos estruturais, o apoio criado originalmente para o
Palácio Governamental, que ao final se justapõe
primeiramente no Palácio da Alvorada, é apoio biarticulado,
ou seja, os dois vínculos nas suas extremidades são
constituídos por rótulas, o que explica a sua extrema
esbelteza de seção junto ao solo e à placa de cobertura. A
questão ligada à exploração expressiva do encontro em
rótula entre fuste e entablamento não se constitui em
novidade em si. Vale lembrar que o próprio modelo
estrutural de ossatura Dom-ino é evolução sobre a estrutura
reticulada Hennebique, que pela sua condição primitiva
entre junções, necessitava de mísulas no encontro entre
apoios e vigas. O desenvolvimento das juntas de articulação
entre os elementos da ossatura permite fazer uso das
características monolíticas inerentes do concreto armado
moldado in loco. Dessas características derivam a
possibilidade de regular a rigidez das ligações entre apoio e
placa. Portanto, os vínculos entre suporte e suportado no
modelo de estrutura original Dom-ino são singelos, tanto
como rótulas, do ponto de vista teórico da concepção
estrutural. A regulagem das ligações é dependente de
fatores já anteriormente abordados no Capítulo 3, em função
da necessidade de estabilidade à carga lateral.
Do ponto de vista da expressão estrutural, a ossatura Domino não demonstra nem a sua original vinculação em rótula,
como também não evidencia os diversos possíveis
aumentos de rigidez às forças horizontais. Vale também
recordar que o aspecto de indiferença à carga lateral é parte
da dimensão representativa embutida no esquema de
ossatura Dom-ino.
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Entretanto, quando a estrutura em grelha é abandonada
pela estrutura periférica, em associação com aumento geral
das dimensões estruturais, esse estatuto oportuniza uma
exploração mais representativa e iconográfica do encontro
em rótula entre fuste e entablamento. Em termos práticos, o
aumento do vão entre apoios e balanços, acarreta aumento
da altura de vigas na periferia do edifício. O aumento
viabiliza uma platibanda em grande escala que tanto pode
acomodar a altura de uma estrutura de grande vão contendo
um pavimento inteiro, como até uma platibanda colossal,
com mais pavimentos.
Mies van der Rohe já havia iniciado a abordagem do
problema no projeto do Centro de Convenções de Chicago
de Mies (1953-54) e no edifício da Companhia Bacardi em
Cuba (1957) com apoios de fuste tronco-piramidal ou
prismático, ambos com seção em cruz. Diferente do seu
perfil esbelto de aço com seção cruciforme da fase europeia,
Mies se obriga a criar um aparelho de apoio no encontro da
cabeça do suporte com a viga dentro dos elementos da
construção metálica.
O apoio com esse tipo de ligação se justifica em ocasiões
que suporta uma viga simplesmente apoiada de maior vão e
requer enrijecimento adicional na base dos suportes para
combater as cargas laterais, já que os vínculos entre viga e
apoio atuam como rótulas. Em geral trata-se de vigas
isostáticas biapoiadas com dois balanços nas extremidades
que atuam como mecanismo de compensação do aumento
no vão central, ainda que em muitos casos extrapolem a
proporção adequada ao equilíbrio entre os momentos
fletores.
Mas o apoio de Niemeyer originário do Palácio
Governamental é diferente da exploração miesiana, pois tem
dupla vinculação em rótula, que do ponto de vista da
representação visual, impõe outros propósitos bem
conhecidos ligados à leveza do edifício na sua relação com
o chão, uma vez que a arquitetura de Niemeyer muitas
vezes parece pousar sobre o solo. A manobra é também
diferentemente da solução dos edifícios baixos do Parque
Ibirapuera, já que não se trata de uma típica transição
estrutural. Em texto fundamental para o entendimento dos

Figuras 109 e 110: Centro de Convenções de
Chicago, croquis de Mies (esquerda) e corte
perspectivo (direita). Fontes: www.moma.org e
www.spaceframestructures.tumblr.com.
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apoios em questão, Joaquim Cardozo, o engenheiro
calculista das obras dos palácios de Brasília, vai ao ponto
chave de antiga discussão:
“Os arquitetos procuram, às vezes, formas de
transição mais raras, em desacordo com a solução
mais verdadeira do ponto de vista estático; (...) Oscar
Niemeyer, em três edifícios projetados para Brasília,
utiliza os elementos externos de sustentação da
coberta de uma maneira nova e original. Esses pilares
externos se abrem em leque, procurando a laje do
primeiro teto: no Palácio da Alvorada o contato com a
laje se faz no sentido longitudinal, eliminando a viga de
contorno; nos Palácios do Planalto e do Supremo
Tribunal, é feito transversalmente. As duas soluções
são conseguidas com superabundância de material
construtivo”. 54
Cardozo deixa claro que o excesso de material construtivo
não é problema, uma vez que não há adaptação entre
estética dos arquitetos e estática dos engenheiros. Em se
tratando de apoio isolado, a própria história da arquitetura
ocidental é comprobatória desse argumento.
Figura 111: Oscar Niemeyer, diagrama
estrutural do apoio biarticulado com
travamento intermediário para o Palácio
Presidencial. Fonte: Silva, 2012.

Vale lembrar o já mencionado apoio da fachada leste do
Museu do Louvre (1668), que, conforme assinala Antoine
Picon, contradiz construtivamente seu aspecto visual de
construção arquitravada, ou, posteriormente, a discussão
não menos significativa evidenciada por Alberto Pérez
Gómez55, entre Jacques-Germain Soufflot e Pierre Patte
sobre as dimensões dos apoios que suportam o domo da
então Igreja de Ste. - Geneviève (1756-90).
Na solução dos apoios de fachada no Palácio da Alvorada,
Cardozo se obriga a lidar com excessos e ausências: junto
às duas rótulas o concreto destas é criticamente esbelto,
resultando superarmado, como já ocorrido nas estruturas
dos edifícios do Parque Ibirapuera; junto ao engaste da
primeira placa, há excessos de massa. O truque de Cardozo
é retirar a maior parte da carga dos apoios periféricos de
fachada. A laje nervurada de cobertura na porção externa à
caixa de vidro sobre as galerias abertas tem a inclinação e
diminuição de altura em relação ao encontro com o apoio
periférico. Uma viga longitudinal faz o papel de junção entre
laje nervurada encurvada e plana, como também entre os
apoios não dominoicos e os da ossatura tipo Dom-ino. A
conhecida retirada de dois apoios em trecho junto ao acesso
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principal comprova o papel estruturalmente secundário e a
baixa carga destinada aos apoios de fachada, se
comparados com os apoios da ossatura, superarmados e
com índices de esbeltez que desafiam a norma de concreto
armado56. O desenho com extremidades variáveis da viga
de platibanda nos dois extremos longitudinais é igualmente
revelador do pouco papel estrutural reservado aos apoios
justapostos - em especial as meias-colunatas localizadas
nos dois extremos da caixa-barra.
Por outro lado, a aceitação da discrepância não retira dos
engenheiros as invenções de novos tipos construtivos e
novos materiais como fontes indiscutíveis onde se alimenta
a capacidade criadora dos arquitetos57. Novamente, não é
difícil aceitar o argumento de Cardozo: basta lembrar a
invenção do sistema Hennebique em concreto armado
monolítico para confirmar quanto à evolução técnica da
ossatura ecoa no campo da exploração formal do sistema
Dom-ino.
COMBINAÇÕES POR JUSTAPOSIÇÃO PERIFÉRICA
Localizados na extremidade da Esplanada dos Ministérios,
Palácio da Justiça e, sobretudo, o Palácio do Itamaraty têm
programa especial que não se adapta à solução em forma
linear adotada pra os edifícios administrativos dos demais
ministérios. Resultam em duas soluções em pares, como
Catedral e Teatro Nacional em outra extremidade da
esplanada ou como outros dois palácios de caixas de vidro
envoltos por peristilos na Praça dos Três Poderes. A
manobra de Niemeyer a fim de caracterizá-los é o
descolamento da linha de apoios periféricos, dessa vez
justapondo arcadas ao longo das quatro fachadas, já
tentada anteriormente no anteprojeto do palácio do Supremo
Tribunal Federal.

Figura 112: esquema de justaposição
periférica. Fonte: croquis do autor.
Figura 113: Oscar Niemeyer, plantas baixas
do Palácio do Itamaraty. Fonte: Cavalcanti,
2001.

No Palácio dos Arcos, a forma genérica é perfeitamente
centroidal, a partir da base quadrada: quinze linhas de
apoios organizam a grelha estrutural em duas direções. No
entanto, a organização interna, sobretudo do pavimento
térreo e do primeiro andar parece contradizer a perfeita
geometria da forma centroidal: quatro faixas definem a
ordem linear interna. Uma porção central com cinco módulos
sem apoios intermediários define o espaço de acesso e
saguão com duplo pé-direito. A planta é parcialmente livre:
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os suportes junto às fachadas são desligados das paredes;
os demais estão ocultos em duplas paredes formando três
muros paralelos, que definem o espaço central e o módulo
destinado ao acesso veicular.

Figura 114: Oscar Niemeyer, vista externa do
Palácio do Itamaraty. Fonte: Cavalcanti, 2001.

Figura 115: Oscar Niemeyer, croquis
comparativo entre o pórtico arquitravado e as
arcadas escavadas do muro portante. Fonte:
Papadaki, 1956.

A caixa de vidro não alcança o teto da estrutura externa
justaposta que a envolve, uma independência nunca antes
experimentada nos outros palácios. A manobra permite a
criação de um jardim encimando o volume interno em torno
de salões de recepção. A opção pelos apoios em sequência
de arcos parece confirmar o contraste formal entre
diferentes sistemas construtivos. Vale recordar que a opção
pela arcada é uma escolha que convém à planeza albertiana
dos muros, diferente das colunas soltas que suportam
entablamentos planos de um sistema arquitravado - fiéis à
concepção grega. No entanto, ainda que os apoios dos
arcos não se afinem no contato com o solo, Niemeyer
atenua o peso visual do muro romano, através da seção
triangular dos apoios com vértice voltado para a face
externa das fachadas, da escassa sensação massiva do
muro sobre os vazios da arcada e do efeito de reflexão com
o espelho d’água circundante.
Fechando a dupla de palácios, fundamentados na forma
centroidal da quarta composição de Le Corbusier, no
Palácio da Justiça (1962), Niemeyer prossegue a estratégia
de caracterização programática através de duplicidades
originárias de antecedentes genéricos, desenvolvidas em
formas específicas em uma situação e programa particular.
Atua com a mesma raiz do Palácio dos Arcos: caixa de vidro
com forma genérica centroidal envolta por uma caixa virtual
composta por sequência de arcos em concreto à vista. A
partir desse pressuposto, inicia uma série de operações
inversas sob a mesma estratégia de justaposição.

Figuras 116 e 117: Oscar Niemeyer, vista
externa e planta baixa do Palácio da Justiça.
Fonte: Botey, 1996.

Em termos programáticos, há evidentes diferenças em
relação ao palácio da chancelaria, fato justificado pela
ausência de terraço para recepções junto à cobertura e a
consequente retomada do contato do teto do volume interno
com o externo. A caixa de vidro é centroidal desde a forma
genérica, mas se mantém na sua forma específica
rigorosamente centralizada, com a ordem interna em torno
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de um vazio de geometria simétrica biaxial. Em outra
operação inversa ao Palácio do Itamaraty, a geometria e os
componentes verticais da estrutura justaposta é
diversificada em relação às fachadas: a frontal e posterior
têm arcadas mais próximas e restritas à faixa frontal da
caixa de vidro; as fachadas adjacentes são mais
distanciadas; a face oeste é tratada como um gigantesco e
delgado pórtico com preenchimento por brises de escala
monumental em posições variáveis.
A grande diversidade de programas e situações dos
encargos relacionados com o tema palaciano é
oportunidade de prosseguimento da estratégia de
caracterização firmada no projeto do conjunto da Pampulha.
A partir da experiência dos palácios de Brasília, é acrescido
ao repertório de Niemeyer o trato com novas materialidades,
que se juntam às raízes geométricas e compositivas
anteriores em favor da caracterização de cada edifício.
Entretanto, a estratégia de caracterização não impede
Niemeyer de unificar as peculiaridades de cada encargo em
torno da mesma estratégia de justaposição de elementos
não dominoicos à ossatura, iniciada no projeto do conjunto
edificado no Parque Ibirapuera.
Pode-se afirmar com uma boa dose de acerto, diante da
amplitude da experimentação de Niemeyer, que as
transformações dominoicas em bases cariocas se
concentram na modificação dos suportes, em estratégias de
superposição ou justaposição com os apoios em suas
formas originais lineares e pontuais. Contudo, essas novas
disposições não modificam as planeza das placas e
independência entre a maior parte dos componentes do
esquema de ossatura. A preferência segue pela planta livre,
no seu sentido dominoico e brasileiro - em que as ligações
dos suportes com paredes são justificados pela natureza
celularizada do programa ou por ocorrências episódicas na
composição dos volumes no espaço interno. O esquema
genérico de elevação permanece igualmente tripartido,
provendo às bases e estratos superiores os volumes
especiais do programa e ao corpo principal os volumes de
natureza ordinária e serial. A nova sensibilidade no
tratamento das superfícies ocasiona nova duplicidade no
trato da materialidade que se acrescenta com as demais
dualidades anteriores: raiz geométrica entre forma linear e
forma centroidal, esquema de composição aditivo e
subtrativo, este último especialmente a partir do Depoimento
em Módulo de Niemeyer.
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CAPÍTULO 5
TRANSFORMAÇÕES

DOMINOICAS

EM

TERRA

PAULISTA - 1960
É oportuno recordar que no capítulo anterior a
transformação brasileira do esquema de panquecas
apoiadas em agulhas em suas bases cariocas provoca
modificação de apoios, em estratégias de superposição ou
justaposição com os suportes em suas formas originais,
pontuais e lineares. É claro que a mutação de apoios e suas
novas associações é motor de novas relações formais e
construtivas sobre os planos horizontais do esquema de
ossatura. Entretanto, o conjunto dessas operações de
natureza híbrida não modifica a planeza das placas, e o
predomínio da independência entre os componentes do
esquema de ossatura, anteriormente desenvolvidos no
período entreguerras. Indiferente às mudanças em curso na
cena internacional, as transformações dominoicas em bases
cariocas seguem a preferência pela planta livre,
privilegiando o apoio desligado da parede. A coplanaridade
entre apoio pontual e parede permanece excepcionalidade
programática ou construtiva.
O esquema genérico de elevação continua a privilegiar a
noção de tripartição, provendo diferenciação dos elementos
de composição entre as bases e estratos superiores em
relação ao corpo principal. Nos episódios híbridos das
fachadas estruturais, a eliminação do apoio linear que
perfura os bordos de placa é parcial, uma vez que a sua
eliminação se restringe ao corpo principal do edifício,
garantindo à base e, eventualmente ao estrato superior, a
exibição dos apoios da ossatura normal em contraste com a
planeza - vertical e horizontal da fachada estrutural. Em
outras configurações típicas do esquema, a exemplo do
edifício COPAN de Niemeyer, o brise soleil instalado em
placas horizontais entre os pisos e tetos é pura
reverberação ao diagrama de placas estratificadas.
É digno de nota a ligação mais rígida entre apoios não
dominoicos com as placas, em que a noção de apoio linear
foi rompida. A consequência é a estrutura em trílito não mais
simplesmente arquitravada como a estrutura normal. O
aumento da seção do suporte obriga incremento na altura
de viga que - ao extrapolar o plano do teto, resulta nos
pórticos rígidos em exoesqueleto. O projeto do MAM-RJ é
exemplar do período como demonstração da ênfase na
caracterização dos elementos de composição por
diversidade estrutural, combinando a ossatura normal e a
estrutura especial. Entretanto, o mecanismo em si mesmo
não constitui inovação, uma vez que já havia sido
implementado por Niemeyer desde o conjunto da Pampulha.
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A nova materialidade do período pós-guerra, verificada no
despojamento das superfícies em elementos da ossatura e
paredes estruturais amplia, mas não invalida o trato anterior.
É expansão do sentido táctil que se acresce a polaridades
geométricas anteriores - ligadas tanto a aspectos duais das
raízes da forma genérica como nos esquemas de
composição presentes no repertório formal do esquema de
estrutura normal. Não resta dúvida de que a decisão de
Niemeyer em não revestir as arcadas justapostas nos dois
palácios ministeriais é raciocínio paralelo à decisão de vestir
com mármore os apoios igualmente justapostos dos quatro
palácios hierarquicamente principais, bem como em exibir o
acabamento metálico do fuste de seção circular ou elíptica
nos suportes da ossatura.
Em São Paulo no final da década de 1950, inicia-se através
de um núcleo de arquitetos da Escola Brutalista Paulista1 uma espécie de variante dessa arquitetura até então
produzida em bases cariocas. Intensidade, causas e origens
dessa variação é tema polêmico. As apreciações correntes
sobre as influências na arquitetura brutalista paulista se
concentram em demonstrar duas posições polarizadas em
torno de rupturas ou de continuidades sobre aspectos
ligados a tendências, paradigmas formais ou pautas –
termos que não aprofundam o tema da transformação
formal.
Esta bipartição do problema, assim como as críticas às
experiências formais de Niemeyer2, pouco contribui para o
esclarecimento da questão sob um enfoque das mudanças
na forma de elementos do esquema de ossatura. Os
agentes dessas transformações ao longo da década de
cinquenta podem ser mapeados na cena norte-americana
em torno de Mies e Kahn, assim como os arquitetos ligados
ao Grupo Team Tem no cenário europeu. Os vínculos
desses ingredientes externos e locais - pelas mãos de
Niemeyer e Reidy, com a expressão Arquitetura Brutalista
Paulista ou, como sugere Ruth Verde Zein - Escola
Brutalista Paulista3, é assunto que permanece em discussão
e motivo de controvérsias na historiografia brasileira. Nessa
perspectiva de análise dos elementos de placa e grelha, as
leituras em torno das transformações dominoicas em terra
paulista na década de sessenta permanecem imprecisas.
De um lado, enfatizam-se rompimentos evidentes com a
tradição de leveza e transparência, característicos da escola
com bases no Rio de Janeiro. De outro, sublinham-se
continuações. Hugo Segawa em Arquiteturas no Brasil 1900-1990 atribui à continuidade da linha carioca o fator
mais palpável para a materialização da arquitetura com
identificação formal paulista4, a partir da autocrítica de
Niemeyer em Depoimento. Não descarta também uma
influência da visão que chamou industrializável da
arquitetura norte-americana tanto pelos princípios das Case
Study Houses como pela obra de Mies van der Rohe.
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Ao argumento da continuação5 - vinculado às
transformações protagonizadas por Niemeyer, se contrapõe
uma visão de ruptura com tais raízes nacionais, a partir de
um entendimento de mútua e sincrônica influência entre
Niemeyer e arquitetos paulistas com a cena internacional.
Mesmo reconhecendo certas afinidades entre o momento de
transição da arquitetura de Niemeyer na década de
cinquenta com algumas premissas que orientam o
surgimento da Arquitetura Brutalista Paulista, o principal
argumento que defende a ruptura à linha carioca enfatiza
mais as diferenças do que as similaridades visual e
conceitualmente. Atribui à contribuição de Mies a origem
tanto aos palácios de Brasília como as caixas contidas de
ambos - Niemeyer e arquitetos paulistas:
“Pode-se detectar certa afinidade entre essa inflexão e
algumas premissas que também nortearão o
surgimento da Arquitetura Brutalista Paulista, em
especial a preferência pela contenção da caixa, ou por
sua variante, a caixa porticada nervurada, (...). Mas
essas afinidades não resultam em soluções
visualmente e conceitualmente similares, havendo
bastante mais diferenças que semelhanças entre as
obras niemeyerianas e paulistas, desde os anos 1955
até pelo menos uma década depois. Assim, essa
aproximação aos pórticos parece resultar, na
arquitetura paulista, menos de uma relação de causa e
efeito com a obra de Niemeyer, e mais de sincronismo
com aspectos do ambiente internacional desse
momento, e de possível afinidade mútua com os
debates acesos pela contribuição miesiana, (...) 6.”
O esclarecimento da questão com foco nas transformações
formais - em especial na modificação na geometria e
materialidade dos elementos primários e secundários do
esquema de ossatura, pode se iniciar pela importante
observação de Zein em relação à preferência da arquitetura
brutalista paulista por dois temas: a contenção da caixa ou
por sua variação, a caixa porticada nervurada.
A noção de contenção da caixa é inicialmente ampla e
ambígua. Conter a caixa, ou o volume sugere tanto delimitar
com elementos fechados como trocar paredes leves e
independentes por muros pesados e estruturais. Em termos
construtivos, a troca em si não constitui novidade: as casas
em fita para oficiais e professores no conjunto do Centro
tecnológico da Aeronáutica (1947) - CTA, em São José dos
Campos, são construídas com muros portantes de alvenaria
rebocada sem pontuação colunar, conforme prevê Costa em
Memória, quando reafirma a adoção de uma arquitetura com
emprego dos pilotis, coetânea com os sistemas atuais de
construção, quando com mais de dois pavimentos - e isso
tanto no Rio como em toda a parte7. Por outro lado, em
termos formais, essa contenção de muros em bases
cariocas em geral ocorre em volumes tipo caixa-barra de

Figura 118: Oscar Niemeyer, vista externa da
construção das residências para oficiais no
conjunto do Centro tecnológico da Aeronáutica
(CTA), São José dos Campos. Fonte:
Papadaki, 1950.
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forma linear em que a limitação transversal é
proporcionalmente inexpressiva diante da amplitude do
comprimento longitudinal totalmente aberto. Mesmo a casa
de Niemeyer em Mendes (1949) há ainda um predomínio da
dimensão longitudinal que de certa maneira enfraquece a
noção de muros contendo a caixa. No estudo de casa para o
Rio de Janeiro também de 1949 a contenção é apenas no
pavimento de acesso no rés do chão; a caixa elevada por
muros de pedra se abre em lados adjacentes, também
diluindo a percepção de contenção.
Entretanto, o sentido de “contenção da caixa” 8 a que Zein
se refere está associado à ideia de volume simples e
compacto com duas faces opostas abertas e duas faces
opostas fechadas, ou praticamente cegas. A ideia é pauta
que se inicia na moradia, considerada um verdadeiro
laboratório experimental para a arquitetura brutalista
paulista9. É contraposição a uma casa essencialmente
transparente, como Quetglas tão bem demonstra na Villa
Savoye, ou parcialmente transparente, com grande
luminosidade restrita ao setor social, a exemplo da casa das
Canoas (1953) de Niemeyer no Rio de Janeiro, ou mesmo
da casa de vidro (1949) de Lina Bo Bardi em São Paulo. Na
contenção da caixa em termos do brutalismo paulista, o
esforço de projeto está a serviço da atmosfera em penumbra
de todos ambientes sem bipartição de áreas funcionais.
DOMINOICO, HÍBRIDO E NÃO DOMINOICO
A partir de dois temas preferenciais ao brutalismo paulista,
estabelecidos por Zein - a contenção da caixa e, a sua
variante - a caixa porticada nervurada, estes podem ser
desdobrados - sob o enfoque das transformações formais
envolvendo os elementos do esquema Dom-ino, em três
grupos. O primeiro deriva de outra formulação, cunhada
também por Zein, denominada “caixa fechada suspensa” 10
como uma ideia matriz desenvolvida pela arquitetura
brutalista paulista. O termo, nos moldes desta investigação,
pode ser bifurcado na “caixa porticada nervurada”, em que a
palavra porticada (arquitravada) endereça à ossatura tipo
Dom-ino, e em uma segunda configuração híbrida –
resultado da superposição ou justaposição de muros
portantes periféricos ao esqueleto independente. A terceira
configuração de caixa fechada pode ser chamada de não
dominoica, uma vez que se define exclusivamente por
muros portantes periféricos em lados opostos, sem
nenhuma combinação com a ossatura independente.
A citação de Artigas é sintomática do conjunto das
transformações dominoicas em terra brasileira a partir das
mútuas relações entre coluna e parede:
“A princípio fizemos nossas colunas com apoio de
concreto, escondidas dentro de paredes que pareciam
portantes. Depois libertamos essas colunas e as
mostramos tais como eram. Em seguida passamos a
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negá-las – e de várias maneiras, de inúmeras
maneiras: reduzindo o número delas ao mínimo;
tirando-as da vertical; entortando a sua forma de pilar
e por fim não a usando de forma alguma" 11.
NÃO DOMINOICO: MUROS PORTANTES
Em termos cronológicos, o conceito de contenção da caixa
em moldes paulistas é inverso sequência na citação de
Artigas e se inicia pela ruptura mais radical12 com o
esquema de ossatura, através do emprego exclusivo de
apoios contínuos - muros portantes nas paredes periféricas
em faces opostas. Não parece coincidência que o primeiro
projeto para a casa Gaetano Miani (1958) de Paulo Mendes
da Rocha, embora se tratando de apenas um estudo
preliminar, seja muito significativo13 se comparado com o
projeto quase simultâneo da segunda casa Mario Taques
Bittencourt (1959) de João Batista Vilanova Artigas. Em
ambas, não por incríveis semelhanças visuais externas,
tampouco por diferenças na disposição dos níveis internos,
a ideia de muro portante periférico é sincrônica e dominante
dos partidos: impõe a contenção das faces alongadas
longitudinais em contraste com a total abertura das faces
curtas transversais. A forma genérica é absolutamente
linear, mas em sentido perpendicular às caixas tipo-barra
com forma linear do esquema genérico carioca.

HÍBRIDO: A CAIXA SOBRE PILOTIS
Em se tratando de estruturas em concreto armado sem
protensão, a inclusão deste novo elemento, a viga-parede,
se apoia em suportes independentes dos muros portantes,
ou seja, sobre pilotis. A mescla entre apoio contínuo e apoio
pontual redunda em um conjunto híbrido caracterizado pelo
aumento do vão entre suportes e do aumento significativo
dos balanços que assumem relações próximas ou iguais ao
vão central, rompendo a proporção em torno de um terço do
vão14. A mudança é significativa em se tratando de edifícios
com dois pavimentos ou mais. As placas passam a atuar
juntas na absorção das cargas, cada plano horizontal é
acoplado ao muro estrutural ou ao novo componente - a
viga-parede15.

Figuras 119 e 120: Paulo Mendes da Rocha,
casa Gaetano Miani, Santo Amaro, São Paulo,
planta baixa pavimento superior, corte
longitudinal (esquerda e centro); Figura 104:
João Vilanova Artigas, casa Mario Taques
Bittencourt, São Paulo, corte longitudinal
(direita). Fontes: Pisani, 2013 e Artigas, 1997.
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Figuras 121 e 122: João Vilanova Artigas,
casa Ivo Viterito, São Paulo, planta baixa e
corte longitudinal (esquerda) e casa Martirani,
São Paulo, planta baixa e corte longitudinal
(direita).
Fontes: www.arcoweb.com.br e
www.vitruvius.com.br.

É ilustrativa dessa sequência formal a casa Ivo Viterito
(1962-63), em que a noção de contenção da caixa se faz
ainda como viga periférica de cobertura, com
prosseguimento através de vigas-parede na casa Martirani
(1969-74) ambas de Artigas. Nesses exemplos, os suportes
são elementos vinculados exclusivamente à viga periférica
ou à viga-parede, respectivamente, com aumento no plano
ortogonal às vigas, à maneira de demonstrar o aparelho de
apoio simples entre arquitrave e fuste. Independente do
número de vãos desses elementos, o duplo megabalanço é
traço característico que evidencia o vínculo em apoio
simples com o entablamento.

Figura 123: esquema comparativo entre o
sistema de ossatura independente (esquerda)
com balanços proporcionais ao vão e sistema
híbrido de muro portante (direita), sobre pilotis
através da viga-parede entre placas,
possibilitando nova proporção entre vão e
balanço (megabalanço), em decorrência da
acoplagem entre pavimentos. Fonte: croquis
do autor.

Mendes da Rocha materializa o tema da casa Miani, em
versão híbrida, elevada por quatro apoios em forma de
tubulões, no projeto não construído da casa de praia A.
Leirner - com duplos apoios e megabalanços e no projeto
construído da casa Mario Masetti (1967-70). O exemplo
híbrido é chamado por Zein como uma “variante” dessa
proposta de casa fechada e suspensa ao se referir à última:
“Mas também desenvolve um tema potencialmente
presente nas casas-apartamento “prototípicas”, ao
transformar as “paredes vedadas” (ou quase) em
“paredes portantes”, pois neste caso trabalham como
uma grande viga da altura do pé-direito total (...),
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apoiada em pilares agora deslocados para a periferia,
permitindo amplos vãos e balanços em proporção
1:1:1, associada a um perímetro retangular de
proporção 2:1 sem colunas intermediárias, o que
acentua a ousadia construtiva.” 16
A condição híbrida se configura pela mescla de apoios
pontuais coplanares aos planos longitudinais que contêm a
caixa através de apoios contínuos, os muros portantes. É
traço característico da solução híbrida o acoplamento entre
planos horizontais possibilitando duplos megabalanços no
sentido longitudinal: placas de entrepiso e cobertura são
estruturas compostas por laje nervurada em concreto
protendido, continuamente apoiadas a duas vigas-parede
nas suas extremidades. As fachadas longitudinais são
acrescidas pela face externa por painéis pré-fabricados de
concreto armado encaixados no rebaixo do topo das
nervuras da placa de cobertura17. Diferente dos volumes
contidos de Artigas, a subdivisão vertical dos painéis retira o
peso visual18 inerente ao aspecto monolítico da solução
estrutural.
Figura 124: Paulo Mendes da Rocha, casa
Mario Masetti, São Paulo, fachada lateral e
corte longitudinal. Fonte: Pisani, 2013.

A casa Masetti é também geometricamente idêntica às
soluções de Artigas com apoios contínuos periféricos ou
vigas-parede, privilegiando também solução mais alongada
entre os lados fechados do prisma elevado. Nesse caso, a
relação de ½ entre faces se distribui na organização
espacial interna em duas faixas de ocupação transversais
que definem as zonas funcionais onde a compartimentação
do setor íntimo contrasta com a total fluidez da porção
social. A percepção do peso visual da laje nervurada no teto
é reforçada pela ausência de pontuação colunar no interior
do recinto.
RUPTURAS EM TERRA PAULISTA: MURO PORTANTE
NAS CASAS DE MENDES DA ROCHA E ARTIGAS
É em terra paulista que o tema do muro perfurado em
concreto adquire variações formais e estruturais, podendo
trocar a classe inicial de viga-parede da casa Gaetano Miani
pelo muro portante apoiado em toda a sua base. Os projetos
executados da segunda casa Miani (1961) e da casa Millan

Figura 125: Paulo Mendes da Rocha, casa
Mario Masetti, São Paulo, planta baixa
pavimento superior. Fonte: Pisani, 2013.
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(1970), ambas de Mendes da Rocha, são concebidos a
partir de dois muros estruturais paralelos de concreto
armado desde o solo. A primeira é resolvida em seminíveis
e a segunda em dois pavimentos plenos. No projeto da casa
de praia de Nabor Ruess (1973) em Guarujá o muro de
concreto à vista vira taipa de pedra. No mesmo sentido, as
soluções de um pavimento construídas entre divisas,
projetadas por Ruy Ohtake, como por exemplo, a casa
Hama (1969), explora essa dupla condição de apoio
contínuo e contenção do espaço estreito e comprido do lote
típico paulistano.
Figura 126: Paulo Mendes da Rocha, casa
Nabor Ruess, Guarujá, vista externa. Fonte:
Pisani, 2013.

Figura 127: Paulo Mendes da Rocha, estudo
da casa A. Leirner, Praia do Tombo, corte.
Fonte: Pisani, 2013.

RUPTURAS EM TERRA PAULISTA: MURO PORTANTE
EM ESCOLAS E FOROS DE MENDES DA ROCHA
Se a ideia de contenção da caixa por apoios contínuos é
pauta que se inicia na moradia, a expansão a outros temas
está ligada a programas com predomínio da serialidade em
relação ao tema da casa unifamiliar. Sugere a possibilidade
de multiplicação horizontal de células, como os exemplos do
foro de Avaré (1961) e a escola da Vila Maria (1961) em São
José dos Campos.
Os foros e escolas são encargos alavancados e
patrocinados por um grande plano de ação pública no
campo da arquitetura no Estado de São Paulo, ainda
iniciado ao final da década de cinquenta durante o governo
Carvalho Pinto. Tanto quanto nos projetos escolares,
incluindo o “Corredor das Humanas” na Cidade Universitária
de São Paulo, as preocupações de Mendes da Rocha são
compartilhadas por Artigas, Fábio Penteado e boa parte dos
arquitetos da Escola Brutalista Paulista. O edifício do Foro
de Avaré se inclui nessa postura coletiva e busca romper
com a organização espacial ligada à forte hierarquia e
preservação da autoridade, que tradicionalmente prevê no
piso superior o grande salão do júri e no térreo os serviços
para a população. Ao invés disso, uma praça coberta – uma
grande sala de espera em sombra. A solução de inversão no
posicionamento do tribunal permite liberar quase todo rés do
chão ao fácil acesso e espera da população com os
cartórios nos pisos superiores e iluminação zenital sob a
faixa central de circulação e mezaninos.
O foro de Avaré é um desses projetos em que é possível
verificar a mesma operação de fechamento estrutural nos
lados originalmente maiores do volume. A forte
característica serial do programa propicia a multiplicação da
ideia inicialmente aplicada na moradia. Cada célula entre
vigas-parede define célula espacial máxima do programa
podendo ser subdividida em duas ou três células menores,
mantendo a noção ambígua de célula única, mas
multiplicável.
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Figura 128: Paulo Mendes da Rocha, projeto
do Foro de Avaré, plantas baixas e corte
transversal. Fonte: Rocha, 1999.

Na Escola da Vila Maria, Mendes da Rocha segue
desenvolvendo o tema da contenção dos muros aplicado a
programas de características repetitivas. Um equivalente
princípio de multiplicação de células estruturais e espaciais
do foro é obtido pela extrusão horizontal no eixo transversal
do volume original das casas, resultando também em
volume com predomínio do eixo longitudinal. Claraboias em
pirâmides truncadas na cobertura a cada dois módulos
estruturais rompem a horizontalidade dos forros e com o seu
ritmo reforçam a ideia de celularização espacial. Cada célula
escolar corresponde ao módulo estrutural que pode ainda
ser subdividido em dois compartimentos, abrigando a porção
miúda do programa de apoio às aulas. Estruturalmente, as
vigas-parede se restringem às extremidades da caixa tipobarra curta, mas restam seus vestígios nas linhas da malha
estrutural junto ao plano da fachada das salas de aula, sob a
forma de pilares-parede.
HÍBRIDO NO EDFÍCIO BAIXO
O início das experiências com edifícios escolares de João
Vilanova Artigas é também digno de nota, a partir do
rompimento com a organização espacial tradicional das
escolas em seus dois projetos para o Governo do Estado de
São Paulo (1959-1962). Itanhaém (1959) é a primeira escola
que abandona o sistema de pavilhões isolados para adotar o
pátio coberto. O ginásio de Guarulhos (1960-62) de
programa mais complexo, avança na ideia de recreio
coberto e introduz iluminação zenital. Em ambos os
ginásios, a solução é híbrida mesclando apoios não lineares
e, portanto, não dominoicos com placas de teto liso
resolvidas com lajes em caixão-perdido. O conjunto é
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formado por pórticos rígidos ocultos pelas placas. É traço
característico o desenho didático em relação ao seu
funcionamento bi-rotulado: estreito e esbelto no encontro
com o solo e largo e volumoso no encontro com a viga. No
ginásio de Itanhaém o vão transversal típico é 11m,
visualmente ampliado por um inteligente artifício de giro do
apoio intermediário nos pórticos das extremidades,
enquanto na escola de Guarulhos o ritmo transversal é ABA,
ou seja, vãos de 10/20/10m. Nestas duas situações, o
emprego de solução porticada rígida favorece a redução na
altura dos elementos horizontais em função do aumento do
vão uma vez que o mecanismo estabelece um consórcio
entre suporte e viga na absorção e transmissão do
carregamento. A redução de altura de pés-direitos e placa
de cobertura retira o caráter monumental. A horizontalidade
resultante extrai importância das fachadas em favor da
ênfase na continuidade dos espaços internos. Parte da
carga de invenção embutida nessa combinação híbrida
reside na sensação de edifício atarracado19 ao solo.
HÍBRIDO NO EDIFÍCIO ALTO
Dois projetos na Avenida Paulista, o Edifício V Avenida
(1960) de Miguel Juliano e Pedro Paulo de Melo Saraiva e o
Banco Sul Americano do Brasil (1962) de Rino Levi, Roberto
Cerqueira César e Luís Roberto Carvalho Franco são
exemplos famosos da estrutura normal no edifício alto com
solução estrutural periférica e fachada livre, sem recorrer a
pilares-parede como mecanismo de contraventamento20.

Figuras 129 e 130: vistas externas dos edifícios V Avenida (esquerda) e Banco
Sul Americano do Brasil (direita). Fontes: www.pedrokok.com.br e
www.archidaily.com.
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Entretanto, a ideia de extrusão vertical da parede estrutural
se viabiliza em termos construtivos pela inclusão de pilaresparede periféricos em faces opostas como as vigas-parede
nos exemplos híbridos residenciais de caixa fechada sobre
pilotis. A mescla do pilar-parede com paredes de vedação
em concreto armado é a solução do esqueleto híbrido do
edifício residencial Guaimbê (1964) em São Paulo de
Mendes da Rocha e exclusivamente pilares-parede no
edifício residencial Quatiara (1972) de Ruy Ohtake. A
solução híbrida em relação aos apoios contínuos é
excepcional do ponto de vista construtivo tanto quanto o
residencial Highpoint One de Berthold Lubetkin havia sido
na década de 1930. Em termos estritamente construtivos,
são processos mais raros dependentes de técnicas
excepcionais em se tratando da conjunção entre encargo
privado e edifício vertical em que os apoios pontuais lineares
da ossatura tipo Dom-ino é construtivamente ordinária e,
portanto, francamente dominante.

Figura 131: Paulo Mendes da Rocha, edifício
Guaimbê, São Paulo, vista externa. Fonte:
Xavier, 1983.

Figura 132: Paulo Mendes da Rocha, edifício Guaimbê, primeira versão do
pavimento-tipo e corte parcial junto à sala de estar e estúdio nas fachadas curtas,
ainda sem a imposição da parede de contraventamento junto à totalidade da
fachada sudeste. Fonte: Pisani, 2013.

No caso do edifício Guaimbê, a ideia de multiplicação
vertical de protótipos de casas Masetti empilhadas não se
verifica em termos estruturais. A solução executada recai no
esqueleto independente com pilares-parede coplanares às
paredes periféricas, simulando um suposto muro estrutural
sob extrusão com cortes verticais à maneira de fendas. A
manobra está à mercê de severos impactos quanto à
estabilidade lateral do volume, em função da associação
entre forma linear e estrutura portante periférica com
posicionamento excêntrico de único núcleo de estabilização.

Figura 133: Ruy Ohtake, edifício Quatiara, planta
baixa parcial do pavimento tipo. Fonte: Xavier,
1983.
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A conjunção entre forma linear e shear core excêntrico
obriga a inclusão de uma parede de contraventamento em
toda a face posterior do volume principal. No edifício
Quatiara todas essas questões se resolvem em decorrência
do favorável encontro geométrico entre a forma centroidal e
cela de estabilização centralizada. O core estrutural é
envolvido simétrica e perifericamente por pilares-parede
somente em duas faces opostas, permitindo efetivamente
outras duas fachadas totalmente abertas à luz.

Figuras 134, 135 e 136: Paulo Mendes da
Rocha, edifício Guaimbê, esquema genérico
demonstrativo dos problemas de torção
significativos devido à assimetria do shear
core de estabilização lateral em edificações
altas, esbeltas e com forma linear (esquerda);
esquema estrutural do edifício Guaimbê
evidenciando o emprego obrigatório de parede
de contraventamento associada às duas celas
de estabilização excêntricas (centro) e planta
baixa do pavimento-tipo (direita). Fontes:
Ching, 2010, croquis do autor e
www.arquiteturabrutalista.com.br.

Figura 137: combinações por superposição
entre ossatura e megacapitel em posições
extremas no esquema genérico tripartido, na
base de edifícios altos como transição
estrutural, típicos dos projetos de Niemeyer a
partir dos anos 1950 (esquerda) e no estrato
superior do edifício da Estação Rodoviária de
Jaú. Fonte: croquis do autor.

HÍBRIDO E EXCEPCIONAL POR MEGACAPITEL
Se as experiências de Niemeyer com os apoios em V ou W
haviam se concentrado na porção inferior do esqueleto em
edifícios altos, é oportuno recordar que a solução considera
o pavimento de base uma transição estrutural no sentido
longitudinal em relação aos demais pavimentos do corpo
principal. Do ponto de vista estrutural, considerando o todo
do esqueleto, a bifurcação do pilar ao longo de um
pavimento ou dois se constitui em um retorno às funções
exercidas pelo capitel, nesse caso um verdadeiro
megacapitel. A constatação é tomada a partir de
comparações com as situações que antecedem o esquema
de ossatura, quer na arquitetura clássica e gótica e suas
derivações no século XIX.
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Artigas prossegue com as experimentações do megacapitel
de Niemeyer, também ocupando em altura um pé-direito
integral, mas com diferente posição na elevação. Ao invés
de atuar como componente de transição entre diferentes
vãos estruturais na base do edifício alto, o megacapitel de
Artigas se restringe às suas funções iniciais, em edifícios
baixos, com dois ou três pavimentos, ocupando a
extremidade superior do apoio no encontro com os
elementos suportados que configuram o entablamento. Na
Estação Rodoviária de Jaú, o emprego do megacapitel é
evidente como apoio da placa de cobertura, em que os dois
entrepisos intermediários cortam o fuste de seção quadrada
em situações alternadas, ora no terço inferior, ora no terço
superior ou ainda em ambas as situações.
HÍBRIDO E EXCEPCIONAL POR SUPERPOSIÇÃO
Ao final dos anos 1960 e na primeira metade dos anos de
1970, dois projetos de caráter programático excepcional,
assinados por Mendes da Rocha são desenvolvimentos
importantes sobre o tema da caixa contida por vigas
periféricas de cobertura ou vigas-parede sobre pilotis,
iniciadas no âmbito da moradia, pelas casas Ivo Viterito e
Masetti, respectivamente.
No primeiro, o Pavilhão do Brasil na Exposição Universal de
Osaka de 1970 (1969-70), a solução estrutural tem clara
derivação na casa Viterito: duas vigas de cobertura com dois
apoios e duplo balanço, equivalentes ao vão central
recebem laje nervurada no sentido transversal. As pérgulas,
ao invés da solução longitudinal da moradia, se posicionam
no sentido transversal nas duas extremidades em balanço.
Figura 138: Paulo Mendes da Rocha, projeto
do pavilhão do Brasil para a Expo 70 em
Osaka, foto maquete. Fonte: www.tumblr.com.

A solução do edifício pode ser sumariamente descrita por
uma cobertura que forma teto encurvado, através de duas
vigas biapoiadas com duplos balanços com desenho em
curva suave que sugere o funcionamento dos esforços:
aumento de seção junto ao apoio e progressiva diminuição
da altura até a metade do vão. As duas vigas-mestras se
apoiam em quatro pontos que, ora sugerem o encontro
suave com o encurvamento natural da topografia, ora o
encontro drástico com a geometria do elemento construído e
artificial. A noção de oposição natureza e técnica ou o
contraponto entre relevo da coxilha e “pseudo” fundações
descobertas, iniciada por Artigas nos projetos dos clubes, é
tema central da proposta.
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Figura 139: Paulo Mendes da Rocha, projeto
do Museu de Arte Contemporânea da
Universidade de São Paulo, foto maquete.
Fonte: www.arquiteturabrutalista.com.br.

O projeto para o Museu de Arte Contemporânea da Cidade
Universitária de São Paulo – MAC/USP (1975) é versão
monumental da ideia híbrida de volume contido por muros
portantes sobre pilotis iniciada no projeto da casa Masetti.
Implantado no core da Cidade Universitária Armando Sales
de Oliveira (CUASO) segue ideia de Niemeyer em empregar
a viga-parede inclinada como elemento de reflexão da luz
zenital ao espaço interno, porém ao invés de volumes
tronco-piramidais, o princípio é aplicado a geometrias de
seção trapezoidal que, sob extrusão, resultam em prismas.
HÍBRIDO E
PERIFÉRICA

EXCEPCIONAL

POR

JUSTAPOSIÇÃO

A configuração híbrida pode ser obtida como em bases
cariocas, por justaposição periférica, porém através da vigaparede. Nesse sentido, é exemplar o edifício da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo FAUUSP (1961), formando um peristilo com apoios não
dominoicos de feições monumentais equiparáveis as já
realizadas por Niemeyer nos Palácios de Brasília.
Figura 140: esquema de justaposição
periférica. Fonte: croquis do autor.

Não por acaso, o edifício da FAUUSP é considerado obra
exemplar de caráter especial pelo seu porte e combinação
de
diversos
temas
arquitetônicos,
dialeticamente
sintetizados21. Artigas dá prosseguimento às experiências
com edifícios escolares na organização espacial, mantendo
a configuração de três bandas de ocupação ao longo do
eixo longitudinal, destinando a faixa central para o vazio sob
a cobertura com iluminação zenital, à maneira de um grande
saguão aberto à luz ou praça coberta. No entanto, diferente
da solução híbrida adotada nos dois ginásios de Itanhaém e
Guarulhos, Artigas adota o esquema de ossatura em suas
características originais: grelha regular de apoios, placas
contendo laje nervurada oculta com teto plano, relação
proporcional entre vãos e balanços e, total desligamento
entre apoio e parede como convém a uma planta livre; não
há dúvida da presença do esquema de ossatura Dom-ino no
interior do edifício em seus moldes literalmente cariocas.
Mais uma vez, diferente dos dois ginásios, o apoio é de
seção circular com canelamento vertical de fuste marcado
por sarrafos em contraste com o tratamento que de longe
parecem mármore22 dispensado às fôrmas das placas em
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suas superfícies inferiores e laterais. O mesmo brutalismo
na produção do todo do edifício promove contraste entre
acabamento liso dos planos horizontais das placas e
acabamento rugoso do sistema vertical dos apoios e vigasparede periféricas.
Por seu turno, a galeria que envolve todas as quatro faces
da ossatura interna tem idêntica manobra dos Palácios da
Justiça e Itamaraty de Niemeyer. Vale relembrar que a
justaposição de arcadas ao longo das quatro fachadas nos
palácios, é uma escolha que convém à planeza do muro,
diferente dos apoios isolados que suportam entablamentos
planos de um sistema arquitravado. No entanto, se
Niemeyer atenua o peso visual das arcadas23, Artigas atua
pelo contraste entre o peso de um sistema arquitravado com
viga-parede que se apoia por trespasse através de mísula a
suportes piramidais em giro de 45 graus com o plano das
fachadas.
CONTINUIDADES EM TERRA PAULISTA: DOMINOICO
NAS CASAS DE MENDES DA ROCHA
O segundo tema é mais do que uma simples variante do
primeiro, já que a “caixa porticada nervurada”, nada tem
haver construtivamente com muros portantes, vincula-se
diretamente a dois elementos fundamentais do esquema de
ossatura independente: apoios pontuais e placas com
nervuras aparentes. Não custa sublinhar que o recuo dos
suportes em relação ao perímetro das fachadas é
determinante de mudanças cruciais, formais e estruturais
em relação ao tema dos muros portantes periféricos. A
primeira questão é espacial e estrutural, com o retorno da
pontuação de apoios perfurando o espaço. A segunda é
estritamente construtiva, em que cada pavimento é
responsável pela absorção das cargas de maneira
independente, como na ossatura tipo Dom-ino original.
O projeto da casa Sylvio Albanese (1964) de Mendes da
Rocha já revela importantes resultados exploratórios do
tema, ainda com partido resolvido em dois pavimentos
parciais. A grelha regular de suportes acompanha a
geometria do lote, baseada em ligeiro trapézio. É apoio
exclusivo e independente da cobertura, em formato de
leque, definida por laje nervurada aparente intercalada por
três vigas transversais espaçadas 10,5m e duplo balanço de
3m, fechados com vigas de platibanda somente nas duas
fachadas longitudinais. Nesse caso a viga periférica de
cobertura, é estruturalmente diferente da casa Viterito, uma
vez que está suspensa pela estrutura da cobertura e
assume uma importante tarefa de controle da luz lateral na
fachada. Esse novo elemento, uma espécie de dobra, ou
melhor, aba da cobertura, representa uma importante fusão
entre elemento de proteção solar e estrutura. É objeto de
ampla exploração formal em outros projetos que se seguem
de Mendes da Rocha e Artigas.
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O retorno da grelha de apoios vem acompanhado de um
rompimento com a planeza dos elementos horizontais de
entrepiso e cobertura do esquema de ossatura Dom-ino em
bases cariocas. Em contrapartida se reestabelece a
proporção aproximada de vão e balanço, bem como a
independência geométrica e material entre placa de
cobertura, placa de entrepiso e paredes. As paredes
internas em alvenaria aparente são totalmente desligadas
dos seis apoios. Repete-se o predomínio da forma genérica
linear com organização interna em faixas de ocupação
transversal das casas entre muros, e o mesmo tratamento
de luz natural proveniente de aberturas zenitais, em
proporções que configuram uma espécie de pátio interno
coberto24.
Figura 141: Paulo Mendes da Rocha, casa
Sylvio Albanese, planta baixa e elevação
sudeste. Fonte: Zein, 2000.

O passo seguinte é unificar a porção principal do programa
da casa em um único pavimento com referencial quase
óbvio na solução em forma centroidal da Quarta
Composição de Le Corbusier, a Ville Savoye. Quatro obras
do período entre 1963 e 1965 representam o chamado
núcleo prototípico25 em torno do conceito de casaapartamento. A mais conhecida, a sua casa do Butantã
pode ser tomada como obra-chave, pois em relação à sua
réplica, pouco difere. Entretanto, em relação à outra
construída - Francisco Malta Cardoso, as diferenças são
significativas, ligadas à estratégia de adaptação do protótipo
às contingências do lote, à ventilação direta dos dormitórios
e ao tratamento dos tetos.
A solução inegavelmente refina a experiência sobre mesmo
tema mais embrionário na casa Albanese. Afirma-se a total
independência estrutural entre placa e grelha, através da
solução definida por quatro apoios recuados do perímetro
das quatro fachadas. Duplas de vigas mestras aparentes
ocorrem tanto na placa de entrepiso como na placa de
cobertura e recebem perpendicularmente uma sequência de
vigas nervuradas. As dimensões entre vão central e
balanços extremos são bem diferentes entre eixos:
5.5/9.3/5.5m para o entrecolúnio no sentido longitudinal às
nervuras e 3.7/8.5/3.7m no sentido transversal às nervuras.
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A diferenciação de fachadas adjacentes permanece como
esquema genérico, mas os recursos de diferenciação se
aprimoram, sob uma nova matriz genérica da forma
centroidal. A face ligeiramente mais curta, perpendicular às
nervuras tem placas com megabalanços na cobertura,
distintos dos balanços proporcionais da placa de entrepiso,
o que oportuniza uma maior defasagem entre plano extremo
da cobertura e alinhamento dos peitoris. O artifício garante
um amplo beiral horizontal, com esquadria protegida e
contínua nas fachadas frente e fundos. Na posterior, um
quebra-sol vertical é adicionado junto a extremidades
abertas entre nervuras, propiciando uma faixa de iluminação
zenital contínua que incrementa a luz por reflexão junto ao
espaço destinado ao gabinete. As duas outras fachadas
mais alongadas, paralelas às linhas de nervuras, são
concebidas como abas da cobertura. O novo componente
funciona simultaneamente como viga-calha e quebra-sol,
levemente avançado em relação ao plano dos peitoris. Os
eventuais recortes à maneira de pequenas janelas não
maculam o incrível peso visual desses fechamentos.

Figura 142: Paulo Mendes da Rocha, casa
Butantã, vista externa da escada de acesso.
Fonte: Pisani, 2013.

Os megabalanços - restritos ao plano da cobertura, Figura 143: Paulo Mendes da Rocha, casa
modificam substancialmente a maneira como o esqueleto Butantã, corte transversal (acima) e corte
perfura espaços internos em relação às fachadas abertas. A longitudinal (abaixo). Fonte: Pisani, 2013.
organização em três faixas transversais perpendiculares às
faces mais fechadas define primeiramente, espaços
equivalentes a varandas, livres e contínuos. Em seguida,
após a linha de apoios, situa-se a grande faixa dos
dormitórios com aberturas zenitais que acomodam os
banhos em subfaixa. A terceira banda é o salão de estar
junto à outra fachada aberta.
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Figura 144: Paulo Mendes da Rocha, casa
Butantã, planta baixa pavimento superior.
Fonte: Pisani, 2013.

CONTINUIDADES EM TERRA PAULISTA: ESCOLAS E
FOROS DE ARTIGAS
Fora do âmbito da residência, um projeto escolar e um foro,
ambos os projetos de Artigas, marcam importantes
continuidades das transformações dominoicas em terra
paulista. O Foro de Promissão (1959) e o Ginásio de Utinga
em Santo André (1962) têm como característica comum a
organização espacial em três faixas ao longo do eixo
longitudinal e o contraponto entre a grelha estrutural dos
apoios e a planeza das placas.
OSSATURA SOMENTE COM APOIOS COLOSSAIS
No Foro de Promissão e no Ginásio de Santo André,
diferente da solução híbrida dos ginásios de Itanhaém
(1959) e de Guarulhos (1960), os apoios internos se
transformam em suportes periféricos, eliminando balanços
com os bordos de placa e resultando nas fachadas
longitudinais em apoios colossais26.
No projeto do foro, Artigas propõe rompimento equivalente
às escolas com relação à organização espacial até então
estabelecida para esses edifícios, mantendo a divisão
transversal em três bandas, idêntica às experiências
simultâneas dos ginásios de Itanhaém e Guarulhos. Artigas
emprega apoios colossais de seção retangular, ao mesmo
tempo em que sugere uma planta livre com desligamento
total entre paredes e apoios. Elimina-se a aba de cobertura,
responsável pela proteção solar e absorção da calha na
cobertura em favor de uma solução de único plano entre
apoios colossais e viga periférica de cobertura.
O Ginásio de Utinga em Santo André amplia e refina a
solução do Ginásio de Guarulhos com dois pátios internos,
agora somados a um terceiro destinado à quadra
poliesportiva. O projeto de 1962 havia previsto estrutura em
concreto protendido e elementos pré-fabricados que não se
efetivaram na execução de 1966 com sistemas construtivos
moldados em loco.
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De qualquer forma, o apoio colossal do foro retorna à cena,
desta vez, com seção quadrada e restrito às faces longas
externas, para se diferenciar das fachadas voltadas aos
pátios. Estas se apresentam de duas maneiras: de um lado
os apoios externos se apresentam semielevados, de outro
constituindo fachada livre também semielevada em relação
ao nível do pátio. Na relação estrutura e parede, o apoio de
seção quadrada é regra equivalente à coluna solta,
diferenciando um edifício escolar de caráter mais ordinário
com solução industrializada. Na quase totalidade das
situações, as paredes se posicionam entre o vão transversal
da grelha estrutural, afastadas dos apoios.
Figura 145: João Vilanova Artigas, croquis das
relações entre suportes verticais e placas de
entrepiso e cobertura nos projetos com
programa serial: ginásio de Utinga (acima
esquerda), Foro de Promissão (acima direita)
com emprego de apoios colossais, e SENAI
Vila Alpina (abaixo esquerda) com vigasplatibanda originárias do projeto da casa Ivo
Viterito (abaixo direita). Fonte: croquis do
autor.

Posteriormente, no projeto da Escola Técnica do SENAI de
Vila Alpina (1968), a parceria de Artigas com Fábio
Penteado tem como resultado um partido resolvido em
pavimento único, mas que conserva a divisão ternária dos
espaços. Repete-se a solução com três faixas longitudinais
de ocupação já verificadas nos projetos escolares e no foro.
Duas vigas periféricas de cobertura correm nas fachadas
longas com apoios coplanares, com suportes singelos. Nas
bandas junto a estas fachadas estão abrigadas as salas de
aula e administração. Na nave central com vão e pé-direito
maior, localizam-se oficinas, quadra de esportes e cantina,
sob iluminação zenital.
Na solução da estrutura de cobertura, a placa em teto plano
vira grelha horizontal com nervuras aparentes. Os apoios de
seção quadrada definem a transição entre o espaço central
e as circulações. Mísulas no sentido transversal retomam
função ancestral da estrutura tipo Hennebique, ao reduzir o
grande vão central em torno de vinte metros, conservando a
mesma altura das nervuras com os vãos periféricos
menores.
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É oportuno observar que os temas da contenção da caixa e
da caixa porticada nervurada se acompanham de mudanças
na geometria dos espaços e na forma e ligação dos seus
componentes, mas, apesar de nova materialidade
envolvendo o brutalismo, segue o recurso de diferenciação
programática quanto ao acabamento de superfícies, nesse
caso, em concreto à vista, ora de aspecto rústico, ora de
aspecto liso, como ocorrido no projeto da FAUUSP.
Portanto, a estratégia de gradação do encargo, através da
diferenciação das superfícies nos elementos em
justaposição, é idêntica à manobra de Niemeyer para
diferenciar os três palácios de Brasília, em que os apoios
não dominoicos em mármore branco são justapostos aos
suportes dominoicos internos revestidos com chapa
metálica.
NOTAS DO CAPÍTULO 5
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Esta investigação parte da comprovada ocorrência de uma Escola Brutalista
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2
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recorte sobre um espectro mais amplo da arquitetura brutalista paulista. Ao admitir
a não exata congruência (p.239), Zein trabalha com um marco referencial
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uma situação peculiar na qual se tem apenas duas fachadas iluminantes opostas,
as duas outras são praticamente “cegas” (...) O efeito geral resultante dos
dispositivos de iluminação da casa é de uma penumbra constante “... Zein
argumenta que, ainda que várias aberturas zenitais na faixa central aparentem
maior nível de iluminação do que nas faixas junto às aberturas, a caixa contida
“não recorre ao paradigma da “caixa de vidro”, da transparência absoluta, da
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que o mais possível, evitando a luz direta e crua, (...). Seu interior frio e escuro é
reminiscência da ambiência tradicional, quase rural, e é também contraponto ao
calor luminoso do clima tropical: a casa se apresenta, pela maneira como trata a
luz, como um símile da caverna fresca, protegida, agradável, íntima”.
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ZEIN, 2005, p. 228.

ARTIGAS, João Batista Vilanova. Arquitetura e construção in Caminhos da
Arquitetura : Vilanova Artigas. São Paulo: Cosac & Naify, 1999, p.120.
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O muro portante indica uma passagem decisiva de uma arquitetura de superfície
e decomposição de planos para outra envolvendo massa com superfícies
dobradas. Vale recordar nesta tese a distinção de Jesus Aparicio sobre a dualidade
muro e coluna, ou seja, entre apoios contínuos e descontínuos. Subtração se
efetua sobre o apoio contínuo, o muro; adição sobre o apoio pontual, a coluna.
Subtrair significa manter o valor da matéria da arquitetura, do maciço, do muro
sólido, acentuando a presença corpórea da arquitetura. Adicionar apoios denota o
inverso, acentua a ausência de matéria, a leveza através da construção mínima.
Também é oportuno recordar Rudolf Wittkower sobre a clara distinção de Alberti
entre arcada romana e colunata grega que ilustra esses dois conceitos tão
importantes.
13
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Mendes da Rocha. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: PROPAR/UFRGS,
2000, p.181.
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15

VASCONCELOS, Augusto Carlos de. Estruturas arquitetônicas: apreciação
intuitiva das formas estruturais. São Paulo: Studio Nobel, 1991, pp. 36-43. Segundo
Vasconcelos, as vigas-paredes são vigas cuja altura ultrapassa 1/4 do vão.
Portanto, a condição única para uma viga ser viga-parede é que sua seção
transversal tenha altura superior à quarta parte do vão. A viga-parede tem altura de
um pavimento ou mais, deixando de se comportar como uma barra para vãos
usuais, pois as dimensões das seções transversais não são menores em relação
às dimensões contadas ao longo do eixo.
16

ZEIN, 2005, p. 228. O termo “caixa fechada suspensa” é anteriormente
exemplificado pelo núcleo de “casa-apartamento sobre pilotis” de Paulo Mendes da
Rocha na página 226.
17

Cabe aqui uma distinção importante em relação à casa Roberto Millan (1960),
projetada por Carlos Millan. A similaridade da contenção lateral da caixa é obtida
também por painéis de concreto entre planos de placa, mas através de
independência entre os planos horizontais das placas como convém à ossatura
Dom-ino. Também as geometrias são muito distintas através da relação entre lados
e proporções entre vão e balanço da ossatura permanecem estritamente em bases
cariocas.
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João Vilanova Artigas. Barcelona: Gustavo Gili, 2010, p. 20.
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Os dois exemplares são resolvidos com apoios pontuais e que mantêm a
linearidade da ossatura tipo Dom-ino. O projeto do Edifício V Avenida (1960) de
Miguel Juliano e Pedro Paulo de Melo Saraiva se caracteriza pela implantação que
preserva as melhores características das duas escalas do edifício tipo Lever
House. A solução estrutural elimina a pontuação colunar intermediária ao compor
quadros isostáticos de 11,5m de vão com balanços duplos de 1,5m, espaçados a
cada 7,5m, e balanços de 2,0m nos extremos longitudinais. No Banco Sul
Americano do Brasil (1962) de Rino Levi, Roberto Cerqueira César e Luís Roberto
Carvalho Franco, o terreno de esquina tem volume de base com ocupação máxima
e bloco vertical também perpendicular à avenida se alinhando à solução prototípica
iniciada pelo V Avenida. Repete-se a malha estrutural retangular composta de
quadros isostáticos com duplos balanços e todas as fachadas livres. A edificação
baixa tem solução estrutural reticular e é circundada por varandas contínuas que
integram os jardins aos espaços internos da agência bancária. As fachadas do
conjunto são envoltas por uma segunda pele composta por brises de alumínio com
exceção das duas empenas cegas do bloco vertical.
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ZEIN, 2005, p. 134.
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BRUAND, 1981, p. 301.
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Conforme já discutido anteriormente, a redução do peso visual das arcadas nos
dois palácios de Brasília ocorre através da seção triangular dos apoios com vértice
voltado para a face externa das fachadas, da escassa sensação massiva do muro
sobre os vazios da arcada e do efeito de reflexão com o espelho d’água
circundante.
24
25

ZEIN, 2000, p. 219.

ZEIN, 2005, p. 226. O chamado núcleo prototípico é formado pela casa Bento
Odilon Ferreira (não construída), casa Francisco Malta Cardoso, casa Lina Mendes
e casa Paulo Mendes da Rocha (conhecidas como as casas gêmeas do Butantã).
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26

Vale lembrar que o bloco de exposições do Ministério de Educação no Rio de
Janeiro (1936) já havia recriado apoios colossais externos na fachada do edifício, já
que a sua reintrodução em interiores pertence mais uma vez à igreja Notre-Dame
em Raincy (1922-23) de Perret.
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CAPÍTULO 6
REALIZAÇÕES COMPARADAS
No epílogo de sua Estrutura das Revoluções Científicas,
Thomas Kuhn substitui o termo paradigma científico - que
em seu entendimento havia assumido vida própria, pela
noção de exemplo compartilhado1. Vale recordar que Kuhn
desenvolve, ao longo de sua proposição, a noção de ciclos
alternados de progresso científico em torno de paradigmas.
O primeiro é vigência de matriz disciplinar que após
aceitação consensual adquire status de paradigma. O
prosseguimento é período transitório, envolvendo crise
deste, que se finda somente quando a transformação
revolucionária restabelece sistema de novas relações,
oportunizando período de validade para nova matriz
disciplinar e assim por diante. Vale também repetir idêntica
correspondência entre transformações da arquitetura e
sociedade, estabelecidas por Lucio Costa em Razões, ao
assinalar a existência de períodos de transição, seguidos de
outro período sob a atuação de forças convergentes2.
A observação de Kuhn confere às soluções concretas de
problemas - através de exemplares3, um conteúdo empírico
indispensável às leis e a postulados teóricos. É plausível,
portanto, que a proposição de qualquer teoria demande
prova empírica dos pressupostos contidos no argumento. O
objetivo deste capítulo é examinar empiricamente certos
temas ou questões diretamente envolvidos com o esquema
de ossatura Dom-ino em suas bases originais e expansões
cariocas - em comparação às transformações em terra
paulista. Não é, no entanto, finalidade desta tese um exame
comparativo de cunho panorâmico entre a produção de duas
escolas, nem tampouco, a validação de qualquer método
particular de trabalho entre seus arquitetos mais relevantes,
mas preferivelmente verificar com mais detalhe os
processos formais e construtivos expostos nos capítulos
anteriores.
O método de análise proposto estabelece uma apreciação
entre pares de edifícios importantes à abordagem do
esquema de ossatura, comparados em diferentes estágios
do seu desenvolvimento. Em termos kublerianos, cada um
pode ser entendido como objeto-chave4, ou mais
especificamente - edifício-chave, pertencente a uma
determinada sequência formal. A sequência ou série
corresponde a um desenvolvimento formal em estágios
iniciais e finais sobre tema ou questão comum aos seus
objetos. O conceito permite considerar simultaneamente em
um único exemplar5 uma rede de repetições do mesmo
traço, gradualmente alteradas dentro de uma espécie de
malha ou rede de fibras de fases temporais6. Por meio da
análise comparativa de edifícios-chave, as soluções
específicas a determinados problemas típicos se conectam
a uma ou mais classe de formas. Especificamente nesta

Figura 146: esquema genérico de sequências
formais proposto por Kubler, diagrama da rede
de circuitos ao longo de durações de tempo.
Fonte: croquis do autor.
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pesquisa, as fases das sequências, envolvendo
transformações de elementos do esquema de placa e
grelha, estão identificadas em seus estágios iniciais e finais7,
em bases cariocas e em terra paulista, respectivamente. Em
suma, os edifícios-chave representam opções de projeto
com propósito de elucidar princípios de organização formal
em diferentes estágios de desenvolvimento do esquema, ou,
em termos ampliados, as propriedades visuais das
diferentes idades sistemáticas8.

Figura 147: diagrama da rede de circuitos
kublerianos proposto pela tese, envolvendo
arquitetura moderna ao longo de 60 anos de
duração, desde 1915 até 1975 (linhas
verticais); esquema de sequências formais
(eixos horizontais), abrangendo os três
domínios, em que o sistema Dom-ino ocupa o
domínio da estrutura normal (2). É posição
intermediária entre sistemas infranormais de
muro portante (1) e supranormais de
estruturas especiais (3). A área cinza
corresponde ao período de transformações
dominoicas em terra brasileira - em bases
cariocas e em terra paulista. Nas fases iniciais
das sequências formais (1930 a 1950), as
combinações envolvem apenas a ossatura e
combinações híbridas entre sistemas ou
elementos dos dois outros sistemas. Nas
fases finais, os componentes dominoicos
recebem superposições e justaposições que
formam conjuntos híbridos entre elementos da
ossatura e novos apoios não dominoicos
(linha espessa cinza), como também com a
parede estrutural que aumenta sua
importância em temas antes reservados
prioritariamente à ossatura. Fonte: croquis do
autor.

Nesta tese são reconhecíveis os estágios iniciais pela
denominação de dominoico e brasileiro, no Capítulo 2, e
transformações dominoicas em bases cariocas, no Capítulo
4. Em suas Precisões Brasileiras, Comas já havia
evidenciado que a plataforma conceitual e operativa sobre o
esquema de placas estratificadas em balanço e grelha de
apoios independentes, é sistematizada por Le Corbusier,
mas é desenvolvida paralelamente em bases cariocas. A
sua investigação dedica esforço em demonstrar a
importância teórica de Lucio Costa como ideólogo e agente
da apropriação brasileira ao esquema. É importante o
entendimento da opção informada9 de Costa pela obra
corbusiana diante do panorama estabelecido na década de
1930 em relação a outros arquitetos. Por veia análoga, os
dois textos fundamentais de Costa, abordados no Capítulo
2 desta tese, confirmam a sua escolha consciente pelo
esquema de ossatura inicialmente proposto por Le
Corbusier. Além do plano teórico e estratégico, a
importância de Costa na prática de projeto é pareada a de
Niemeyer. Ao longo de todos os sete capítulos de Precisões
Brasileiras, a participação da dupla é comprovada pela
relevância dos exemplos detalhadamente descritos e
apreciados10. Entretanto, a opção desta investigação pelos
exemplares exclusivamente projetados por Niemeyer é
justificável por no mínimo três motivos que se explicitam ao
longo do Capítulo 4.
É oportuno afirmar em primeiro lugar, a importância dos
escritos de Costa em Depoimento (1948), Prefácio para o
livro de Stamo Papadaki (1950) e Desencontro (1953). Vale
enfatizar que nesses três artigos, Costa sublinha o talento e
a importância de Niemeyer como agente de consolidação,
aperfeiçoamento e expansão do sistema formal que ele,
Lucio Costa, havia delineado anos antes em Razões da
Nova Arquitetura (1934-36) e em Memória do Projeto da
Cidade Universitária (1937). Neste último, a presença de
Niemeyer na equipe como projetista do seminal Clube
Universitário já atesta o seu papel decisivo desde muito
cedo, ombreado ao projeto de Museu Universitário que se
atribui autoria de Costa.
Em segundo lugar, o Capítulo 4 é em boa parte
demonstração do peso e envergadura da contribuição de
Niemeyer à expansão do esquema a partir de 1950. Em
termos desta tese, trata-se da constatação de seu papel
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fundamental nas transformações dominoicas em bases
cariocas. Fica cabal a sua participação como agente das
mutações sobre os elementos do esquema e as suas
relações, especialmente exemplificadas nos projetos do
conjunto edificado do Parque Ibirapuera em São Paulo e nos
projetos dos palácios em Brasília. De quebra, em terceiro
lugar, a observação única da produção de um arquiteto com
a abrangência de Niemeyer permite comparar também
verticalmente as diferenças, semelhanças e outros
processos sobre temas distintos, sob uma abordagem de
projeto que justamente suspende a variável individual da
apreciação comparativa.
Nos estágios finais, nominados nesta tese como
transformações dominoicas em terra paulista, vale lembrar
que a ocorrência de uma Escola Brutalista Paulista em torno
de um núcleo de arquitetos é também demonstrada por Zein
na tese intitulada A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista
1953 - 1973. A ampla pesquisa de cunho panorâmico é
referência que fundamenta a escolha e apreciação dos
exemplares e seus arquitetos nesta investigação. Zein
propõem dois temas absolutamente cruciais ao argumento
desta tese: a preferência da Escola Brutalista Paulista pela
contenção da caixa, e por sua variante, a caixa porticada
nervurada. Em ambos é indissociável a contribuição
conjunta da dupla Vilanova Artigas e Paulo Mendes da
Rocha. Desde o final da década de cinquenta, conforme
também abordado no Capítulo 5, o tema da contenção do
volume é iniciado por este, mas quase que simultaneamente
materializado por aquele. Na outra pauta - que envolve a
continuidade no emprego do esquema de ossatura através
do uso da caixa porticada nervurada, Mendes da Rocha
inicia e desenvolve o tema no âmbito doméstico, mas é
Artigas que o conduz ao seu amplo desenvolvimento em
projetos com predomínio do programa serial. As
combinações híbridas - nem total ruptura, nem total
continuidade, culminam com a máxima excepcionalidade no
projeto da FAUUSP, exemplo que combina estratégia de
justaposição entre a ossatura e o muro portante.
Artigas inova na eliminação do sistema de pavilhões
isolados nos programas em que o predomínio é da
serialidade, através da adoção de pátio coberto como
elemento de organização integrada entre diversos setores, a
partir do foro de Promissão (1959) e dos ginásios de
Itanhaem (1959) e Guarulhos (1960). Do ponto de vista
estrito do desenvolvimento do esquema de ossatura, tanto
nos projetos de escolas como de foros mantém o sistema de
referência à grelha de apoios, tanto de maneira híbrida através de estruturas de pórticos rígidos com suporte não
dominoico, mas apoiando placas com teto plano e nervuras
ocultas, ou através de vigas com mísulas que recebem lajes
nervuradas aparentes, como em outros, valendo-se de todos
os elementos do esquema em suas feições dominoicas.
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É nítida a diferenciação entre os apoios não lineares
empregados nos ginásios de Itanhaém e Guarulhos e os
suportes de seção retangular e quadrada no foro de
Promissão e no ginásio de Utinga (1962), respectivamente.
Se o bloco de exposições do edifício do Ministério de
Educação já havia atualizado a ordem colossal iniciada por
Miguel Ângelo nos palácios gêmeos do Capitólio em Roma,
nestes dois últimos projetos, são apoios colossais
encimados por placa de cobertura - sob o esquema de
panquecas apoiadas em agulhas, que retornam à cena
moderna.
Nas mãos de Mendes da Rocha, os mesmos programas são
resolvidos a partir do tema do volume contido por muros,
sem o emprego de apoios pontuais, em que a radicalidade
no trato da repetição e subdivisão da célula estrutural reside
a grande ruptura com as experiências em bases cariocas.
Os projetos do Departamento de Filosofia da Universidade
de São Paulo (1961), a escola da Vila Maria em São José
dos Campos (1961) e o Foro de Avaré (1961) são
experiências de nítido rompimento com o esquema de placa
e grelha - ligadas à repetição e subdivisão da célula
estrutural. Exceção parcial é a solução híbrida do projeto no
Núcleo de Educação Infantil do Jardim Calux (1972), em
São Bernardo do Campo. Na contenção periférica das faces
longitudinais as duas vigas-paredes se apoiam em suportes
tubulares. A presença de uma linha central de apoios não
divide a unidade do espaço interno em células estruturais.
Nos encargos privados vinculados a clubes esportivos e
recreativos, Artigas se alinha a Mendes da Rocha no manejo
do tema do volume contido por muros, mas difere da
exploração deste, em se tratando da repetição de célula
estrutural. A ênfase recai sobre a extrema geometria da
forma linear em espaço de teto contínuo sem subdivisão de
células estruturais, variando a forma da viga-aba ou
estabelecendo forte contraste entre o peso da viga-parede e
a esbelteza dos apoios, ora paralelos, ora perpendiculares
ao plano da fachada.
A abordagem de Mendes da Rocha para projetos de
edifícios-sede de clubes recreativos e esportivos oscila entre
rompimento e continuidade ao esquema de ossatura. No
projeto do Clube da Orla em Guarujá (1963), a presença dos
muros portantes é excepcionalmente nas faces curtas, mas
os apoios coplanares às faces longitudinais não deixam
dúvidas sobre a solução híbrida que combina a ideia de
contenção volumétrica por muros estruturais e apoios de um
esqueleto autônomo. Por outro lado, no projeto construído
do Jóquei Clube de Goiás (1962) em Goiânia, duas grandes
vigas-abas correm nas fachadas maiores suspensas às
nervuras transversais à maneira do quebra-sol da casa
Butantã - em uma versão de dimensões agigantadas. Os
apoios recuados do plano da fachada, assumindo feição
semelhante aos suportes externos da FAUUSP, mas com as
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mísulas perpendiculares ao plano de fachada, promovem o
contraponto necessário ao esquema de ossatura. A
percepção de espaço contínuo se reforça pela integração
entre diversos níveis sob a mesma cobertura, ainda que a
descontinuidade dos pavimentos contribua para o
enfraquecimento da noção de espaço estratificado por
placas. Em suma, o fluxo de contribuições mútuas entre
Artigas e Mendes da Rocha é intenso e recíproco; não há
como biparti-lo sem graves prejuízos para compreensão de
importantes processos de transformação formal ocorridos
em terra paulista.
Portanto, o objetivo da análise comparativa entre edifícioschave com diferentes idades sistemáticas entre idênticos
problemas de projeto, é esclarecer ainda mais o
desenvolvimento do mesmo esquema de ossatura em meio
às suas mutações formais, através da observação ao longo
do tempo. Em ambos os extremos do recorte temporal11, é
observável que Niemeyer de um lado e Artigas e Mendes da
Rocha de outro, evoluem um mesmo esquema dual que
expressa o ordenamento simultâneo da estrutura e volume.
Entretanto, as duas organizações são desenvolvidas com
pesos expressivos diferentes, ou seja, o sistema de
estrutura tem diferente ordem de importância sobre o
volumétrico ao longo do tempo. Nos estágios iniciais, a
autonomia visual entre componentes tempera o peso entre
estrutura e parede; nas etapas finais, é a estrutura que - em
processos de fusões com muros estruturais ou com novos
elementos incorporados ao esquema, assume uma maior
expressão visual sobre a parede.
Se as análises comparativas entre pares de edifícios-chave
têm como objetivo principal a observação de diferentes
manifestações formais ao longo do tempo em temas que se
encadeiam em séries de aprimoramentos sobre a mesma
plataforma conceitual e operativa, é lícito recordar as
diferentes leituras sobre o esquema de ossatura,
especialmente desenvolvidas no Capítulo 1. Enquanto
Eisenman salienta a relação transversal e, portanto,
topológica entre dois sistemas de referência, Maitland
reforça a noção de um sistema de geração formal que
estabelece controles geométricos simultâneos entre
elementos verticais do volume e da estrutura. A
convergência entre as leituras gira em torno das relações
duais entre elementos primordiais contínuos e descontínuos.
Muro e coluna, e suas associações volumétricas em cela e
pronaos, ou em termos estritamente dominoicos – shear
core e skeleton, são dualidades que se incluem na dupla
condição disciplinar: formal, em seus aspectos geométricos
e compositivos, entrelaçada com a construtiva, em seus
aspectos ligados à estrutura resistente, mecanismos de
travamento à carga lateral, características físicas dos
materiais, processos de produção, etc..
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Figura 148: distorção do estado genérico para
diferentes eixos perpendiculares ou paralelos
(acima). Fonte: Eisenman, 2006.

Se a condição programática interna dos exemplares de
Niemeyer ou de Artigas e Mendes da Rocha é propícia à
organização da forma linear ou, às vezes, centroidal, as
forças do lugar podem favorecer a existência de eixos
externos paralelos, diagonais ou em ângulo reto com os
eixos internos ou, ainda, possíveis deslocamentos de
centralidades geométricas. Essas diferenças determinam
pressões específicas do lugar sobre o sistema de
movimento e de organização volumétrica12.

Figura 149: forma centroidal (linha superior
esquerda) possui reconhecimento do centro e
de seus vértices; forma linear (linha superior
direita) expressa um eixo dominante e
reconhecimento dos seus extremos; conflito
interno (linha inferior) produz distorções: teatro
centroidal por condições específicas produz
forma linear. Fonte: Eisenman, 2006.

Figura 150: esquema genérico dos três tipos
de esquemas para o pátio centroidal, proposto
por Eisenman em The Formal Basis of Modern
Architecture (2006). O primeiro tipo é
funcional, como o Asilo Infantile em Como de
Giuseppe Terragni, em que a forma genérica
está envolvida como uma resposta direta aos
requerimentos
programáticos
internos
(esquerda), o segundo é funcional e formal,
como a Casa do Fascio em Como de
Giuseppe Terragni, em que a forma genérica
está envolvida por demandas funcionais e
formais (centro) e o terceiro, como a Prefeitura
de Säynätsalo de Alvar Aalto, a condição
genérica demanda razões puramente formais
(direita). Fonte: croquis do autor.

Vale ainda notar que na leitura de Eisenman sobre a
dualidade da grelha que ordena a forma específica de cada
edifício no esquema de placa e grelha, o controle sistêmico
é baseado, tanto na definição das coordenadas da grelha
espacial tridimensional que faz com que todas as partes do
edifício estejam sob a tensão de uma superfície dominante
de referência, como também na conexão e controle dos
volumes específicos de composição para os eixos da
condição genérica13. Os critérios para análises comparativas
devem, portanto, contemplar os antecedentes genéricos que
embasam o desenvolvimento e evolução das formas
específicas em cada exemplar examinado.
Portanto, é plausível que aspectos ligados à forma genérica
possam ser divididos em três camadas de análise: as duas
principais categorias do sistema formal14 - linear e centroidal,
previstas nas Quatro Composições de Le Corbusier; as duas
principais estratégias compositivas também anotadas na
formulação corbusiana e ligadas por Lucio Costa à metáfora
flor e cristal, a aditiva e subtrativa e as possibilidades de
variação sobre o esquema vertical entre base, corpo
principal e estrato superior. Em relação ao esquema de
ossatura Dom-ino, somente o sistema de referência absoluta
da grelha estrutural é comum tanto à forma genérica como à
específica. A grelha espacial e tridimensional cartesiana
possibilita o estatuto da planta livre em um extremo e, da
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planta paralisada, em outro: provêm controles simultâneos
sobre a forma arquitetônica - seja genérica ou específica esta representada pelos elementos que integram o esquema
de placa e grelha. Este sistema de controle formal inclui a
manifestação da normativa, mas também da transgressão;
em outros termos - regra e licença são polaridades inerentes
ao esquema.
Na abordagem dos critérios que controlam a forma
específica, o seu desenvolvimento a partir da origem
genérica é condicionado diretamente pelos componentes do
esquema de ossatura. Primeiramente, são os elementos de
arquitetura que formam relações entre elementos suporte e
suportado por autonomia ou fusão, a primeira motivada por
ligação em rótula com isotropia de seção dos apoios; a
última, por aumento da rigidez dos suportes, manifestada na
anisotropia da seção, pelo acréscimo de mísulas ou capitéis
ou ainda pela aparição ocasional de vigas sob as placas.
Em segundo lugar, apoio e parede também compõem
relações de autonomia ou fusão comandadas pelo sistema
de referência, mas, por outro lado, podem assumir funções e
feições inversas às previstas no modelo de ossatura original:
o pilar-parede e o muro estrutural.
Por sua vez, os elementos de composição ou secundários
que formam volumes15, na totalidade ou em partes, podem
ser decompostos sob duas principais categorias: volumemassa e volume-plano. A definição de cada um é em grande
parte dependente da localização e tamanho das aberturas,
do tratamento das condições das arestas e ainda dos
materiais empregados16. Na primeira categoria não se pode
falar estritamente em decomposição, já que o volume
mantém as suas propriedades sólidas inerentes ao campo
da escultura. Na segunda classe, sim, é possível afirmar que
o volume tridimensional pode ser decomposto em planos ou
superfícies bidimensionais próprias do universo da pintura.
É oportuno assinalar que nesta tese os fatores materiais são
apreciados conjuntamente em relação aos elementos, sejam
estes primários ou secundários, as suas relações e
possíveis decomposições volumétricas, conforme critérios
de produção ou pós-produção, discutidos no Capítulo 4 em
relação ao termo brutalismo. Vale insistir que a opção por
integrar as análises sobre materialidade com as análises
sobre a forma específica e as relações entre os elementos
do esquema de ossatura é coerente com a noção
simultaneamente dual, mas absolutamente indissociável
entre forma e construção, embutida no esquema dominoico.
Por fim, é pertinente também aprofundar o método da
análise comparativa entre edifícios-chave, sob a perspectiva
de que estes correspondem a um desenvolvimento do
esquema de ossatura em um recorte temporal de mesma
sequência formal que encadeia tema ou questão comum
aos seus objetos. Os temas de cada série ou sequência
podem ser chamados também de problemas de projeto que

Figura 151: duas possibilidades de leitura
sobre o volume. A leitura massa reconhece os
aspectos da forma centroidal do cubo (acima),
enquanto que a leitura planar reconhece uma
série de cortes transversais volumétricos
através de vetor externo (abaixo). Fonte:
Eisenman, 2006.
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em comum têm processos interativos entre o esquema de
placa e grelha com o programa e o sítio. É sabido que todo
sítio apresenta potencial e limites para edificar e todo
programa
apresenta
demandas
e
oportunidades
operacionais e expressivas17. O apuramento de informações
sobre programa e sítio sugere analogias com problemas e
soluções conhecidas: “os conhecimentos das soluções e
dos problemas arquitetônicos são duas faces da mesma
moeda”18.
Em termos específicos desta pesquisa, as relações entre
programa e sítio com o esquema de panquecas apoiadas
em agulhas se efetivam através das interações mútuas com
o sistema formal e construtivo. Em outras palavras, os
quatro temas abordados pela investigação têm como fio
condutor a observação das transformações formais entre
placas estratificadas e grelha de apoios, sob a influência dos
processos interativos entre programa e sítio. A questão
proposta pelos temas é alinhada com os dois objetivos
primordiais da tese: investigar as mutações no conjunto de
placas estratificadas e grelha de apoios, incluindo as
relações destes com as paredes, e aprofundar o
entendimento das continuidades e descontinuidades entre a
arquitetura feita nos anos 1950 por Oscar Niemeyer e
Affonso Eduardo Reidy, baseados no Rio de Janeiro, e a
arquitetura de Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha,
operando em São Paulo nos anos 1960. Os critérios de
escolha dos edifícios-chave desses arquitetos têm como
ponto de partida o conjunto de características identificadas,
com o emprego dos elementos da ossatura em sua feição
original, conforme demonstrado nos Capítulos 1, 2, e 4. Da
mesma maneira, o outro extremo do recorte temporal tem
ocorrência dentro do ciclo das transformações formais em
terra paulista, conforme demonstrados no capítulo 5.
Somente na escolha dos dois exemplos relacionados com o
tema do edifício monumento, é admissível que as diferenças
entre as idades sistemáticas se aproximem em torno da
segunda metade da década de 1950 que, como é sabido,
representa período de profundas transformações no cenário
brasileiro em relação às duas escolas observadas e o tema
da monumentalidade na arquitetura moderna.
O segundo aspecto decisivo para a escolha dos edifícioschave comparados é a equivalência, tanto de situação do
edifício no sítio, tanto de programa. É evidente que as
peculiaridades são inevitáveis e quando apreciadas dentro
de um todo da sequência formal é possível avaliar o impacto
de certos aspectos específicos na solução do partido e no
desenvolvimento da forma específica. Por exemplo, ao
examinar o contexto da produção de Niemeyer ou Mendes
da Rocha e Artigas, ou, em termos kublerianos, os demais
edifícios-chave encadeados ao mesmo tema ou problema
de projeto sob as mesmas sequências formais, estes podem
fornecer determinadas pistas que complementam a análise
sobre aqueles exemplares tomados como prime object.
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Em relação aos quatro temas abordados, o primeiro ligado
ao palacete urbano, o segundo, à moradia urbana entre
divisas, os pares de exemplares têm as mesmas condições
de situação do lote no contexto da paisagem ou do
quarteirão, assim como idênticas características em seus
programas.
Entretanto, os dois últimos temas apresentam diferenças
justificáveis diante da importância relativa de sítio ou
programa correspondente a esses temas. Nos exemplos da
terceira questão de projeto, o edifício com predomínio da
serialidade, os exemplos escolhidos não apresentam sítios
idênticos, terrenos de igual geometria e topografia. No
entanto, é plausível que a escolha nesse tema
extremamente ligado à natureza programática recaia nas
equivalências de porte do programa, ou seja, tanto o Ginásio
de Cataguazes como o Ginásio de Utinga representam duas
escolas com os requisitos programáticos mais completos em
relação aos demais exemplos com idades sistemáticas
semelhantes na sequência formal. No quarto tema, o edifício
monumento em parque, as diferenças de programa são
desprezíveis diante da questão da monumentalidade em
edifícios de grande excepcionalidade programática e
situacional. Nesse sentido, a escolha dos exemplares recai
primordialmente pela possibilidade de comparação de
mesmos processos de combinação por justaposição através
de galerias plenas ao longo das quatro fachadas, como
verificadas no Palácio do Planalto e no edifício da FAUUSP.
A partir dessas indispensáveis ressalvas, no primeiro tema,
a questão envolvida é o palacete urbano que se associa às
características generosas do lote e às amplas possibilidades
de implantar o edifício no sítio em relação às condições
favoráveis do relevo, vegetação, visuais, ventos, etc.. Ainda
que inevitavelmente os condicionantes externos ofereçam
eixos de movimento que interferem no desenvolvimento
interno, não se apresentam como fatores determinantes da
escolha do partido, proporcionando desse modo uma
oportunidade para análise da evolução de formas genéricas
a específicas, a partir de equivalentes condições de
programa e sítio. Esse conjunto de questões está
representado nesta tese em seus estágios iniciais pelo
projeto da casa Burton Tremaine de Niemeyer (1947) em
Santa Bárbara na Califórnia e, nos estágios finais, pelo
projeto da casa James Francis King (1972) de Mendes da
Rocha em Santo Amaro na cidade de São Paulo.
Na segunda pauta, a questão é a moradia urbana
emparedada pelos limites exíguos do lote em relação ao
programa mais compacto de residência, sem, no entanto,
configurar um programa de casa mínima. Do ponto de vista
das relações entre edifício e lote a ser implantado, é nítida
oposição ao tema do palacete, com as típicas pressões
advindas das condições dimensionais do lote urbano entre
divisas, que impõem severas determinações à solução final,
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observadas em termos de forma genérica, submetidas a um
processo de desenvolvimento formal específico de cada
arquiteto. É oportunidade para observação e análise da
resposta sistêmica particular de cada período de
comparação. O tema está representado em sua formulação
inicial pela casa Prudente de Morais Neto (1943-1949) de
Niemeyer, no Jardim Botânico na cidade do Rio de Janeiro
e, na sua etapa final, pela casa Dr. Francisco Malta Cardozo
(1964) de Mendes da Rocha, no Jardim Everest na cidade
de São Paulo. Os dois exemplares têm características
equivalentes sob as variáveis programáticas, e similares sob
as características situacionais, dimensionais e topográficas
dos seus lotes.
O terceiro tema propõe um olhar sobre programas com
características de predomínio da serialidade sobre a
excepcionalidade em relação ao comportamento do
esquema de ossatura. Após a observação de dois aspectos
tradicionais que envolvem o tema da moradia, é pertinente
investigar as possíveis mutações formais de placa e grelha
em programas que, comparados com a residência,
caracterizam-se por predomínio de elementos de
composição seriais sobre os demais, como bem se
distinguem no edifício escolar e foro, representados nesta
pesquisa no estágio inicial pelo ginásio de Cataguazes
(1946) de Niemeyer e, no período final, pelo ginásio de
Utinga (1962-66) de Artigas.
A quarta questão de projeto possibilita a investigação do
edifício monumento, que, amparado pelo caráter ilustre da
encomenda, está implantado como peça isolada em parque
urbano, em sítios sem parcelamento do solo, ou lotequarteirão formando praça edificada. Se o edifício escolar
em si, já constitui algum grau de excepcionalidade em
relação ao anonimato da moradia, seja em contextos
urbanos ou suburbanos, o edifício monumento representa o
seu grau superlativo. Todos esses ingredientes ligados aos
aspectos simbólicos e representacionais que o tema
patrocina, somados à crescente popularização do uso da
ossatura em torno da década de 1950 no cenário brasileiro,
favorecem adição de elementos excepcionais a envolver o
esqueleto Dom-ino, ou em termos desta tese - justaposição
de apoios não dominoicos.
Portanto, o objetivo específico da comparação sob esse
tema, é o cotejo de processos de justaposição à estrutura
Dom-ino, observáveis na obra de Niemeyer e de Artigas ou
de Mendes da Rocha. Em termos de peça urbana
excepcional, o edifício do Palácio do Planalto (1956-58) de
Niemeyer em Brasília e o edifício da FAUUSP (1961-68) de
Artigas são dois projetos que sintetizam as combinações por
justaposição - como recursos de matiz ou gradação
programática - amplamente desenvolvidas por Niemeyer nos
palácios de Brasília e por Artigas nos diversos projetos de
edifícios escolares.
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O PALACETE URBANO: CASA TREMAINE VERSUS CASA
KING
O projeto da famosa casa Burton Tremaine, apesar de não
construído, é o maior encargo residencial de Niemeyer. Em
termos de envergadura da encomenda, é par com a casa
Francisco Pignatari em São Paulo, implantada em imensa
gleba de incomparáveis dimensões19. A escolha da primeira
recai na equivalência das dimensões do terreno em relação
ao exemplo a ser comparado em terra paulista, a casa
James Francis King, de Mendes da Rocha.

O palacete urbano paulistano forma tríade com as casas
Lígia / Newton Isaac carneiro Jr. (1973) e Arlindo Carvalho
Pinto (1974), ambas projetadas por Mendes da Rocha e que
guardam as mesmas características programáticas. No
entanto, a escolha da casa King recai sobre as suas
características estruturais e construtivas, apreciáveis a partir
de projeto executivo e construído. A casa Lígia / Newton
Isaac carneiro Jr., não construída, é exemplar de grande
interesse, com semelhantes características dimensionais do
lote em relação à casa King. Localizada em área também
próxima à represa de Guarapiranga, com testada idêntica de
45m, terreno praticamente plano e com um dos vértices
posteriores chanfrado, programa similar e o manejo idêntico
da estrutura, configuram a experiência como paralela, fato
que se confirma também pela datação entre os dois
projetos. Diversamente, a casa Arlindo Carvalho Pinto,
difere substancialmente do ponto de vista do emprego da
estrutura. É caso híbrido, em que as paredes portantes
migram para o interior da casa, análoga à solução de
volume sobre pilotis20, verificada perifericamente na casa
Masetti, mas permitindo tanto quanto as experiências com o
uso integral da ossatura, que suas fachadas se apresentem
livres de apoios periféricos.

Figura 152: Oscar Niemeyer, casa Francisco
Pignatari, São Paulo, foto maquete. Fonte:
Papadaki, 1956.
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Figuras 153 e 154: Paulo Mendes da Rocha,
casa Lígia / Newton Isaac carneiro Jr.
(esquerda), São Paulo, cortes e casa Arlindo
Carvalho Pinto (direita), planta baixa e corte.
Fonte: Zein, 2000.

Ao contrário, a casa Tremaine não é edificada, mas o
conjunto de seus desenhos, em associação com obras
contemporâneas construídas que apresentam idênticos
elementos construtivos21, permite uma avaliação bastante
razoável dos possíveis desenvolvimentos do projeto,
principalmente em termos de forma específica.
SÍTIO E PROGRAMA, IMPLANTAÇÃO E PARTIDO
O terreno da casa Tremaine situa-se ao longo da costa
oeste, banhada pelo Oceano Pacífico em Montecito (Santa
Bárbara, Califórnia, EUA), localidade à beira mar, próxima a
Los Angeles, em uma plataforma elevada em relação ao
nível do mar, com dimensões em torno de 60m x 90m,
oferecendo a dimensão mais curta às vistas desimpedidas
para a paisagem marítima e acesso na face oposta à orla.
Figura 155: Oscar Niemeyer, casa Tremaine,
Santa Bárbara, Califórnia, EUA, foto maquete.
Fonte: www.moma.org/m/arts/157?locale=en.

Na casa King, o terreno é de formato ligeiramente
trapezoidal, fato que pouco influi na implantação do edifício,
situado em arruamento fechado de amplos lotes sem cercas
ou muros divisórios, em Santo Amaro na zona sul da cidade
de São Paulo, entre a represa de Guarapiranga e o
Aeroporto de Congonhas. As dimensões do lote oscilam em
torno de uma testada de 45m e profundidade ou base maior
do trapézio em torno de 70m. Ao contrário do terreno
californiano que sugere um platô elevado 4m do nível da
praia, o lote paulistano tem um aclive de treze metros em
relação à rua, medido em sua diagonal.
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Os dois programas se equivalem em termos de
generosidade no trato dos espaços sociais, ainda que
apresentem diferenças quantitativas, próprios da natureza
do encargo e dos diferentes partidos adotados. No contexto
luxuoso californiano, a casa é de fim de semana, voltada
para receber amigos, com programa que rivaliza com o
clube à beira mar, quanto ao montante de ambientes de
estar e lazer, enquanto que, no condomínio de luxo
paulistano, a casa é urbana, inserida na vida cotidiana de
uma grande metrópole voltada para o trabalho; refúgio para
a privacidade, remanso de tranquilidade em meio à
vegetação remanescente da Floresta Atlântica.
Os partidos têm características díspares. A primeira casa
tem forte bipartição do programa em dois níveis, em que o
setor social se posiciona junto ao rés do chão e o setor
íntimo no pavimento superior. Na segunda casa, o todo do
programa é acomodado em único pavimento, mas também
elevado do solo por parte da estrutura Dom-ino, permitindo
um pavimento totalmente aberto junto ao nível natural do
terreno, vago e usado também em outros projetos de
Mendes da Rocha como área de lazer e estacionamento. A
formulação de programa em único pavimento é baseada na
ideia de casa-apartamento que, no caso das quatro casas
projetadas por Mendes da Rocha no início da década de
1960, guardam outras características prototípicas,
abordadas também no tema seguinte da casa entre divisas,
através do exemplo da casa Francisco Malta Cardoso.
As diferentes relações entre programa e sítio originam as
diferenças entre as duas soluções de partido: a casa
Tremaine é expandida, extrovertida e aberta ao terreno,
motivada pela ideia de permeabilidade às visuais da praia; a
casa King é compacta, introvertida, justificada pela
implantação em uma clareira na mata; na primeira, a
intenção é ocupar o terreno, o jardim é construção artificial,
ainda que suas formas sinuosas se pareçam extraídas das
pinturas de Jean Arp; na segunda, há uma busca deliberada

Figuras 156 e 157: Paulo Mendes da Rocha,
casa James Francis King, São Paulo, situação
do terreno no entorno (esquerda) e ampliação
do lote (direita). Fontes: Google Earth e
croquis do autor.

Figura 158: Oscar Niemeyer, casa Burton
Tremaine, croquis explicativo da implantação e
partido adotado em relação ao lugar. Fonte:
Papadaki, 1950.
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em delimitar a intervenção artificial no relevo e com isso
preservar a vegetação original do terreno. A operação ocupa
porção transversal intermediária, circunscrita à construção
de base semienterrada de contornos suavemente curvos e
rampa de acesso junto à divisa lateral sudoeste.
ASPECTOS DA FORMA GENÉRICA

Figura 159: Oscar Niemeyer, casa Burton
Tremaine,
croquis
evidenciando
os
mecanismos de base. Fonte: croquis do autor.

Figura 160: esquema genérico dos três tipos
de esquemas para o pátio de forma centroidal,
proposto por Eisenman em The Formal Basis
of Modern Architecture (2006). A casa King
responde ao segundo tipo que é funcional e
formal, como a Casa do Fascio em Como de
Giuseppe Terragni, em que a forma genérica
está envolvida por demandas funcionais e
formais. Fonte: croquis do autor.

A nítida linearidade do corpo principal da casa Tremaine se
estabelece pelo prisma de seção trapezoidal elevado do
solo, a exibir os pilares da estrutura Dom-ino e a receber
volumes expandidos em lados maiores opostos. O esquema
de base e corpo reúne ingredientes recorrentes em outros
projetos de Niemeyer e Costa: jogo entre planos e volumes
recessivos e expandidos em relação à linha de apoios
periféricos, numa clara demonstração do mecanismo de
planta livre no pavimento térreo. Excepcionalmente a casa
na Califórnia repete o mecanismo de planta livre no bloco
íntimo. O resultado formal é pavimento junto ao rés do chão
com porosidade ao invés de transparência total; um vazio
entre dois sólidos ao nível do pedestre, conferindo uma
permeabilidade controlada e, como consequência,
oferecendo enquadramento das visuais ao longo dos eixos
de aproximação, acesso e percurso do movimento corporal
em relação ao edifício. Confirma-se a regra em relação às
casas projetadas no período em torno de 1946 a 1950 em
bases cariocas que, em geral, são composições aditivas,
com poucas exceções em prismas compactos22, em meio à
diversidade de soluções que caracteriza a produção da
escola como um todo no âmbito da moradia.
Na outra ponta da sequência formal, o mesmo não é
aplicável à moradia paulista do período entre 1960 a 1975,
especialmente examinando as obras residenciais de
Mendes da Rocha, em que o tema da casa-apartamento e o
esquema compositivo de volume único23, caracterizam a sua
produção do período. Portanto, a casa Tremaine e a King
são exemplos que confirmam as respectivas predileções, de
um lado pela composição de gosto La Roche-Jeanneret; de
outro, Maison Stein. Mas, a forma genérica da casa King é
centroidal como a Maison Savoye, um volume de base muito
próxima ao quadrado, igualmente elevada do solo e que
também exibe no rés do chão todos os apoios. A
organização interna, no entanto, distorce o átrio totalmente
descoberto que se desloca do centro geométrico do volume,
em decorrência do eixo de acesso e movimento da rampa
de ingresso no terreno e passa a ocupar uma faixa extrema
do volume junto à fachada sudoeste.
Diferente do esquema bipartido de base-corpo da casa
Tremaine, o esquema genérico da elevação da casa
paulistana é tripartido, uma atualização de plinto, fuste e
arquitrave, uma vez que o volume principal está assente,
sobre plataforma artificial que aflora parcialmente em
relação ao relevo intocado do terreno, intermediado por
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pavimento aberto que exibe os apoios pontuais da ossatura
que, por sua vez, perfuram o volume principal da casa.
Figura 161: Paulo Mendes da Rocha, casa
King, fachada noroeste. Fonte: Pisani, 2013.

Em consequência, no pavimento de chegada de veículos e
pedestres, sob o volume elevado, a plataforma construída à
maneira de pódio ocupa cota intermediária entre o perfil
natural do terreno na divisa sudoeste. A permeabilidade é
total, o espaço de acesso por escada ao nível principal da
residência é totalmente aberto às visuais da mata
circundante.
Figura 162: Paulo Mendes da Rocha, casa
King, vista do pátio de acesso com a
passarela à esquerda. Fonte: Pisani, 2013.

SISTEMA
DE
TRIDIMENSIONAL

REFERÊNCIA

DA

GRELHA

Na casa Tremaine, a linearidade do volume principal é
resultado do controle da forma genérica a partir da grelha
espacial, através de cinco módulos ligeiramente
retangulares dispostos em sua dimensão maior ao longo do
eixo longitudinal. A grelha estrutural acusa regramento do
corpo principal elevado e dos pontos de apoios que o
estruturam nos dois pavimentos como também os
rompimentos e distorções oportunizados pelos episódios de
expansão e recessão, mantendo linhas de conexão: o abrigo
veicular com cobertura em abóboda repetida em três naves
tem eixo de circulação coincidente com o sistema de
referência em um de seus lados, da mesma forma que o
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renque de apoios junto ao acesso principal e escada se
alinham com a linha de suportes da placa que avança em
direção à face da praia, com inflexão em direção
concorrente ao eixo longitudinal do volume principal.
Figura 163: Oscar Niemeyer, casa Tremaine,
croquis do pátio de acesso. Fonte: Papadaki,
1950.

Alinhamento, dilatação e distorção estão sequencialmente
dispostos ao longo da linha de movimento corporal em
percurso que se inicia na aproximação do pedestre ou do
veículo; ambos se reúnem junto ao eixo de acesso principal,
daí por diante, em rota única.
Figuras 164 e 165: Oscar Niemeyer, casa
Tremaine, planta baixa pavimento térreo
(esquerda) e pavimento superior (direita).
Fonte: Papadaki, 1950.

Além do todo e das partes da organização volumétrica, o
segundo controle é em relação à forma específica, sobre os
apoios pontuais e paredes, oportunizando o estatuto da
planta livre. É nítida exibição de autonomias formais com
desligamentos entre linha e plano vertical, incluindo áreas
do setor íntimo, caracterizadas pela forte compartimentação
de seus espaços.
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Na casa King, o comando da grelha sobre a forma genérica
se revela pela adoção do volume principal em prisma de
base quase quadrada. A distorção da ordem centralizada,
através de átrio deslocado do centro geométrico, é
deliberadamente acusada pelo rompimento da grelha
estrutural na linha de apoios da fachada sudoeste, através
da supressão do suporte intermediário e repaginação do vão
e dos balanços duplos em um dos lados que ladeiam o
espaço do átrio.
No controle da forma específica, a partir dos planos
verticais, a casa King se inverte em relação à Tremaine. Se
a casa tem programa unificado em único pavimento,
apresenta bipartição nas relações entre apoios e
fechamentos. No setor íntimo, a linha de três apoios está
paralisada em relação a três núcleos hidráulicos que
acomodam as áreas “molhadas”. Em contrapartida, no setor
social os apoios se combinam com escassos elementos
planares ou volumétricos, a demonstrar mínimos
desligamentos com os suportes de uma planta livre, mais
especificamente, uma planta aberta quase que sem
paredes. Curiosamente, as duas casas têm grelhas
estruturais dimensionalmente quase idênticas, mas o
montante de operações de separação entre apoio e parede
na casa californiana, quando comparado com o pavimento
aberto quase sem paredes do setor social da casa
paulistana, oferece uma percepção mais dilatada do ritmo
estrutural da última sobre a primeira.
ASPECTOS DA FORMA ESPECÍFICA
Se na casa Tremaine as relações entre ossatura-volume são
demonstrações de decomposição dos volumes em planos, a
mesma unidade não se verifica na casa King em relação as
suas quatro fachadas. A constatação diante de exemplos
específicos se alinha a outros da mesma sequência formal
em respectivos períodos. É válido relembrar que no período

Figuras 166 e 167: Paulo Mendes da Rocha,
casa King, planta baixa pavimento térreo
(esquerda) e pavimento superior (direita).
Fonte: Pisani, 2013.
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inicial, a exploração brasileira do esquema de panquecas
apoiadas em agulhas ocorre por autonomia visual das
placas, apoios e paredes, enquanto em seus estágios finais,
emergem determinadas fusões, envolvendo componentes
estruturais, paredes e elementos de proteção solar.
Figura 168: Oscar Niemeyer, casa Tremaine,
foto maquete do pátio de acesso. Fonte:
Papadaki, 1950.

Portanto, além do mecanismo de planta livre e planta
paralisada, autonomia ou fusão de elementos se verifica
pela decomposição ou manutenção das características
volumétricas das fachadas. Na casa Tremaine, a autonomia
formal é regra; o prisma é decomposto em planos, através
das suas faces maiores, em geral recuadas em relação ao
volume, acusando planeza dos panos de muro.
A planeza segue no pavimento térreo através dos
desligamentos das paredes e dos elementos expandidos da
base: a placa que cobre o setor de estar e lazer é elemento
plano horizontal em relação à linearidade de apoios pontuais
e planeza vertical de paredes. Incluem-se na autonomia
formal três abóbodas que cobrem o abrigo de veículos com
tímpano recuado em relação às extremidades, acusando
decomposição e planeza entre cobertura em casca e
fechamento em muxarabi.
Figuras 169 e 170: Paulo Mendes da Rocha,
casa King, vista do pátio de acesso desde a
passarela (esquerda) e vista externa (direita).
Fonte: Pisani, 2013.
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Em sentido parcialmente oposto, a casa paulistana tem
duplicidade no trato das relações ossatura-volume, de certa
maneira já verificadas nas experiências em torno do núcleo
prototípico das casas gêmeas do Butantã: as fachadas das
faces ligeiramente mais curtas apresentam decomposição
em planos que se alternam com as outras duas, de
percepção volume-massa com pequenas escavações que
ainda preservam o aspecto sólido do volume em concreto à
vista.
Se o apoio solto é regra absoluta na casa Tremaine, seu
predomínio na maioria dos ambientes da casa King não
significa ausência de outras relações entre apoio e parede.
Além de três pilares-parede, coplanares às paredes no setor
íntimo, a transformação de elementos de proteção solar ou
paredes em elementos adicionados à estrutura se revela
pelas vigas-aba, que descem da cobertura, quer como muro
estrutural junto à escadaria de acesso, quer como quebrasol ao longo da passarela que ladeia o átrio.

Figura 171: Paulo Mendes da Rocha, casa
King, croquis evidenciando o mecanismo de
planta livre com paralisações localizadas
junto aos núcleos hidráulicos (esquerda) e o
esquema vertical tripartido (direita). Fonte:
croquis do autor.

As relações entre suporte-suportado são semelhantes entre
as duas casas. Em ambas, apoios de fuste cilíndrico
perfuram o espaço dos dois pavimentos, alternando exibição
e ocultação do conjunto da ossatura no rés do chão e
pavimento superior, respectivamente. Os elementos
horizontais suportados são planos, é provável que na casa
Tremaine o teto plano seja resolvido construtivamente por
grelha tipo caixão-perdido, solução técnica muito difundida e
adotada pelas construções do período em relação ao
esquema Dom-ino.

Na casa King a solução de teto plano em placa é obtida por
um conjunto formado por lajes apoiadas em vigas principais
invertidas, com vigas transversais de bordo. Na casa
Tremaine os apoios do volume principal e da placa que
avança em direção ao jardim posterior têm mesmo diâmetro,
reforçando a noção de apoios em grelha contínua que se
deformam envolvendo o pátio da piscina e aumentando as
faces expostas às visuais do mar. As mesmas distorções de
grelha, na casa King, provocam adicionalmente diminuição
do diâmetro, eliminação de um apoio em linha de suportes,
fato também justificado pela diminuição de carga do vazio
no átrio de acesso.

Figura 172: Oscar Niemeyer, casa Tremaine,
corte transversal (acima esquerda) e corte
longitudinal (abaixo esquerda). Fonte:
Papadaki, 1950.
Figura 173: Paulo Mendes da Rocha, casa
King, corte transversal (acima direita) e corte
longitudinal (abaixo direita). Fonte: Pisani,
2013.
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Figura 174: Oscar Niemeyer, casa Tremaine,
croquis do pátio da piscina. Fonte: Papadaki,
1950.

Infelizmente, a resenha contida na edição de maio de 2005
da revista Architectural Digest24 sobre a casa Tremaine
confirma a persistência do estereótipo atribuído à arquitetura
de Niemeyer, considerada um produto do encontro entre a
Bauhaus e a garota de Ipanema, livre e sensual, mas com
contraponto racional a partir do sistema de estrutura
corbusiano. Curiosamente, não há dúvidas da procedência
das curvas da Maison Savoye, a partir dos referenciais
extraídos das suas composições provindas de naturezas
mortas (objetos de admiração poética), afinal, Le Corbusier
divide com a pintura o ofício da arquitetura. Entretanto, na
obra de Niemeyer, a ênfase na dicotomia entre curvas ditas caprichosas ou hedonistas e contraponto da ossatura educado pela obra corbusiana, sugere uma interpretação
que beira à simplificação e ao reducionismo e, portanto,
impedimento de uma melhor avaliação da contribuição do
arquiteto brasileiro ao esquema fundado pelo mestre suíço.
A MORADIA URBANA EM LOTE ENTRE DIVISAS: CASA
PRUDENTE DE MORAES NETO VERSUS CASA
FRANCISCO MALTA CARDOSO
O projeto da casa Prudente de Morais Neto é adaptação da
primeira versão da casa Juscelino Kubitschek a ser
construída no bairro da Pampulha em 1943 para um terreno
entre divisas na encosta de morro no bairro Jardim Botânico
em 1949. Na redução do esquema original ao lote retangular
e alongado no Rio de Janeiro, Niemeyer ainda conserva do
partido inicial, o esquema em U, afastamento em ambas as
divisas e rampa conectando os dois pavimentos.
Figura 175: Oscar Niemeyer, casa Juscelino
Kubitschek, Pampulha, croquis. Fonte:
Papadaki, 1950.

Na outra extremidade da sequência formal está a casa Dr.
Francisco Malta Cardoso (1964) de Mendes da Rocha,
situada no Jardim Everest, entre a Avenida Marginal de
Pinheiros e a Universidade de São Paulo, um dos quatro
exemplares projetados pelo arquiteto que compõe o
conhecido “núcleo prototípico” em torno do conceito da casa
tipo-apartamento. Entretanto, somente a casa Malta
Cardoso reúne um conjunto de características comparáveis
ao exemplo da casa carioca, explicáveis a partir das
condições de seu sítio25. O projeto construído é segunda
versão para o mesmo terreno. Na primeira alternativa, o
anteprojeto parece indicar o emprego de duas paredes

221

estruturais afastadas das divisas sem apoios intermediários,
rememorando a opção de volume contido por muros
estruturais que o próprio Mendes da Rocha inicia com o
estudo da primeira casa Gaitano Miani.
Figura 176: Oscar Niemeyer, casa Prudente
de Morais Neto, Rio de Janeiro, situação do
terreno no entorno. Fonte: Google Earth.

SÍTIO E PROGRAMA, IMPLANTAÇÃO E PARTIDO
Os dois terrenos têm testadas com dimensões aproximadas,
ainda que com diferentes relações entre lados. A testada do
lote da casa no Jardim Botânico (cerca de 25m) é
ligeiramente mais alargada do que a do Jardim Everest
(21m junto ao alinhamento), e com comprimento duplicado
(cerca de 60m) em relação ao exemplo do terreno
paulistano que varia nas duas divisas entre 27m e 32,5 m.
Os dois lotes apresentam relevo com aclive em relação à
rua: na casa Morais Neto, é parcela de típica rua de encosta
de morro carioca, sem padrão anelar de quarteirão, limitado
por duas ruas em cul-de-sac nas suas faces mais curtas; na
casa Malta Cardoso, é parcelamento em quadra, mas sem
padrão em malha, de contorno irregular, típica de
loteamentos paulistanos tipo cidade-jardim.
Figura 177: Paulo Mendes da Rocha, casa Dr.
Francisco Malta Cardoso, São Paulo, situação
do terreno no entorno. Fonte: Google Earth.

Os programas das duas casas são equivalentes, com setor
social constituído de espaços com dimensões generosas. O
bloco íntimo da casa Morais Neto possui três dormitórios,
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em que um tem banho privativo e um estúdio com acesso
independente; na casa Malta Cardoso, o setor íntimo se
constitui de quatro dormitórios, em que dois apresentam
banho privativo e outros dois dormitórios compartilham outro
banho. Os espaços destinados ao serviço e garagens
diferem quanto ao montante de áreas devido à solução de
cada partido. No projeto de Niemeyer, o setor se organiza
em formato L, conformando dois lados de um pátio posterior
de serviço, no projeto de Mendes da Rocha, estes ocupam
toda a projeção sob o corpo principal da residência.
As duas casas apresentam a mesma estratégia de
implantação dos seus respectivos volumes principais
recuados em relação às duas divisas, com objetivo de
viabilizar uma faixa de acesso e circulação no sentido
longitudinal do lote. A estratégia de colagem às divisas dos
volumes de apoio se mantém análogas nas duas casas:
bloco posterior, definindo o pátio de serviço no exemplo
carioca e base do bloco principal, definindo terraços laterais,
junto às duas divisas no exemplo paulistano. É evidente que
a duplicação do comprimento do terreno da casa Morais
Neto torna possível um partido mais estendido e com maior
espaço de pátio posterior, do mesmo modo que viabiliza
uma solução em U com pequeno pátio aberto a uma das
divisas, em contraponto a um partido mais compacto e ao
pátio posterior reduzido no exemplo paulistano.
ASPECTOS DA FORMA GENÉRICA
Apesar da incontestável origem na primeira versão da casa
de Kubitschek em Belo Horizonte, a casa Morais Neto, em
termos de transformação formal, pode ser lida também
como um fragmento parcialmente construído do corpo
principal da casa Tremaine, a partir de algumas operações
indispensáveis de adaptação da forma linear da barra
alongada ao lote estreito e comprido no bairro carioca, em
relação ao terreno amplo e plano na Califórnia. A manobra
se confirma, sobretudo, pelo idêntico e crucial
posicionamento do eixo de linearidade em relação à
dimensão transversal do terreno, fato que, de maneira
similar à casa Tremaine, também possibilita o descortino a
amplas visuais para a Lagoa Rodrigo de Freitas no setor
íntimo. A solução em U pode ser, portanto, entendida a
partir de uma operação aditiva de colagem ortogonal ao eixo
linear do fragmento de prisma, não apenas restrita a sua
base, como ocorre com as operações aditivas na casa em
Montecito, mas envolvendo o volume em toda a sua
extensão vertical, que em seguida sofre uma rotação de 90
graus, com ponto de base no cruzamento entre a parede
que separa patamar da rampa e estúdio com a fachada
sudoeste. O bloco de serviços compõe uma segunda
adição, unida à fachada posterior do corpo principal da casa
por uma cobertura em L.
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Figura 178: Oscar Niemeyer, casa Prudente
de Morais Neto, croquis explicativos do
processo de desenvolvimento formal. A partir
do bloco frontal baseado na casa Tremaine,
um bloco perpendicular é adicionado, bipartido
e recebe giro de 90 graus. Fonte: croquis do
autor.

A partir da adição e rotação, o esquema de base e corpo
reúne ingredientes parcialmente recorrentes em outros
projetos de Niemeyer e Costa. O jogo entre planos e
volumes recessivos se mantém parcialmente na base, numa
demonstração do mecanismo de planta livre restrito à
porção frontal do pavimento térreo, repetida parcialmente no
setor dos dormitórios do piso superior do bloco frontal. O
pavimento térreo apresenta duas lógicas contrastantes,
definidas pela estratégia de composição aditiva. O volume
remanescente do corpo principal da casa Tremaine segue a
lógica do esquema de ossatura Dom-ino; o volume
adicionado, ao contrário, é constituído por muros portantes,
provavelmente sem esqueleto independente.
Em veia análoga, não se pode pensar em termos de forma
genérica centroidal na casa Malta Cardoso sem os
referenciais comuns da casa Mendes da Rocha do bairro
Butantã e da casa King. Entretanto, se na última, a
centralidade é deslocada em direção a uma das faces do
volume, na primeira, repete-se a organização em faixas
transversais às faces mais abertas e permeáveis, verificadas
na segunda. Portanto, a forma centroidal neste caso não
sofre um deslocamento ou distorção; pode-se pensar em
volume de forma centroidal externa com linearidades
internas distribuídas em faixas de ocupação dos planos
verticais de vedação ou vice e versa. O princípio da
contraposição entre ossatura e paredes se desdobra no
princípio da organização centroidal dos elementos verticais
da estrutura e do core hidráulico versus ordem linear das
partições, como replicações dos fechamentos nas duas
fachadas cegas. Especificamente na casa Malta Cardoso, a
configuração linear seguida pelas paredes se contrapõe com
a marcação do centro geométrico da casa na inflexão no
volume hidráulico, alinhado transversalmente com a
delimitação espacial do setor social.

Figura 179: esquema genérico dos três tipos
de esquemas para o pátio centroidal, proposto
por Eisenman em The Formal Basis of Modern
Architecture (2006). A casa Dr. Francisco
Malta Cardoso responde pelo terceiro tipo,
como a Prefeitura de Säynätsalo de Alvar
Aalto, em que a condição genérica demanda
razões puramente formais. Fonte: croquis do
autor.
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Contrariando as obras residenciais de Mendes da Rocha do
período em que o esquema compositivo de volume único é
recorrente, a casa Malta Cardoso repete de certo modo a
estratégia da casa King, e se assenta sobre base construída
artificial semienterrada que ocupa toda a dimensão
transversal do terreno, mas que nesse caso também
preenche grande parte da área do lote e elimina o espaço
aberto entre pódio e volume elevado.

Figura 180: Paulo Mendes da Rocha, casa Dr. Francisco Malta Cardoso, vista
externa da fachada da Rua Todos os Santos. Fonte: Leonardo Finotti.

Portanto, não há tripartição da elevação, o esquema é
bipartido, formado pela base semienterrada expandida até
as divisas e corpo principal através de terraços e retificando,
sem a complacência da casa King, a topografia do terreno
em aclive, mas soltando o volume principal dos limites do
lote, em estratégia que busca se afastar da contingência do
sítio.
SISTEMA
DE
TRIDIMENSIONAL

REFERÊNCIA

DA

GRELHA

Na casa Morais Neto, a linearidade do volume principal é
resultado do controle da forma genérica a partir da grelha
espacial, através de três módulos retangulares dispostos em
sua dimensão maior ao longo do eixo transversal do lote. A
grelha estrutural acusa regramento do corpo frontal elevado
e dos apoios que estruturam a sua base como também os
rompimentos e intromissões de paredes estruturais
oportunizados pela adição volumétrica. A maior dimensão
da grelha estrutural se repete em três módulos no sentido
longitudinal do terreno: organizam a largura do pátio interno
e a largura do espaço em duplo pé-direito que acomoda a
sala de jantar e o bar.
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Figura 181: Oscar Niemeyer, casa Prudente
de Morais Neto, esquema evidenciando as
duas lógicas originárias do processo de
desenvolvimento da forma genérica em
específica. Fonte: croquis do autor.

No sentido transversal, a mesma dimensão estrutural define
a largura entre parede que divide jardim lateral com interior
da casa e a linha que compreende o centro de locação da
parede estrutural em curva que é coincidente com a parede
que separa a rampa dos espaços compartimentados. A
dimensão entre este alinhamento e a extremidade do
volume transversal define faixa que recebe toda
compartimentação: cozinha e closet, com mesma
calibragem da banda que em sentido transversal abarca
copa, despensa, parte dos serviços e estúdio nos dois
pavimentos. A mesma dimensão nos dois sentidos do L é
comprovação geométrica da operação de rotação sobre o
mesmo volume adicionado ao bloco frontal. A título de
exceção, o volume que contém parte dos serviços e a
galeria coberta que flanqueia em dois lados o pátio de
serviço e faz conexão ao corpo principal, parece escapar do
controle geométrico da grelha imposto ao volume principal.
Figura 182: Paulo Mendes da Rocha, casa Dr.
Francisco Malta Cardoso, vista interna desde
a escada de acesso ao pavimento principal.
Fonte: Leonardo Finotti.
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Figuras 183 e 184: Oscar Niemeyer, casa
Prudente de Morais Neto, planta baixa
pavimento térreo (ao lado abaixo) e planta
baixa pavimento superior (ao lado acima).
Fonte: Papadaki, 1950.

Figura 185: Paulo Mendes da Rocha, casa Dr.
Francisco Malta Cardoso, croquis (abaixo),
evidenciando a relação da ossatura com as
partições em planta baixa e corte longitudinal.
Fonte: croquis do autor.

Sem a bipartição construtiva da casa Morais Neto, o papel
da grelha na casa Malta Cardoso é, além do controle da
forma genérica centroidal, organizar a totalidade dos
elementos estruturais e não estruturais. A grelha estrutural é
nitidamente expressa através do posicionamento dos quatro
apoios placa de entrepiso e cobertura e das suas
respectivas nervuras. O sentido das vigas principais é
paralelo às fachadas abertas e a bateria de nervuras,
paralela às fachadas cegas, em sentido idêntico ao disposto
nas casas gêmeas do Butantã. A grelha estrutural comanda
o posicionamento das paredes paralelas às fachadas cegas
em relação às nervuras e os trechos de duplicação da laje
em faixas rebaixadas. O mecanismo de planta livre é regra
absoluta em todos os espaços da residência, com uma
única exceção coplanar entre apoio e parede.
ASPECTOS DA FORMA ESPECÍFICA
Além do mecanismo de planta livre e planta paralisada,
autonomia ou fusão de elementos se verifica pela
decomposição ou manutenção das características
volumétricas das fachadas. Na casa Morais Neto, as
transformações
formais
que
compreendem
o
desenvolvimento das formas específicas sobre os
antecedentes genéricos, longe de qualquer objetivo de
exame tipológico, justificam resultados formais obtidos a
partir das operações sobre a forma genérica inicial. A
bipartição compositiva resulta em duas lógicas nas relações
entre ossatura-volume.
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No volume frontal, entendido como fragmento da casa
Tremaine, a partir da referência comparecem as mesmas
demonstrações de decomposição dos volumes em planos
no pavimento térreo e no piso superior. Entretanto, o volume
adicionado e, construtivamente definido por prováveis
paredes portantes, é muro solido com perfurações nas
fachadas sudoeste e noroeste. As fachadas voltadas para o
jardim se abrem em vãos maiores somente junto ao rés do
chão, representando uma transição entre as duas lógicas
formais que se interconectam.
Os mesmos referenciais genéricos comuns à casa Butantã e
à casa King explicam a mesma origem formal da casa
Francisco Malta. Entretanto, a partir da mesma forma
centroidal, o seu posterior desenvolvimento apresenta
diferenças importantes relacionadas com a posição do
acesso e ingresso no interior da residência, principalmente
em relação ao palacete paulistano. Enquanto que nas duas
casas do núcleo prototípico, o acesso ocorre por escada que
se acopla na face posterior, permitindo uma aproximação e
percurso periférico aos quatro apoios sob a projeção do
volume superior, na casa King, a linha de movimento cruza
em sentido vertical os cinco suportes que ladeiam o átrio
totalmente descoberto, obrigando uma experiência de
movimento sob o volume principal que, em seguida, torna-se
a céu aberto. Trata-se de ingresso também distinto daquele
evidenciado por Quetglas em diversos projetos de Le
Corbusier 26, sobretudo na Maison Savoye, em relação aos
quatro apoios que constituem o espaço do vestíbulo e
aludem ao átrio das casas de Pompéia. Esse fator é
decisivo ao desenvolvimento da forma específica, sobretudo
nas possíveis deformações e irregularidades da grelha de
suportes e na organização dos espaços internos.

Figuras 186 e 187: Oscar Niemeyer, casa
Prudente de Morais Neto, vista externa do
acesso (esquerda) vista externa do bloco
frontal (direita). Fontes: Oscar Niemeyer
Casas, 2013 e Papadaki, 1950.

Figura 188: Le Corbusier, Ville Savoye, Poisy,
vista interna do acesso à rampa. Fonte:
Quetglas, 2009.
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Figura 189:
171: Paulo Mendes da Rocha, casa Dr.
Francisco Malta
MaltaCardoso,
Cardoso,planta
planta
baixabaixa
do
pavimento superior. Fonte: Pisani, 2013.

Se na casa King as mesmas relações entre ossatura-volume
ocorrem aos pares de fachadas opostas, o mesmo
mecanismo se repete na casa Malta Cardoso. Vale lembrar
que nos estágios finais, na exploração brasileira do
esquema de panquecas apoiadas em agulhas, emergem
determinadas fusões, envolvendo componentes estruturais,
paredes e elementos de proteção solar.
Figuras 190 e 191: Paulo Mendes da Rocha,
casa Dr. Francisco Malta Cardoso, vista
interna (esquerda) e vista externa desde o
terraço lateral junto à divisa (direita). Fonte:
Leonardo Finotti.

Os fechamentos paralelos às nervuras são unidos à
estrutura da cobertura formando um elemento indistinto
quase que totalmente cego com discretas perfurações junto
aos terraços laterais, confirmando a percepção volumemassa com perfurações.
Em contrapartida, as duas
fachadas perpendiculares às nervuras são decomposições
planares, com máxima redução de qualquer elemento de
concessão à absoluta planeza, em que todo plano se
converte em esquadria, sem golas ou vergas entre os
caixilhos e a estrutura.
Na casa no Jardim Botânico, o apoio solto não é regra como
no bloco principal com da casa Tremaine. Ao contrário, o
exemplo carioca apresenta uma grelha irregular com vãos
diminutos (cerca de 6x5m), e circunscritos à porção do
volume frontal: no pavimento térreo sete pontos de apoio
resolvidos por tubos metálicos são distribuídos através de
quatro suportes na primeira linha transversal junto à fachada
frontal-sudeste, um único apoio em fileira intermediária e no
terceiro e último renque transversal, seu número é reduzido
à metade, dividindo função portante com a parede curva do
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estúdio junto ao acesso, uma verdadeira cela ladeada por
pronaos. No pavimento superior, apenas quatro apoios
permanecem livres de paredes no primeiro renque
transversal da fachada frontal, perfurando os espaços dos
dormitórios e banho.
Na casa no Jardim Everest, o aumento dos vãos da grelha
de apoios (8m x 9,5m) associado ao seu emprego em
módulo único, favorece situações de desligamento em
relação às paredes. O apoio de seção quadrada em rotação
de 45 graus é equivalente à coluna, priorizando seu aspecto
de elemento livre e escultórico perante as possíveis ligações
com as paredes.

Figura 192: Oscar Niemeyer, casa Prudente
de Morais Neto, vista externa do acesso
desde a Rua Inglês de Souza. Fonte:
Papadaki, 1950.

As relações entre suporte-suportado entre as duas
residências apresentam diferenças ligadas à forma e
materialidade de seus componentes e a diferença de grelha
de suportes. Na casa Morais Neto, os apoios metálicos são
de fuste tubular e seção circular, apoiando placas,
provavelmente lajes nervuradas do tipo caixão-perdido. Esta
condição material híbrida27 entre suporte metálico e
suportado em concreto armado é idêntica à casa de vidro
(1949-51) de Lina Bo Bardi que também apresenta a mesma
bipartição compositiva e construtiva em relação ao exemplo
carioca. A casa de vidro é batizada em função do bloco
definido por ossatura metálica Dom-ino que representa
apenas parte da solução. Planta livre e espaço celularizado
se correspondem a partir desses contrastes compositivos.

Figura 193: Oscar Niemeyer, casa Prudente
de Morais Neto, vista interna de um dormitório.
Fonte: Oscar Niemeyer Casas, 2011.
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Figura 194: Paulo Mendes da Rocha, casa Dr.
Francisco Malta Cardoso, corte longitudinal.
Fonte: Pisani, 2013.

Na casa Malta Cardoso, os apoios de seção quadrada com
rotação 45 graus perfuram o espaço de dois pavimentos,
alternando exibição total no piso de acesso e ocultação
parcial do conjunto da ossatura no pavimento superior em
meio ao bloco íntimo. Os elementos horizontais suportados
são resolvidos a partir de um conjunto formado por lajes
nervuradas apoiadas em vigas principais biapoiadas com
duplos balanços. Se as irregularidade e distorções de grelha
na casa King, provoca diminuição do diâmetro e eliminação
de um suporte de uma linha de apoios, na casa Malta
Cardoso os quatro suportes em posição alinhada com os
eixos longitudinais e transversais do volume de forma
centroidal confirmam a regra sem licença.
Figura 195: Paulo Mendes da Rocha, casa Dr.
Francisco Malta Cardoso, vista interna. Fonte:
Leonardo Finotti.

O teto plano é obtido em faixas transversais de duplicação
da laje, à maneira de sancas pintadas, que ocultam as vigas
mestras no pavimento de acesso; no pavimento superior,
novamente escondendo linha de vigamento principal no
setor social e, sob outra linha de vigamento idêntico,
estendido à faixa que acomoda os núcleos hidráulicos,
parcialmente cobrindo faixa dos dormitórios junto à parede
dos armários. O artifício evita o problema de isolamento
acústico no setor íntimo da casa de Mendes da Rocha28,
motivado pelas paredes que dividem os dormitórios da sala
e da varanda, no sentido ortogonal às nervuras. Na casa
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Butantã, estas paredes somente tocam o nível inferior das
nervuras sem alcançar os tetos.
O EDIFÍCIO COM PREDOMÍNIO DE PROGRAMA SERIAL:
GINÁSIO DE CATAGUAZES VERSUS GINÁSIO DE
UTINGA
O projeto confiado a Niemeyer do Colégio de Cataguazes
(1943-46) é encargo com iniciativa de Francisco Inácio
Peixoto29, filho do industrial fundador do Ginásio, instituição
custeada pelas verbas particulares das indústrias da região.
Na outra extremidade da sequência formal, o Ginásio
Estadual de Utinga (1962-68), em Santo André, projetado
por Artigas, representa o aprofundamento das experiências
anteriores com edifícios escolares que se iniciam com os
ginásios estaduais de Itanhaém e de Guarulhos,
possibilitada pelo emprego de elementos de concreto préfabricados e protendidos na solução de programa repetitivo.
Figura 196: Oscar Niemeyer, colégio de
Cataguazes, Minas Gerais, situação do
terreno no entorno. Fonte: Google Earth.

SÍTIO E PROGRAMA, IMPLANTAÇÃO E PARTIDO
O local destinado ao colégio é substituição da antiga sede
na chácara da Granjaria, grande área com predomínio de
cobertura vegetal, situada na porção norte da cidade de
Cataguazes. O sítio apresenta um aclive em relação à
Avenida Humberto Mauro, a rua sinuosa de acesso à escola
e único referencial urbano conectado à grande gleba. De
maneira diversa, a escola de Utinga está situada na Vila
Metalúrgica, próximo à área industrial de Santo André. O
lote ocupa a totalidade de quadra em formato de pentágono
irregular com aclive a partir da Avenida Utinga, a rua de
acesso.
Os dois programas escolares têm aspectos peculiares
ligados ao tipo de instituição. Na escola de Cataguazes, as
condições pouco urbanizadas do sítio e o modelo destinado
a alunos em regime interno, semi-interno e externo misto,
justificam um programa mais completo que conta, além das
salas de aula, com alojamentos, biblioteca, anfiteatro, salão
de festas, cinema / teatro com capacidade para 500
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pessoas, gabinete médico e dentário, barbearia, frigorífico,
lavanderia e restaurante para 250 alunos30. O programa da
escola de Utinga é também ampliado em relação às demais
escolas anterior e simultaneamente projetadas por Artigas.
Além das salas de aula, administração e professores,
auditório, biblioteca, vestiários e dos dois pátios internos
idênticos à escola de Guarulhos, é acrescido ao programa
um terceiro pátio destinado à quadra poliesportiva, três
laboratórios (física, química e biologia), duas salas de artes
manuais.
Figura 197: João Vilanova Artigas, Ginásio
Estadual de Utinga, Santo André, São Paulo,
situação do terreno no entorno. Fonte: Google
Earth.

As duas escolas apresentam diferentes estratégias de
implantação ligadas à solução dos respectivos partidos.
Niemeyer opta por implantar todo o programa em um vasto
bloco de 117m de comprimento em três pavimentos assente
em platô mais elevado em relação à rua de acesso e aos
espaços abertos destinados às atividades esportivas. No
pavimento térreo, um grande saguão envidraçado distribui o
acesso ao cinema / teatro e, por rampa, as salas de aula no
segundo pavimento e os alojamentos no terceiro piso. Na
outra extremidade do bloco, ligados ao saguão por área
aberta, estão posicionados o restaurante, cozinha,
lavanderia e vestiários.
Artigas opta por uma solução já adotada nas escolas
anteriores, através de duas barras paralelas, que acomodam
a porção serial do programa, definindo uma banda central
alargada.
As
circulações
transversais
cobertas
simultaneamente unem as duas faixas extremas e separam
os diversos tipos de pátios, sejam cobertos e pavimentados,
jardins descobertos ou como acomodação de partes
excepcionais do programa, tais como auditório e quadra
poliesportiva. O desnível de oito metros no sentido
transversal entre a Avenida Utinga e a Rua Cairo determina
níveis diferentes entre as faixas laterais e a central, através
de muros de contenção e taludes que acomodam o edifício
em relação às ruas.

233

ASPECTOS DA FORMA GENÉRICA
A forte linearidade do corpo principal da escola de
Cataguazes se estabelece pelo prisma elevado do solo, a
exibir os apoios da estrutura Dom-ino e a receber volumes
expandidos em lado maior oposto ao acesso. A ordem
interna é linear, dispondo os pontos de circulação vertical ao
longo da fachada nordeste junto ao eixo de circulação
horizontal em faixa intermediária, servindo os espaços
principais de maior largura ao longo da fachada sudoeste.
Figura 198: Oscar Niemeyer, colégio de
Cataguazes, vista externa desde o setor
esportivo. Fonte: Papadaki, 1950.

O esquema bipartido de base e corpo repete os ingredientes
recorrentes em outros projetos de Niemeyer e Costa. O jogo
entre planos e volumes recessivos e expandidos em relação
à linha de apoios periféricos é mais uma vez clara
demonstração do mecanismo de planta livre no pavimento
térreo, repetido parcialmente no terceiro pavimento. Dois
volumes recuados e expandidos nas duas extremidades
organizam a base. Nos dois extremos da barra, os planos
recuados das vedações opacas do cinema/teatro se
equivalem aos planos em faixa transparente das vedações
do restaurante na terminação oposta. O espaço central é
predominantemente aberto com porção envidraçada do
saguão, que corresponde a um dos volumes que se
estendem além da projeção do corpo principal na fachada
nordeste. Na outra extremidade, o encurvamento de parede
recuada corresponde ao segundo volume expandido da
composição.
Ao nível do pedestre junto à marquise de acesso, o
resultado formal confirma a característica porosa da base ao
invés da transparência total. Dessa vez o vazio entre dois
sólidos, propicia permeabilidade restrita ao enquadramento
das visuais da mata que ocupa a porção posterior do edifício
em relação à rua de acesso. Confirma-se também a
preferência em relação à produção no período em torno de
1946 a 1950 em bases cariocas, em geral composições
aditivas com poucas exceções em prismas únicos sem
adições.
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Figura 199: João Vilanova Artigas, Ginásio
Estadual de Utinga, vista externa desde a Av.
Utinga. Fonte: Artigas, 1997.

Na outra ponta da sequência formal, o mesmo é aplicável à
produção da Escola Brutalista Paulista do período entre
1960 a 1975, baseadas no esquema compositivo
preferencialmente de volume compacto com subtrações,
que se confirma na escola de Utinga.

Figura 200: João Vilanova Artigas, Ginásio
Estadual de Utinga, esquema genérico dos
três tipos de esquemas para o pátio centroidal,
proposto por Eisenman em The Formal Basis
of Modern Architecture (2006). O Ginásio de
Utinga responde ao segundo tipo que é
funcional e formal, como a Casa do Fascio em
Como de Giuseppe Terragni, em que a forma
genérica está envolvida por demandas
funcionais e formais. Fonte: croquis do autor.

Em termos de estratégia de composição, as barras paralelas
formam um volume único que recebe operação subtrativa no
pátio aberto. Por outro lado, internamente o predomínio da
linearidade nas barras paralelas pode ser lido em
associação a formas centroidais, relativo aos elementos de
circulação transversal em torno dos dois pátios cobertos, em
que se configura uma relação geométrica entre lados mais
próximos do formato quadrado, em retângulo. O resultado
combina forma linear com dois focos centroidais. O posterior
desenvolvimento da forma específica, através da
organização dos elementos volumétricos e dos eixos de
movimento pode reforçar ou enfraquecer essas duas
potenciais centralidades. O esquema genérico vertical da
elevação é bipartido. Os suportes colossais que apoiam a
cobertura atualizam o esquema entre fuste e arquitrave.
SISTEMA
DE
TRIDIMENSIONAL

REFERÊNCIA

DA

GRELHA

A forma linear do volume principal do Ginásio de
Cataguazes é resultante do controle sob a forma genérica a
partir da grelha espacial regular em torno de 9 m x 12,5 m,
que dispõe treze módulos em sua dimensão menor ao longo
do eixo longitudinal. A grelha também comanda os episódios
de expansão e recessão dos volumes na base, a partir de
eixos de amarração em meio-módulo: a marquise que indica
acesso no saguão envidraçado tem eixo de circulação
coincidente com a recepção e início da rampa, da mesma
forma que a parede em curva que protege as visuais da
cozinha e dos vestiários tem eixo de inflexão amarrado com
a retícula.
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Figura 201: Oscar Niemeyer, colégio de Cataguazes, planta baixa pavimento
térreo. Fonte: Papadaki, 1950.

A grelha comanda as relações entre os planos verticais
através de lógicas ligadas ao tipo de programa: no
pavimento de acesso, é planta livre através da exibição total
dos desligamentos entre as paredes dos fechamentos e
partições em relação aos apoios.

Figuras 202 e 203: Oscar Niemeyer, colégio de Cataguazes, plantas baixas do
segundo (acima) e terceiro (abaixo) pavimentos. Fonte: Papadaki, 1950.

No segundo pavimento, o programa das salas de aula e os
serviços de apoio favorecem uma planta inteiramente
paralisada. No terceiro pavimento, as duas lógicas se
combinam: o espaço celularizado da planta paralisada
convém aos dormitórios semiprivativos e as áreas de apoio
em faixa ao longo da fachada nordeste, enquanto paredes a
meia-altura independentes dos apoios organizam a divisão
dos alojamentos coletivos.
A forma linear da escola de Utinga resulta da grelha de 9m x
10m que organiza quinze módulos longitudinais por quatro
transversais em ritmo ABA em que B é o dobro de A. As
operações subtrativas são resultado de eliminação de
módulos da grelha que comandam o ritmo dos elementos
verticais, com contornos definidos por submódulos que
definem os elementos estruturais horizontais.
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Figura 204: João Vilanova Artigas, Ginásio
Estadual de Utinga, implantação. Fonte:
acervo FAUUSP.

Como excepcionalidades aditivas, tanto uma caixa murada
extravasa a linha periférica de apoios e contêm pátios das
salas de trabalhos manuais, como dois terraços em lados
compridos opostos oferecem enfrentamentos artificiais ao
relevo natural do terreno. No controle da forma específica a
partir dos planos verticais, a escola em Santo André é
expressão máxima da independência entre estrutura e
parede. Fechamento externo e partição estão contidos entre
módulos estruturais, como regramento quase absoluto.
Figura 205: João Vilanova Artigas, Ginásio
Estadual de Utinga, planta baixa pavimento
superior. Fonte: Acrópole 377.

ASPECTOS DA FORMA ESPECÍFICA

Figura 206: Oscar Niemeyer, colégio de
Cataguazes, estudo de proporções e relações
geométricas na fachada sudoeste. Fonte:
Macedo, 2008.

Além do mecanismo de planta livre e planta paralisada,
autonomia ou fusão de elementos se verifica pela
decomposição ou manutenção das características
volumétricas das fachadas. Nas relações entre ossaturavolume o colégio de Cataguazes segue as demonstrações
de decomposição dos volumes em planos, típicas da
exploração brasileira ao esquema. O volume principal é
caixa elevada do solo pela base porosa que exibe os apoios
da ossatura independentes de volumes e planos. A
alternância entre sólido e planar como diferenciação
programática se repete no corpo propriamente dito, via
diferenciação entre faces opostas. As faces curtas são
cegas; as alongadas parcialmente se decompõem somente
na faixa que corresponde ao segundo pavimento em plano
rebaixado. A outra porção relativa ao terceiro piso
permanece coplanar ao volume. Alternância entre planeza e
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solidez em mesmo pano de muro se justifica pela
diferenciação programática, entre os dois níveis do corpo
principal que são enfrentadas com diferentes operações
entre estrutura e fechamentos. No período inicial da
exploração brasileira ao esquema de panquecas apoiadas
em agulhas confirma-se a autonomia visual entre placas,
apoios, paredes e os elementos de proteção solar. Estes
são tratados como superfícies acrescidas ao plano do
fechamento em esquadria que, por seu turno, se decompõe
do volume.
Figura 207: Oscar Niemeyer, colégio de
Cataguazes, vista externa do acesso principal.
Fonte: Papadaki, 1950.
Figura 208: João Vilanova Artigas, Ginásio
Estadual de Utinga, croquis esquemático da
planta baixa pavimento térreo, evidenciando o
mecanismo de planta livre. Fonte: croquis do
autor.

Na escola de Utinga a autonomia formal é também regra: o
prisma é decomposto em planos, através das suas faces
maiores, recuadas em relação ao volume, acusando planeza
dos panos de muro em relação à linha de apoios e à
cobertura. A planeza é máxima no pavimento térreo. Os
desligamentos das paredes e dos elementos expandidos da
base, as placas de entrepiso e cobertura com limites sob as
diferentes prumadas em relação à linha de apoios e as
paredes são claras demonstrações de relações volumesuperfície.
Figura 209: Oscar Niemeyer, colégio de
Cataguazes, croquis esquemático da planta
baixa pavimento térreo, evidenciando o
mecanismo de planta livre. Fonte: croquis do
autor.

O apoio solto de seção oval 0,5m x 0,80m31 é regra na base
da escola em Minas Gerais, assim como seu contraponto, o
apoio de seção retangular coplanar à parede é
predominante no segundo pavimento. No terceiro piso, a
seção dos suportes se divide em segmentos com seção
circular, e intervalos com segmentos de seção retangular,
correspondente
às
liberdades
e
paralisações,
respectivamente, em relação às paredes. A ausência de
informação sobre o tipo de placa, resolvida com teto plano,
faz supor que se trate de lajes nervuradas tipo caixãoperdido ou, excepcionalmente com nervuras invertidas e
enchimentos.
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Figuras 210 e 211: Oscar Niemeyer, colégio
de Cataguazes, vistas externas das áreas
cobertas, evidenciando o balanço do plano de
fachada em relação à linha de apoios da
fachada sudoeste. Fonte: Papadaki, 1950.

Os pequenos balanços se restringem à linha de suportes da
fachada de acesso, numa clara demonstração de
frontalidade e hierarquia desta face sobre as demais.
Na escola de Utinga, o projeto elaborado inicialmente em
1962 prevê solução com estrutura em peças pré-fabricadas
com emprego de concreto armado e protendido. O projeto
executado é resultado de revisão ocorrida em 196632, que
contempla uma adaptação para o processo de produção da
estrutura no canteiro de obras, mas que conserva alguns
princípios de racionalização de formas ligadas à prémoldagem.
Figura 212: João Vilanova Artigas, Ginásio
Estadual de Utinga, corte longitudinal. Fonte:
acervo FAUUSP.

Figura 213: João Vilanova Artigas, Ginásio
Estadual de Utinga, vista externa dos apoios
periféricos desligados do plano dos
fechamentos. Fonte: Acrópole 377.
Figura 214: João Vilanova Artigas, Ginásio
Estadual de Utinga, corte transversal. Fonte:
Artigas, 1997.

Os apoios apresentam dois tipos de seção: ao longo da
linha longitudinal interna são de seção quadrada; na linha
externa, de seção retangular, variando ligeiramente a
dimensão transversal, à maneira de embutir tubos de queda
pluvial. Se os elementos horizontais da estrutura são
resolvidos com um único vão entre os quadros estruturais,
os apoios, que devido às diferenças na adaptação do
edifício ao relevo, apresentam variações de tamanho de
fuste, ora de pavimento único, ora colossais, resultam em
comprimentos padronizados, através de aparelho de apoio
intermediário que divide em dois os apoios colossais na
linha da fachada externa, tornando-os de igual comprimento
aos apoios posicionados nas linhas das fachadas internas.
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A solução de teto plano nas placas de entrepiso e cobertura
é obtida por um conjunto formado por quadros transversais
de vigas que apoiam lajes nervuradas no sentido
longitudinal com duplicação de lajes tipo caixão-perdido. A
cobertura, além do teto plano, prolonga abas verticais de
proteção solar ao longo do perímetro das fachadas externas,
análogas às verificadas nas casas de Mendes da Rocha e
algumas casas de Artigas. A manobra tem como finalidade
adicional, reproporcionar no esquema de elevação bipartida
a relação fuste colossal e arquitrave.

O EDIFÍCIO MONUMENTO EM PARQUE: PALÁCIO DO
PLANALTO VERSUS FAUUSP

Figuras 215 e 216: João Vilanova Artigas,
Ginásio Estadual de Utinga, vista dos pátios
internos, aberto (esquerda) e coberto
(direita). Fonte: Artigas, 1997.

Os primeiros estudos para a sede do Executivo em Brasília,
inicialmente Palácio Presidencial datam de 195633. Mas, o
período de desenvolvimento do doravante chamado Palácio
do Planalto, então inserido na Praça dos Três Poderes,
inicia-se em 1958 e coincidem com o período do
Depoimento de Niemeyer à revista Módulo.
O edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo (FAUUSP) tem projeto datado
de 1961 com conclusão das obras somente em 1968. Se o
palácio projetado por Niemeyer é inegável expressão de
monumentalidade, a escola projetada por Artigas é
representação do edifício escolar em nível superior, em que
a filosofia de ensino de arquitetura se expressa pela
continuidade espacial dos espaços internos e destes com os
demais edifícios do chamado “corredor das humanas” da
Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira (CUASO).
O edifício é quase extremidade34 de uma sequência de
vários outros para faculdades das ciências humanas que se
inicia com o prédio do Departamento de Historia e Geografia
(1961) de Eduardo Corona, entremeado, por exemplo, pelo
edifício para o Departamento de Filosofia e Sociologia
(1961) de Mendes da Rocha, não construído.

Figura 217: foto maquete da Praça dos Três
Poderes. Fonte: L’Architecture d’Aujourd’hui
80.
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Figura 218: João Vilanova Artigas, Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da USP
(FAUUSP), São Paulo, localização do edifício
no “corredor das humanas” e elevação frontal
do conjunto desde a Av. Professor Luciano
Gualberto. O chamado “Corredor das
Humanas” é composto pelos seguintes
edifícios (da esquerda para a direita):

SÍTIO E PROGRAMA, IMPLANTAÇÃO E PARTIDO

O sítio onde se insere o palácio ocupa lado inteiro da
esplanada que faz integração com o edifício que forma seu
par, localizado no outro vértice da Praça dos Três Poderes,
o palácio do Supremo Tribunal Federal. O programa do
Palácio do Planalto prevê um conjunto de atividades ligadas
a recepções e banquetes oficiais, escritórios da presidência,
sala
do conselho e secretárias, gabinete civil e demais
Geografia e História de Eduardo Corona
escritórios,
além das atividades de apoio, incluindo o serviço
(construído), Letras de Carlos Millan (não
de
imprensa
e guarda da presidência.
construído), Geologia de Pedro Paulo de Melo
Saraiva (não construído), Filosofia e O sítio em que se insere o edifício da escola de arquitetura e
Sociologia de Paulo Mendes da Rocha (não
urbanismo é porção extrema do “Corredor das Humanas”,
construído), Arquitetura e Urbanismo de João
Vilanova Artigas (construído) e Matemática de uma faixa de aproximadamente 1000m de extensão por
Joaquim Guedes (não construído). Fonte: 130m de largura média em cota mais elevada em relação à
Programa: corredor das humanas, a poesia Avenida Professor Luciano Gualberto, principal via de
acesso ao edifício. O programa da escola é resultante de
que poderia ter sido e que não foi, 2009.
uma proposta de reformulação do ensino encabeçada pelo
próprio Artigas que visa à formação total do aluno, através
de uma integração entre três departamentos da
universidade e uma ênfase especial no espaço dos ateliês,
como zonas de criação e convivência. São partes que
também integram o programa as salas de aula,
departamentos, professores, direção, biblioteca, auditório,
oficinas, cantina, grêmio estudantil e Salão Caramelo - um
espaço na faixa central em pé-direito múltiplo, amplamente
iluminado pela grelha na cobertura e que correspondente
aos pátios internos dos projetos de ginásios realizados em
paralelo.
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O partido do palácio define prédio em barra de 125m de
comprimento por 58m de largura, definindo três andares
plenos, com galerias do piso térreo. O primeiro pavimento é
totalmente elevado com um segundo piso em mezanino que
se debruça sobre o primeiro em torno da rampa de acesso,
onde se localizam os salões de recepção e banquetes. Uma
rampa em ferradura interliga o salão do segundo pavimento
que se projeta parcialmente sobre o vestíbulo do primeiro,
definindo um espaço cerimonial de dupla altura. O terceiro e
último pavimento abriga gabinetes e escritórios sem
comunicação visual com os demais pavimentos, mas
iluminados por duas longas bandas de jardins abertos que
iluminam e ventilam os ambientes compartimentados nas
faixas centrais. Contrário ao seu par, o Palácio do Supremo
Tribunal Federal, o Palácio do Planalto oferece o lado maior
aberto à praça, onde se localizam acesso principal por
rampa e tribuna.
O partido da escola é solucionado por duas barras
alongadas de aproximadamente 110m de comprimento que
definem andares em seminíveis separados por vazio central,
mas interligados por rampas que conectam um passeio
contínuo pelos diversos usos do programa. A banda em pédireito ampliado nos ateliês justifica a ênfase programática
em torno das áreas integradas que ocupam o penúltimo
seminível com pé-direito dilatado e iluminação zenital plena.
A implantação das barras longitudinais paralelas ao eixo do
“Corredor das Humanas” repete a lógica do partido do
Departamento de História e Geografia em polo oposto, como
também dos edifícios intermediários de Geologia,
Departamento de Filosofia e Sociologia. Ainda que o edifício
seja pensado a partir de diversos pontos de ingresso, há
uma evidente hierarquia de acessos ligada à estratégia de
implantação do edifício em um conjunto maior. O saguão,
propriamente dito, é aberto na face curta do edifício que é
voltada para o eixo de percurso do “Corredor das Humanas”,
um verdadeiro clímax do longo percurso entre os
pavimentos térreos que, ao adentrar na escola, induz o
pedestre a percorrer o salão Caramelo ou qualquer uma das
bandas laterais até atingir as rampas, posicionadas em
extremo oposto. O eixo transversal destas coincide com o

Figuras 219 e 220: Palácio do Planalto, vista
externa (esquerda) e prédio da FAUUSP, vista
externa (direita). Fontes: Underwood, 2002 e
Artigas, 1997.
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segundo acesso mais importante do edifício, ligado ao
estacionamento em lado oposto à avenida.
ASPECTOS DA FORMA GENÉRICA
O palácio tem forma genérica linear com relação
relativamente discreta entre lados (1:2); a organização
interna confirma esta ordem externa através de três faixas
de ocupação que se relacionam com a sua implantação na
praça. Esta oferece um eixo perpendicular à linearidade
genérica, relacionado com sistema de aproximação, acesso
e percurso: a banda voltada para o acesso em rampa
recebe a perfuração do mezanino; a faixa central, a bateria
de elevadores e, por fim, a porção oposta à praça abriga os
elementos compartimentados e de apoio aos espaços
cerimoniais. O último pavimento afirma, quase sem
nenhuma perturbação, a organização linear em seu estado
genérico ao longo de dois eixos de circulação longitudinais
paralelos aos jardins que ventilam e iluminam os escritórios
internalizados em relação às fachadas longitudinais.

Figura 221: esquema genérico dos três tipos
de esquemas para o pátio centroidal, proposto
por Eisenman em The Formal Basis of Modern
Architecture (2006). A FAUUSP responde pelo
terceiro tipo, como a Prefeitura de Säynätsalo
de Alvar Aalto, em que a condição genérica
demanda razões puramente formais. Fonte:
croquis do autor.

A escola apresenta relação entre lados ainda mais discreta
(1 / 1,7). Entretanto, a solução de seminíveis com vazio
pleno entre as barras define uma geometria interna
extremamente linear com relação entre os módulos
estruturais de 1:8, que, no entanto, se enfraquece pelo
posicionamento da rampa no segundo módulo longitudinal e,
em lado oposto, pela ponte de ligação por escadas que
ocupa pouco mais de um módulo. O resultado volumétrico
interno é ambíguo: pavimentos alongados interligados por
elementos transversais que configuram um vazio em torno
de cinco módulos. O teto do subsolo parcialmente
descoberto junto às rampas, configura um foyer do auditório
de múltiplos pés-direitos e contribui para aumento da
ambiguidade entre forma linear predominante com
centralidade em torno de vazio central.

Figuras 222 e 223: João Vilanova Artigas
croquis de estudos da FAUUSP. Fonte:
Caderno dos riscos originais: projeto do
edifício da FAUUSP na Cidade Universitária,
1998.

Estas tensões ou oposições geométricas também
comparecem durante importantes fases do projeto da
FAUUSP. No caderno de croquis de estudo35, é constante o
antagonismo e a ambivalência entre forma centroidal e
forma linear, expressos por duas geometrias estruturais
opostas. Em alguns desenhos, a influência do Museu de
Caracas de Niemeyer (1955), parece sugerir um partido em
forma de pirâmide invertida truncada de planta
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perfeitamente quadrada. Em outra prancha, a solução de
barra alongada, juntamente com dois possíveis cortes
esquemáticos põe em evidência o dilema de Artigas. O
desenvolvimento posterior do projeto executivo parece
justapor estes dois antecedentes genéricos opostos.

O esquema genérico de elevação no palácio é tripartido, Figuras 224 e 225: cortes transversais do
neste caso provendo à base e ao estrato superior elementos Palácio do Planalto (esquerda) e da FAUUSP
planos da plataforma e cobertura que contêm o volume do (direita). Fontes: Silva, 2012 e Kamita, 2000.
corpo principal. Na escola o esquema genérico vertical é
bipartido e estratificado: em termos kahnianos, as vigasparede delimitam volume dos elementos de composição que
contêm os espaços servidos; os volumes em plano recuado
que possibilitam o vazio da galeria periférica contêm os
espaços servidores.

SISTEMA
DE
TRIDIMENSIONAL

REFERÊNCIA

DA

GRELHA

No palácio, a linearidade do volume principal é resultado do
controle da forma genérica a partir da retícula espacial, uma
grelha de referência de ritmo irregular: através de cinco
módulos ligeiramente retangulares, dispostos em sua
dimensão maior ao longo do eixo longitudinal numa

Figuras 226, 227 e 228: Oscar Niemeyer,
Palácio do Planalto, planta baixa segundo
pavimento (esquerda), planta baixa mezanino
(centro) e planta baixa quarto pavimento
(direita). Fonte: Silva, 2012.
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progressão das extremidades ao centro. O módulo central
vira exceção e inverte o sentido da predominância da grelha,
dilatando e acentuando o ritmo do vão transversal que
supera o vão longitudinal constante de 12,5m ao longo de
oito módulos. Em relação ao seu antecedente, o Palácio da
Alvorada, que tem ritmo transversal ABA, repete-se mais
discretamente a dilatação transversal da modulação
estrutural central com a adição de duas faixas adicionais em
cada lado junto aos módulos das galerias que formam o
peristilo. A estrutura unidirecional tipo Dom-ino tem um
intercolúnio longitudinal de 12,5 m e vãos transversais
variados, em que o vão central é 15m, flanqueado por vãos
decrescentes de 11m e 10,5m nos vãos dos peristilos.
Portanto, a grelha tanto acusa a linearidade do volume, seus
pontos de apoios que estruturam os três pavimentos plenos
como também os rompimentos da laje do mezanino e a
dilatação de ritmo oportunizada pela progressão de vãos em
direção ao eixo central. Exceção feita aos núcleos de
elevadores e escadas e algumas poucas paredes, as
divisões internas e os fechamentos em vidro são desligados
da linha de apoios como afirmação do princípio de planta
livre nos três pavimentos plenos.

Figuras 229, 230 e 231: João Vilanova Artigas,
FAUUSP, planta baixa níveis 0.00 e 0.80
(esquerda), planta baixa níveis 4.60 e 6.50
(centro), e planta baixa níveis 8.40 e 10.30
(direita). Fonte: Kamita, 2000.

Na escola, ao contrário do palácio, desde os estudos do
anteprojeto, a grelha estrutural é de geometria quadrada e
regular, evoluindo do módulo de 10x10m para 11x11m
constante no projeto executivo. A absoluta regularidade da
grelha é compensada pelos planos internos que contêm os
volumes das barras longitudinais paralelas, ensejando
episódios volumétricos que rompem com a extrema
constância da grelha estrutural. O resultado em termos de
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organização interna é variado: os elementos de composição
são identificados pelas diferenças em seus perímetros com
relação à grelha regular; os volumes que delimitam
biblioteca e ateliês têm balanços mais discretos, em relação
ao volume que abriga os departamentos localizados em ala
oposta. Tanto quanto o palácio, a escola de arquitetura é
proclamação do princípio de planta livre, com poucos
episódios de paralisação entre suportes e paredes.
Em termos de forma genérica, palácio e escola podem ser
lidos como composições monolíticas com subtrações em
torno de seus perímetros. Entretanto, quando analisados a
partir do desenvolvimento das suas respectivas formas
específicas, relacionadas com o controle da grelha
tridimensional, é inequívoca a operação de justaposição,
anteriormente abordada em detalhe nos Capítulos 4 e 5,
respectivamente.
ASPECTOS DA FORMA ESPECÍFICA
A justaposição periférica é operação que em ambos os
edifícios define relações bipartidas entre ossatura e volume.
No palácio estas relações estão divididas entre o volume
definido pela ossatura Dom-ino com fechamentos
transparentes idênticos nas quatro faces, que envolve os
elementos horizontais piso-teto, e o volume virtual,
decomposto em planos perpendiculares às fachadas
longitudinais, representados pelos apoios da galeria
circundante e planos horizontais da plataforma e cobertura.
Figura
232:
croquis
esquemáticos
demonstrando os mecanismos de planta livre
no pavimento de acesso pela rampa no
Palácio do Planalto (esquerda) e no pavimento
térreo na FAUUSP (direita). Fonte: croquis do
autor.

Na escola, a justaposição inverte as relações estruturavolume. As faces que envolvem a ossatura têm fechamentos
transparentes instalados entre piso e teto que evidenciam a
planeza dos elementos horizontais estruturais sobre a
continuidade entre faces adjacentes dos caixilhos das
esquadrias. Em contraste absoluto, a justaposição das
quatro vigas-parede representa o superlativo de solidez na
relação volume-massa.
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A nova sensibilidade no tratamento das superfícies do
período em torno da década de 1950, nos projetos dos
palácios de Brasília tem repercussão na nova duplicidade no
trato da materialidade que se confirma na justaposição de
diferentes sistemas estruturais. Assim como no Palácio da
Alvorada, os apoios não dominoicos que se justapõem têm
revestimento em mármore branco apicoado em contraste
com os suportes da ossatura em seção elíptica revestidos
com chapas de alumínio. As paredes apresentam diferentes
revestimentos que variam desde lambris em madeira,
azulejos e mármores na cor bege, este último em panos de
muro como emolduramento para obras de arte.
Figuras 233 e 234: João Vilanova Artigas,
FAUUSP, vista externa parcial (esquerda) e
interna parcial (direita), evidenciando a
duplicidade dos aspectos tácteis, quanto ao
tratamento superficial, sob o mesmo
brutalismo na maneira de produção. Fonte:
Artigas, 2010.

Na idêntica manobra de justaposição periférica, a escola
também diferencia aspectos tácteis no tratamento superficial
sob o mesmo brutalismo na maneira de produção. Os
elementos em concreto armado à vista da ossatura, assim
como todas as paredes à meia-altura que não atingem os
tetos são produzidos por formas constituídas de painéis em
chapas lisas - com suavidade sedosa de pedra polida em
contraste com concretos obtidos com formas executadas
com tábuas de pinho simplesmente serradas com tato de lã
áspera nas vigas-parede e seus apoios pontuais.
Figura 235: Oscar Niemeyer, Palácio do
Planalto, modelo virtual da estrutura. Fonte:
Silva, 2012.

As relações entre fuste e entablamento são diversas entre
palácio e escola. No palácio, os apoios da ossatura têm
seção elíptica, mas com duas diferentes dimensões
relacionadas com a localização na linha longitudinal e com
três variações quanto aos tubos de queda embutidos. Nas
duas extremidades, quatro apoios de seção especial têm

247

como finalidade diminuir os balanços das vigas longitudinais
nas extremidades abertas da plataforma.
Com único modelo, os apoios não dominoicos que se
justapõem à ossatura Dom-ino têm seção decrescente em
direção ao perímetro do edifício, verticalmente nas
extremidades junto às fundações e ao encontro do delgado
entablamento de 0,4 m da laje nervurada (grelha oculta) da
cobertura. Bruand salienta as relações obtidas pelos
suportes ortogonais ao plano de fachada, idênticas ao
vizinho, o Supremo Tribunal, mas que, ao invés de
ligeiramente elevados do solo, destacam-se nitidamente a
partir da plataforma da sobreloja36. O setor intermediário de
seus apoios frontais é suprimido em dois suportes, assim
como no Palácio Alvorada, abrindo um intercolúnio triplicado
para a rampa de entrada. O truque de supressão desses
dois apoios é objeto de ruidosas críticas internacionais37.
Por outro lado, a solução de lajes duplas e nervuradas, com
espessura decrescente em direção aos apoios justapostos,
mas com aumento de seção junto aos suportes da ossatura,
possibilita a regulagem conveniente da distribuição das
cargas de acordo com as demandas da forma estética,
conforme assinalado pelo engenheiro Joaquim Cardozo em
diversos depoimentos.
Figura 236: Oscar Niemeyer, Palácio do
Planalto, vista externa da galeria formada por
apoios não dominoicos revestidas de mármore
justapostos a apoios da ossatura Dom-ino.
Fonte: www.circulador.wordpress.com.

Na escola, os propósitos formais são outros. O peso visual
da viga-parede com altura de 7,9m em três lados
correspondentes ao penúltimo seminível dos ateliês e de
5,9m no quarto lado produz incrível tensão visual sobre o
delgado encontro entre o ponto extremo das mísulas de
transição e as rótulas dos apoios de fuste piramidal. Os
suportes da ossatura apresentam seção circular com
variação no diâmetro. A linha de apoios centrais tem
diâmetro maior, justificada pela inserção de tubos de queda
embutidos e maior carga decorrente de seu posicionamento
em porção central, uma vez que apoia em 18 pontos a
grelha de cobertura, assim como as quatro vigas-parede
suportam-na continuamente ao longo de seu perímetro.
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SÍNTESE DO ESTUDO EMPÍRICO
A Figura 237, na página 249, visa a resumir o estudo
comparativo entre os pares de edifícios-chave (colunas),
com diferentes idades sistemáticas (linha superior) nas
quatro sequências formais ou séries encadeadas de
aprimoramentos, definidas por quatro temas centrais ou
questões de projeto (linha superior) que relacionam
aspectos de sítio e programa com o esquema de panquecas
apoiadas em agulhas, a partir dos critérios adotados em três
camadas (linhas intermediárias): forma específica, sistema
de referência espacial absoluta (controle comum à forma
específica e genérica) e forma genérica.
O Apêndice A corresponde à síntese gráfica da Figura 237.
Sintetiza os esquemas gráficos que vinculam esquemas
genéricos em planta com diagramas específicos em planta e
elevação de cada par de edifícios-chave seguindo a mesma
distribuição dos quatro temas analisados pelo estudo
empírico.
O Apêndice B relaciona o esquema genérico tripartido dos
exemplos analisados, posicionando, na linha horizontal
superior, as fases iniciais das quatro sequências formais e
na linha horizontal inferior, as fases finais. As quatro séries
formais correspondem às faixas verticais.
Por fim, o Apêndice C compara dois importantes
componentes surgidos através das transformações
ocorridas com o sistema de ossatura, identificados
principalmente com as vigas-aba, (linha superior) e com
outros componentes surgidos por transformações híbridas
entre o sistema de ossatura e muros portantes (linha
inferior), principalmente identificados pelas vigas-parede.

forma específica

forma genérica

elementos de arquitetura

elementos de composição

PL em todos setores

linear

adição

elevação bipartida:
base expandida com
justaposição de
elementos dominoicos /
supranormais

programa linear x sítio centroidal
programa centroidal x sítio linear

adição/subtração de volumes

base recuada/expandida
superposição de elementos não
dominoicos
justaposição de elementos não
dominoicos

sistema formal:
linear/centroidal

estratégia de
composição:
adição/substração

esquema genérico
vertical

volume - massa:
solidez

controle simultâneo
sistema de referência
placas x grelha de apoios
absoluta:
planta livre (PL) x
planta
grelha cartesiana
paralisada (PP)

ossatura - volume

planeza em todas faces

apoio (seção circular)
apoio (seção circular) + pilar- parede
parede
viga-aba
parede

apoio x parede
pilar-parede x parede
parede portante

apoio - parede

volume - superfície:
planeza

apoio - placa

suporte - suportado
fuste - entablamento

apoio - placa

Casa Morais Neto

elevação tripartida:
base pódio +
corpo vasado +
coberura elevada

subtração

centroidal

PL no setor social
PP no setor íntimo

solidez em faces
opostas

planeza em faces
opostas

adição

centroidal

PL no setor social
PP parcialmente no
setor íntimo

solidez em faces
opostas

planeza em faces
opostas

elevação bipartida
elevação bipartida:
restrita ao volume
base expandida +
frontal através de base
corpo elevado
retraída

adição

centroidal + linear

PL no volume frontal
PP nos volumes
adicionados

solidez nos volumes
adicionados

planeza no volume
frontal

apoio metálico (seção
circular)
parede apoio (seção quadrada)
semicircular portante
parede
parede portante

1962

edifício com programa serial

FAUUSP

1961

edifício monumento em parque

Palácio do Planalto

1958

elevação bipartida:
base
retraída/expandida
com elementos
infranormais

adição

anormais
linear

PL na base
PL e PP parciais no
corpo principal

elevação bipartida:
fuste colossal +
arquitrave

subtração + adição

linear + centroidal

PL em todos setores

solidez nos volumes
adicionados

subtração

elevação bipartida:
fuste colossal +
arquitrave (viga-parede)
justaposição de apoios
não dominoicos

elevação tripartida:
plataforma pódio +
fuste colossal +
cobertura
justaposição de apoios
não dominoicos

linear + centroidal

PL nos seminíveis
elevados
PP parcial no subsolo

solidez na arquitrave
(viga-parede)

subtração

linear

PL andares plenos
PP subsolo+andares
plenos (parcial)

solidez no volume
envolvido por
justaposição

planeza em todas faces planeza nos elementos planeza na base
do volume principal
justapostos ao volume recuada

planeza na base
recuada
solidez na base
expandida
solidez parcial no
estrato superior do
corpo principal

apoio (seção quadrada) apoio não dominoico
apoio fuste piramidal
apoio (seção
apoio (seção elíptica)
apoio (seção circular)
retangular)
apoio (seção especial)

apoio (seção elíptica)
apoio (seção
retangular)
apoio (seção circular)

apoio - viga transversal
apoio não dominoico - apoio não dominoico + laje nervurada
placa
apoio viga-parede
(longitudinal ) tipo
- placa
apoio - placa
caixão-perdido

Ginásio de Cataguazes Ginásio de Utinga

1946

apoio - vigas principais
biapoiadas + laje
apoio - placa
nervurada parcialmente
oculta

Casa Malta Cardoso

1964

moradia urbana entre divisas
1943 / 1949

apoio - laje-viga
(invertida)
pilarapoio - placa
parede - laje-viga
(invertida)

Casa King

Casa Tremaine

relações

elementos

1972

palacete urbano
1947

temas, problemas de projeto

recorte temporal na sequência formal
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NOTAS DO CAPÍTULO 6
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KUHN, 2009, p. 234.
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COSTA, 1995, p. 108. Ver também no Capítulo 2, em Dominoico e brasileiro por
muitas Razões.
3

KUHN, 2009, p. 234.

4

KUBLER, 1962, p. 35. Do original em inglês “Prime Object”, que na proposição de
Kubler não tem o sentido de objeto original ou primordial, pois não existe um
princípio absoluto em qualquer sequência formal; aquilo que é final a uma série
pode ser inicial a outra, indefinidamente.
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KUBLER, 1962, p. 32. Segundo Kubler, o agrupamento em sequências formais
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comparações. Nessa perspectiva, nenhum traço de um objeto é unitário ou
fundamental: qualquer aspecto de um edifício é ao mesmo tempo um agrupamento
de características e parte subordinada de outro agrupamento.
6

KUBLER, 1962, p. 33.

7

Segundo a abordagem de Kubler, a noção de estágio inicial ou final de uma
sequência formal é entendida apenas como dois momentos do estágio de
aprimoramento e desenvolvimento de um objeto sem que os dois termos induzam à
ideia de início ou fim absoluto, afinal, o próprio Kubler defende a transformação
formal como um processo continuado.
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KUBLER, 1962, pp. 49-51.

9

COMAS, 2002, p. 96.

10

COMAS, 2002. Os sete capítulos da tese são divididos em: Capítulo 1 Antecedentes, em que Costa participa com seus projetos iniciais; Capítulo 2 Desafios e Razões, que aborda os dois textos fundamentais de Costa; Capítulo 3 Protótipos e Monumentos, em que os projetos da Cidade Universitária do Brasil e
do Ministério de Educação Pública têm participação conjunta de Costa e Niemeyer;
Capítulo 4 - Muitos Prismas e um Museu, que aprecia o projeto do Museu das
Missões de Costa; Capítulo 5 - Largo e Jardim, que analisa o projeto do Pavilhão
Brasileiro em Nova York, projeto conjunto entre Costa e Niemeyer; Capítulo 6 - Um
que de Folia, que examina o projeto do conjunto da Pampulha de Niemeyer;
Capítulo 7- Motores, Salões e Leitos, que avalia os projetos do Teatro das Artes de
Belo Horizonte, Iate Clube Fluminense e Restaurante da Lagoa, projetos assinados
por Niemeyer, enquanto que o Hotel do Parque São Clemente em Nova Friburgo, o
conjunto de edifícios do parque Guinle têm autoria de Costa.
11

Vale reiterar a noção proposta por Kubler e adotada nesta Tese: objetos com
diferentes idades sistemáticas são tomados em um mero recorte temporal, em que
o estágio inicial não significa início de um processo, nem tampouco o estágio final
um fim desse mesmo processo continuado de variação formal.
12

EISENMAN, 2006, p. 113.

13

EISENMAN, 2006, p. 145.
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EISENMAN, 2006, p. 95.

15

EISENMAN, 2006, p. 59. Para Eisenman a distinção entre o termo volume e
espaço não é mero capricho acadêmico, já que o uso do primeiro traz vantagens à
apreciação no campo da arquitetura, uma vez que o volume comporta um conteúdo
interno e externo mais materialmente concreto do que o segundo.
16

EISENMAN, 2006, p. 75. Eisenman acrescenta uma terceira decomposição, a
superfície-pele que, segundo BAKER (1989), é empregada nas Villas dos anos
1920, através de um efeito equivalente a uma membrana esticada ou tensionada
sobre o esqueleto Dom-ino.
17

COMAS, Carlos Eduardo. Ideologia Modernista e Ensino de Projeto
Arquitetônico: duas proposições em conflito in Projeto Arquitetônico Disciplina em
crise, disciplina em renovação. Carlos Eduardo Comas, org. São Paulo: Projeto,
1986, p.37.
18

COMAS, 1986, p.36.

251

19

A gigantesca dimensão do terreno obriga o paisagista Burle Marx a delimitar a
área de projeto e intervenção no entorno da edificação.

20

Vale reinterar que o termo sobre pilotis nesta tese assume um conteúdo preciso,
vinculado exclusivamente aos sistemas de muros portantes, resolvidos com vigasparede apoiadas em suportes isolados.
21

Como, por exemplo, a casa Prudente de Moraes Neto e a casa das Canoas.

22

HECK, Márcia. Casas Modernas Cariocas. Dissertação de Mestrado. Porto
Alegre: PROPAR/UFRGS, 2005, p. 192.

23

ZEIN, 2000, p. 164.

24

Architectural Digest, May, 2005. Disponível em<www.architecturaldigest.com.

25

ZEIN, 2000, p. 226. Além das já conhecidas casas gêmeas do Butantã, a casa
Bento Odilon Ferreira, anteprojeto de 1963, não construído, se implanta em terreno
plano com três frentes públicas, duas para ruas e uma para viela, configurando
uma espécie de cabeça de quarteirão, com somente um lado colado a outro lote
vizinho.
26

QUETGLAS, 2009, pp. 513-523.

27

BAHIMA, 2013. O artigo discute os efeitos formais e construtivos procedentes da
combinação de apoios metálicos sob placas de concreto através de um caso
específico e suas relações com outros exemplos da arquitetura de Mies e da
produção brasileira.
28

BAHIMA, Carlos Fernando. Formas de madeira e pré-fabricação: idealização e
pragmatismo em duas casas de Paulo Mendes da Rocha in III Seminário
DOCOMOMO Sul. Porto alegre: 2010. O artigo discute certos aspectos
contraditórios entre o forte idealismo que marcou as vanguardas europeias e a
cena brasileira nos anos 1960, e a sua efetiva concretização, através de
comparação entre a casa Butantã e a casa Gerassi.
29

Francisco Inácio Peixoto em 1941 já havia solicitado a Niemeyer o projeto de sua
residência em Cataguazes.
30

MACEDO, Danilo Matoso. Da matéria à invenção: as obras de Oscar Niemeyer
em Minas Gerais, 1938-1955. Brasília: Câmara dos Deputados, 2008, p. 225.

31

MACEDO, 2008, p. 229.

32

ARTIGAS, 1999, p. 117.

33

Ver em SILVA (2012) o processo de desenvolvimento do edifício do Palácio
Presidencial que culminou com o Palácio do Planalto na Praça dos Três Poderes.
34

Programa: corredor das humanas, a poesia que poderia ter sido e que não foi.
São Paulo: Grêmio da faculdade de arquitetura e urbanismo da usp_gfau, 2009.
Ainda que o edifício da FAUUSP não seja efetivamente o extremo do “Corredor das
Humanas”, compõe com o projeto do edifício da Faculdade de Matemática uma
espécie de clímax no passeio arquitetônico que se inicia no edifício da faculdade
de Geografia e História de Eduardo Corona.
35

Caderno dos riscos originais: projeto do edifício da FAUUSP na Cidade
Universitária / João Batista Vilanova Artigas, Roberto Albuquerque Portugal (org.).
São Paulo: FAUUSP, 1998.
36
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BRUAND, 1981, pp. 192-193.

BRUAND, 1981, p. 188. O crítico Bruno Zevi faz coro a Pier Luigi Nervi quanto ao
desafio estático, um verdadeiro paradoxo estrutural. Em seu entender, ao tornar
triplo o vão longitudinal, sem mudança na altura dos bordos das lajes, para
promover a entrada monumental nos dois palácios presidenciais, vai de encontro
ao dogma do realismo estrutural.
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CAPÍTULO 7
MUTAÇÕES SISTÊMICAS
As Realizações comparadas no capítulo anterior confirmam
em termos empíricos a premissa estabelecida inicialmente
pela tese: as transformações dominoicas em terra brasileira
são evidentes mutações sobre o mesmo esquema de placas
estratificadas em balanço apoiadas em grelha de suportes que juntamente com a abstração formal se constitui em
fundamento da arquitetura moderna brasileira com base no
Rio de Janeiro.
É pertinente retomar a tarefa de investigação das mutações
de placa e grelha, incluindo as relações destes com as
paredes como questão central que se propõe à tese. A
pesquisa identifica as reações e expansões, as
continuidades e descontinuidades entre a arquitetura feita
nos anos 1950 por Oscar Niemeyer e Affonso Eduardo
Reidy, baseados no Rio de Janeiro, e a arquitetura de
Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha, operando em
São Paulo nos anos 1960. Com foco na observação e
análise dos elementos que compõe o esquema de placa e
grelha, tal abordagem preenche importante lacuna em torno
das transformações ocorridas com a arquitetura brutalista
paulista, polarizadas em torno de continuidades ou rupturas
sobre aspectos ligados a tendências, paradigmas formais ou
pautas - terminologias genéricas em relação ao tema da
transformação formal.
DOMINOICO, HÍBRIDO, NÃO DOMINOICO
Para tanto, é indispensável o estabelecimento dos
fundamentos do esquema de ossatura Dom-ino delimitados
nos três capítulos iniciais com o objetivo de identificar a
mutação de seus elementos. Em termos kuhnianos,
entender o paradigma de placa e grelha se complementa
pela definição das suas limitações e crises ocorridas ao
longo de décadas de empirismo, através dos exemplos
compartilhados. Conforme evidenciado pela investigação, os
tipos de combinações são decorrentes de questões formais
e construtivas atuando em simultâneo de maneira
interdependente. A pesquisa nomeia três categorias, que
visam a delinear esse mapa de relativa complexidade que
envolve o papel preferencial do esquema de esqueleto
independente no sistema triarticulado da arquitetura
moderna. A identificação dominoico, híbrido e não
dominoico tem como objetivo mapear, primeiramente em
bases cariocas a ampliação da gama de licenças previstas
quanto à configuração dos elementos suportantes, os apoios
pontuais. Em um segundo momento em terra paulista, põe
em evidência a possibilidade de coexistência entre apoios
pontuais e/ou apoios contínuos, representados pela parede
estrutural e a viga-parede, que põem em xeque a
subordinação da parede portante no sistema triarticulado
equacionado entre 1936 e 1945.
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DOMINOICO
Por dominoico se convenciona chamar nesta tese tudo
aquilo que se refere ao esquema de estrutura normal em
suas características essenciais. Por extensão, denomina-se
dominoico o exemplar que possui todos os elementos de
ossatura e paredes em seus atributos originais sem
transformações na forma de seus componentes.
Colin Rowe é quem melhor define as qualidades intrínsecas
desse diagrama de estrutura, a partir da noção de
arquitetura concebida como oposição dialética entre espaço
e estrutura1. Esta ossatura tem no pilar o elemento
topologicamente identificado como aquele que perfura o
espaço2, ou melhor, as lajes em planos estratificados,
atuando geometricamente mais como pontuação do que
como definição formal.
Rowe argumenta que se trata acima de tudo de um
esquema - com planeza comparável a um wafer napolitano
que nega expressão de célula estrutural pela ausência de
qualquer saliência em seus tetos. O acréscimo da
perfuração linear dos suportes ao diagrama é comparável à
imagem de panquecas apoiadas em agulhas. Rowe salienta
que o produto resultante dessa perfuração dos apoios
resulta em uma construção labiríntica, em que a
configuração das paredes dispersa os focos compositivos.
A redução de todos os elementos que constituem o
esquema à sua essência geométrica de linha e plano se
vincula à ideia moderna de abstração dos elementos de
arquitetura: o diagrama Dom-ino contém a estrutura normal
da arquitetura moderna. Em termos formais, placas, apoios
e paredes são componentes do esquema que permanecem
identificáveis. Uma arquitetura que propõe uma oposição
dialética entre seus elementos sem qualquer fusão conforme deflagrada por Rowe - está diretamente ligada à
noção autonomia entre seus elementos constituintes. Esse
princípio essencial de independência entre componentes se
manifesta desde o início da saga do International Style via
decomposição do volume em planos verticais ou
horizontalmente estratificados. O princípio de autonomia se
desdobra em outras tantas independências3 assinaladas por
Carlos Eduardo Comas: apoio e parede, placa e parede,
apoio e placa. Em termos exclusivamente construtivos,
placas e apoios são isentos de vigas aparentes ou mísulas e
capitéis, respectivamente.
Peter Eisenman desenvolve a noção de oposição dialética
em termos estritamente formais, ao afirmar que a grelha
colunar é plano vertical da forma genérica; o plano
horizontal é grelha da forma específica, ambas as
referências - vertical e horizontal - fornecem a tensão
perceptiva inerente ao todo da arquitetura de Le Corbusier.
Vinculando as abordagens de Eisenman e Rowe, a tese
evidencia que é inerente ao esquema uma topológica
transversalidade entre linhas perfurando superfícies.
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DOMINOICO: PLACA E GRELHA DE APOIOS PONTUAIS
E LINEARES
Se a topológica transversalidade de linhas perfurando
superfícies é inerente ao esquema, é lícito afirmar que as
placas estratificadas definem o espaço perfurado por linhas.
A noção de placa, entendida como superfície com planeza
sem saliências de vigas, permite estruturalmente três
formulações, em que a laje plana ocupa um polo e a laje
nervurada, outro, entremeada por uma solução híbrida entre
laje e nervura.
Vale reafirmar que, se a topológica transversalidade de
linhas perfurando superfícies é inerente ao esquema, é
também válido afirmar que o apoio pontual linear de
funcionamento estrutural como barra contínua é elemento
essencialmente dominoico. No concreto armado, é o apoio
de seção quadrada, ou de seção circular, e as suas
distorções em um eixo, representada pela seção retangular
(menor que a relação entre lados ¼) e a seção elíptica com
as suas variações de traçado inscritos na mesma relação
entre lados dos apoios de seção retangular. Na construção
metálica, as materializações do apoio pontual linear são
preferencialmente representadas pela coluna de seção
cruciforme ou circular.
RIGIDEZ ASSOCIADA ENTRE PLACA E GRELHA
É oportuno também reiterar que em termos de estabilidade
global, o conjunto estruturalmente formado por placas
estratificadas e grelha de suportes funciona de maneira
associada, ainda que em sua aparência formal seja
expressão de autonomia formal.
A partir do princípio de independência entre parede e
ossatura, desenvolvido nos dois capítulos precedentes, a
tese confronta esse aspecto essencial do esquema com as
questões de estabilidade global da estrutura ligada ao
contraventamento da carga lateral. É oportuno relembrar
que a aparente indiferença dos suportes às forças laterais
origina-se do modelo de ossatura de 1915. Os elementos
verticais da ossatura são lineares, pois demonstram
visualmente somente suportar cargas axiais procedentes de
placas, estas com planeza idêntica a paredes horizontais.
Qualquer planeza vertical é território da parede. A pesquisa
revela que o tom genérico dos discursos encobre evidências
de natureza formal-construtiva advindas do mundo empírico.
A tese evidencia que o cumprimento do requisito entre
planeza de placas e linearidade de suportes é dependente
do controle de intensidade na rigidez entre os elementos
envolvidos no trílito. Vale lembrar que o esquema de placas
estratificadas apoiadas em grelha de suportes é
representação visual de uma ligação em rótula entre
singelos elementos de suporte e suportados, em termos
eminentemente estáticos.
Em relação ao desempenho global da estrutura face às
cargas laterais, duas questões são manifestas: a rigidez
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individual dos pilotis e da placa e a rigidez associada entre
ambos. São incomparáveis os ganhos de estabilidade face à
carga lateral quando há aumento de rigidez nos elementos
verticais e horizontais em conjunto, em comparação com
aumentos restritos a um ou a outro. Esse acréscimo de
rigidez no concreto armado moldado no local ocorre em
geral pelo aumento tanto de seção de concreto como nas
quantidades de aço da armadura. Em casos de estruturas
excepcionais, como, por exemplo, os palácios do conjunto
edificado do Parque Ibirapuera e os palácios de Brasília, as
relações entre esses dois parâmetros - as taxas de
armadura, em diversos pontos da ossatura resultam
superarmadas.
É oportuno relembrar que essa aparente discrepância entre
a forma estática e a forma estética deve ser entendida nos
termos propostos pelo Eng. Joaquim Cardozo, responsável
pelas estruturas dos palácios de Brasília e parceiro de
outras tantas obras projetadas por Niemeyer. Em primeiro
lugar, o concreto superarmado nesses casos de estruturas
excepcionais não é privilégio da estrutura tipo Dom-ino. Em
segundo lugar, a história da arquitetura ocidental atesta
inúmeros precedentes equivalentes envolvendo aparentes
dissonâncias entre requisitos formais e estáticos. Nesse
caso é oportuno recordar à própria definição de Lucio Costa
sobre arquitetura. Somente os agentes qualificadores, da
construção, ou seja, os requisitos formais, atuando nesse
caso sobre a ossatura, permitem a passagem da simples
construção para o campo da arquitetura.
Em casos de extrema esbelteza dos pilotis, como por
exemplo, apoios em cruz ou tubos metálicos representações quase literais da metáfora da agulha, ou de
extrema esbelteza do volume do edifício, a estabilidade do
conjunto da ossatura face à carga lateral, sem violação dos
requisitos formais4, só pode ser obtida através de paredes
de contraventamento. Estes núcleos verticais de rigidez
formados por uma ou mais paredes estruturais transmitem a
carga lateral recebida pelos diafragmas rígidos formados
pelas placas horizontais de pavimento até as fundações.
O funcionamento eficiente do conjunto que compõe a
estrutura é, portanto, dependente do posicionamento
estratégico do shear core e da ação conjunta deste com a
rigidez das placas. Nesses casos, a continuidade e
regularidade absoluta da grelha apoios dá lugar à grelha de
suportes interrompida por paredes estruturais. Portanto, a
tese demonstra que o esqueleto pode não ser propriamente
independente, mas interdependente de planos verticais
estruturais, numa atualização das anteriores relações
clássicas entre cella-pronaos em termos modernos de shear
core-skeleton.
Em outras palavras, a função exercida pela cella em relação
ao pronaos na estabilidade lateral do edifício construído
exclusivamente em pedra, se atualiza na arquitetura
moderna, sob os mais diversos materiais como shear core
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ou núcleo de estabilidade no esquema de placas
estratificadas em balanço apoiadas em grelha de suportes.
Essa atualização das funções estruturais da cela pode ser
vista, nos termos desta tese, como mais um aspecto de
emulação da arquitetura da Tradição Clássica proposta por
Comas.
O emprego atualizado da cela é, portanto, dependente de
algumas possibilidades de manipulação conjunta entre os
dois componentes essenciais do esquema: de um lado, na
ação pontual - via certa rigidez e distribuição dos pontos de
apoios associada com as placas de pavimento e, por outro
lado, na ação contínua - via disposição da cela em pontos
estratégicos à estabilidade lateral do edifício, associada à
rigidez das placas para a transmissão da carga horizontal na
estabilidade global da estrutura.
A investigação confirma que até mesmo na obra talvez mais
emblemática da arquitetura moderna - expressão da
suprema abstração e autonomia de apoios em relação à
parede - o Pavilhão Alemão de Barcelona, ocultam-se certos
artifícios construtivos que corroboram o argumento da
pesquisa: a efetiva interdependência entre a parede e a
ossatura frente à carga horizontal. Decididamente, as
paredes estruturais são eficientes mecanismos de
travamento lateral, justamente como antídoto ao aumento
demasiado da rigidez de apoios e placas.
No capítulo Realizações comparadas, o estudo empírico
confirma esse argumento da tese. Nos estágios iniciais das
três primeiras sequências formais, em temas tanto ligados à
questão do palacete urbano, como da moradia entre divisas,
ou o edifício com predomínio do programa serial confirmam
o hábil manejo desses dois elementos interdependentes: é
provável que na casa Tremaine os finos apoios em
sequência transversal de quadros isostáticos sejam
estabilizados pela manipulação conjunta entre a cela que
acomoda a escada e o núcleo de serviços associada à
rigidez da placa de expansão do pavimento superior que
funciona como um grande diafragma em relação ao todo do
volume.
Na casa Morais Neto, os finos apoios metálicos, quase que
agulhas, formam um verdadeiro pronaos que se associa à
cela em curva posicionada no pavimento térreo do volume
frontal. O mesmo artifício se repete na casa das Canoas de
Niemeyer no Rio de Janeiro. Nesta, as duas celas em curva
nos extremos formam um pronaos poroso com delgados
tubos metálicos que apoia placa de contornos sinuosos.
É plausível que a parede de contraventamento não seja
mecanismo único de combate à carga lateral. Na Escola de
Cataguazes, a forma linear impõe excessivo alongamento
do volume principal, associado a pouca altura e esbelteza,
que desaconselha a estratégia de cela como recurso de
travamento lateral. A opção recorrente nesses casos é o
aumento sistemático da rigidez dos apoios no plano do
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quadro estrutural transversal. Neste caso, os suportes e
vigas transversais embutidas nos planos horizontais
simplesmente se incrementam de rigidez, mantidas
linearidade e planeza - suficientes para o combate das
cargas laterais em se tratando de um edifício baixo e sem
esbelteza.
DOMINOICO: PLACA E GRELHA COMBINADAS COM
SUPORTES E SUPORTADOS DE OUTRAS ESTRUTURAS
A progressiva mutação do sistema triarticulado que informa
o pensamento de Lucio Costa inclui estruturas especiais e
estruturas de paredes portantes para alternativas eventuais
à estrutura tipo Dom-ino, entendida como estrutura
preferencial da arquitetura moderna. O entendimento de
Costa, anotado por Comas, evidencia que o sistema tem um
viés hierárquico, em que os elementos combinados estão
subordinados ao esqueleto independente.
Os exemplos analisados nos estágios iniciais nas três
primeiras sequências formais, tanto ligados à questão do
palacete urbano, da moradia entre divisas, ou o edifício com
programa serial, confirmam as operações de agregação com
outros componentes estruturais fora do âmbito da estrutura
normal. A casa Tremaine combina justaposições com a
estrutura supranormal, as abóbodas; a casa Morais Neto
emprega parcialmente o esqueleto independente em
consórcio com elementos de muro portante nos volumes
adicionados ao seu bloco frontal; o ginásio em Cataguazes
também não se furta de compor os volumes das bases
expandidas com muros portantes. Edifícios-chave,
projetados por Niemeyer e posicionados no entorno da
mesma sequência formal, confirmam a predileção pela
expansão de base com emprego de estruturas
supranormais, como recurso de acomodação de elementos
excepcionais do programa, como, por exemplo, na Escola
Preparatória do CTA (1947) em São José dos Campos, em
que o volume especial do auditório se conecta
transversalmente com o bloco principal das salas de aulas.
A pesquisa empírica evidencia que nas fases iniciais dessas
sequências formais durante a década de 1940, as
combinações são de nítida identificação do todo da estrutura
normal com componentes originários de coberturas não
planas da estrutura supranormal, em geral abóbodas, ou de
suportes contínuos da estrutura infranormal, a parede
portante.
NÃO DOMINOICO
A segunda categoria nomeada pela tese se refere a
exemplares ou a elementos não dominoicos. Entenda-se o
termo a partir de configurações formadas exclusivamente
por outras estruturas supranormais ou infranormais sem
nenhuma mescla com a ossatura normal ou referente aos
componentes da ossatura transformados de seus atributos
originais.
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Os apoios não dominoicos se caracterizam pelo rompimento
de características do apoio pontual e linear que se
transforma em apoio contínuo nos pilares-parede e não
linear nos suportes de fuste trapezoidal. Esse tipo de
transformação vinculada à variação da forma do apoio por
aumento da rigidez5 e perda da linearidade e
transversalidade em relação aos planos, afasta-se da
imagem da agulha que perfura o espaço estratificado. Os
resultados formais assumem características construtivas de
elemento anterior ao esquema de ossatura. Sob esse
aspecto, os apoios de fuste com seção variável e com
aumento em direção no encontro com o entablamento
representam um retorno a formas mais primitivas de
vinculação construtiva de maneira análoga ao ocorrido com
a arquitetura dórica em relação à progressiva retração e
esbelteza na forma de seus capitéis (equino e ábaco) em
relação ao fuste, conforme registrado por Auguste Choisy
em da Histoire de l’architecture 6 (1899), à maneira de um
processo evolutivo que envolve os elementos de arquitetura
desde períodos mais arcaicos em direção a outros mais
clássicos. Em tempos mais remotos, grandes capitéis e o
alargamento de superior de fuste dos pilares do Palácio de
Minos (cerca de 2200 A.C.) em Cnosso são também
indicativos de soluções construtivas mais primitivas em que
a necessidade técnica de aumentar rigidez dos vínculos se
representa de maneira mais literal.
De maneira diversa, o apoio em V e variações - traço
característico da produção de Niemeyer da década de 1950
- pode ser entendido como um megacapitel. Os braços em
diagonal utilizam altura de um pé-direito para dupla
captação das cargas e transferência para um único ponto de
apoio. Em relação ao todo da ossatura, funcionam como
capiteis, ou seja, um retorno a formas mais primitivas de
vinculação construtiva, sob novas proporções, mas
cumprindo o mesmo papel estrutural desempenha do pelo
capitel anteriormente: uma peça de transição entre fuste e
entablamento com provável origem na construção em
madeira e com importantes conotações simbólicas em ao
longo da história da arquitetura em diversas culturas.
Em termos topológicos, o apoio criado por Niemeyer
modifica as relações entre duas superfícies, a partir da
bifurcação de seu fuste. A noção de transversalidade é
também limite em relação conexão em diagonal com as
placas estratificadas horizontalmente. Portanto, os pilares
em V e variações são essencialmente não dominoicos. A
sua combinação com os planos estratificados das lajes
resulta solução híbrida.
Igualmente não dominoicos, mas de maneira também
diversa, os apoios com desenho escultórico dos palácios de
Brasília têm características de suporte transversal e pontual,
mas rompem com a noção de linearidade do suporte em
barra.
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HÍBRIDO
O terceiro termo, que se denomina nesta tese como híbrido
deve ser entendido na sua definição estrita7, a partir de
elementos diferentes em sua composição. Nesta tese em
específico, o exemplar híbrido é indicativo da mescla entre
os elementos da ossatura modificados ou de componentes
de outras estruturas com elementos da ossatura em feições
originais.
HÍBRIDO: MUTAÇÕES NA FORMA DOS ELEMENTOS DE
SUPORTE
O período posterior à Segunda Guerra Mundial,
especialmente na década de 1950, é representativo de
diversas mudanças na forma dos apoios. O quadro dessas
transformações pode ser descrito como de expansões dos
elementos da estrutura independente, que passa a associar
aos apoios pontuais e lineares novos suportes contínuos ou
não lineares ou ainda incorporando capitéis e mísulas,
elementos construtivos anteriormente abstraídos pelo
esquema de placa e grelha. Em termos construtivos, as
mutações na forma dos apoios repercutem na solução das
placas e, em consequência, nos mecanismos de travamento
lateral.
Em bases cariocas, a pesquisa explora as transformações
dominoicas com predomínio da configuração híbrida sobre
as versões estritamente dominoicas. Cabe à figura de
Niemeyer, uma rica e incomparável experimentação com
resultados híbridos, envolvendo novas combinações entre
elementos do esquema de ossatura Dom-ino e novas
formas criadas a partir de mutações formais sobre seus
próprios elementos.
A exceção notável fica por conta do trio de edifícios altos
projetados por Niemeyer entre 1950 e 1953 em que o
edifício COPAN é o mais conhecido. A inclusão de duas
linhas intermediárias de placas horizontais entre o piso e
teto promove uma amplificação da fachada livre sem
precedentes, talvez comparável sob certos aspectos às
experiências de Mies com os arranha-céus de vidro na
década de 1920. Exceção híbrida da série, mas igualmente
notável, o edifício na Praça da Liberdade (1954) em Belo
Horizonte combina fachada livre de brises horizontais com
pilares-parede.
As soluções híbridas se dividem em dois segmentos: no
edifício alto, pela mescla de apoios não lineares ou não
transversais na base ou pela troca da fachada livre pela
fachada estrutural em grelha no corpo principal. No edifício
baixo, pela justaposição lateral ou periférica de apoios
especiais, igualmente não lineares ou não transversais à
ossatura. As combinações híbridas são sintetizadas no
estudo empírico, através da análise comparativa de
exemplares representativos do tema vinculado a edifíciosmonumento, que confirma a importância dos exemplos
mestiços nas transformações dominoicas em terra brasileira
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nas décadas de 1950 – 60. A explicação da importância
assumida pelo exemplar mestiço está no contexto
internacional e nacional da década de 1950, conforme
desenvolvido em parte do Capítulo 3 e em terra brasileira no
Capítulo 4. Grosso modo, é possível se debitar à
popularização e consequente banalização da estrutura tipo
Dom-ino o crescente desprezo pelo contraponto entre a
ossatura e paredes.
Se nos encargos excepcionais a associação do esqueleto
com o espaço de pontuação colunar havia se desvalorizado,
há incremento considerável de novas combinações híbridas
por superposição de novos elementos não dominoicos
mesmo em temas mais corriqueiros relacionados a edifícios
altos onde o emprego da ossatura justifica-se como opção
econômica preferencial. Portanto, sob o pretexto da
diferenciação entre o caráter trivial assumido pelo esquema
nesse contexto de esgotamento de formas, o período é
caracterizado por combinações híbridas de justaposição
com novos elementos não dominoicos, vinculadas a
edifícios baixos com programa e situação urbana
excepcional. Durante a primeira metade da década de 1950,
as mesmas três sequências formais em período que
sucedem às idades iniciais, já apresentam mutações na
forma dos apoios em meio aos componentes dominoicos.
Em etapas iniciais, o tema da moradia apresenta grande
variedade de soluções construtivas fora do domínio da
ossatura e, portanto, a mudança é mais gradual em relação
ao edifício de programa serial. Na casa Francisco Pignatari
(1953), um palacete com programa equiparável à casa
Tremaine, a solução ainda se mantém fiel às idades
sistemáticas iniciais. O partido, com base expandida e corpo
principal elevado, é ainda resolvido com apoios dominoicos.
No mesmo ano, a porção visível da casa das Canoas no Rio
de Janeiro é singela concretização quase literal da metáfora
- panquecas apoiadas em agulhas: finos tubos metálicos
apoiam uma cobertura de contornos sinuosos sobre
plataforma apoiada em muros portantes. Entretanto, como
típico período de transição, a casa Leonel Miranda (1952)
também no Rio de Janeiro, um meio caminho entre o
programa do palacete e a moradia mais compacta contida
no lote urbano, já apresenta nítidas mutações na forma de
seus apoios. O partido é resolvido com a mesma solução de
volume linear e idêntica seção trapezoidal elevada do solo
da casa Tremaine, mas com inserção de suportes não
dominoicos na fachada inclinada aberta às varandas
contínuas. No terceiro tema do estudo empírico as
transformações são mais categóricas, resultando solução
híbrida, como demonstram os três edifícios de programa
serial construídos em Minas Gerais: Hotel Tijuco (1951) e
escola Júlia Kubitscheck (1951) ambos em Diamantina e
Ginásio em Belo Horizonte (1954). Em todos esses
exemplos o apoio não dominoico se mescla às placas
estratificadas.
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HÍBRIDO E NÃO DOMINOICO: MUTAÇÕES SISTÊMICAS
NA FORMA DOS ELEMENTOS SUPORTADOS
A parede portante assume importância equivalente ao apoio
pontual, rompendo com a subordinação ao sistema
triarticulado inicialmente proposto por Le Corbusier e
expandido em bases cariocas no período entre 1936 e 1945.
A equiparação da parede ao esqueleto contribui para
aprofundar o entendimento das continuidades e
descontinuidades entre a arquitetura feita nos anos 1950 por
Oscar Niemeyer e Affonso Eduardo Reidy, baseados no Rio
de Janeiro, e a arquitetura de Vilanova Artigas e Paulo
Mendes da Rocha, operando em São Paulo nos anos 1960.
A tendência de continuidade física verificada nos elementos
apoio na década de 1950 repercute na fusão dos elementos
suportados nos anos 1960. Em algumas situações, as
placas estratificadas perdem a independência estrutural e
passam a atuar de maneira conjunta através da união com a
parede estrutural ou a viga-parede. Aquela é rompimento
total com o sistema de esqueleto; esta forma conjunto
híbrido entre apoio contínuo oferecido pela fusão de placas
apoiadas ao longo de seus bordos, e apoio pontual que
suspende do solo a viga-parede em pontos isolados.
Os exemplos híbridos em terra paulista se bifurcam em dois
grupos. No edifício baixo, além da caixa fechada sobre
pilotis, revisita-se o recurso já adotado por Niemeyer nos
palácios, a justaposição em relação à ossatura original de
apoio de desenho especial associado a muro portante. Em
caso excepcional, à maneira da Estação rodoviária de Jaú, o
recurso de megacapitel usado por Niemeyer nas bases
assume posição no estrato superior do edifício.
No edifício alto, a troca do apoio como agulha pelo pilarparede se assemelha somente em aparência de fachada a
uma simples extrusão vertical da combinação híbrida entre
caixa fechada sobre pilotis. Por outro lado, os inúmeros
casos de edifícios altos resolvidos com a estrutura normal
em quadros transversais às fachadas, associadas ao shear
core de estabilização, é comprovação desse domínio quase
que absoluto do esqueleto independente arquitravado no
estrato intermediário da elevação. Nesse sentido, é plausível
que a experiência híbrida do edifício residencial Guaimbê
seja quase única, sem réplicas, em se tratando de corpo
principal sem o emprego dos elementos verticais da
ossatura Dom-ino, restrita aos planos horizontais das
placas, como se o volume esbelto resultasse de uma
simples extrusão na viga-parede da casa Masetti. O
verdadeiro tour de force estrutural, posicionando pilaresparede coplanares ao plano das fachadas longitudinais,
obriga mudança severa na maneira de vedar um dos lados
abertos do volume, com emprego de parede de
contraventamento associado ao shear core. Os croquis
iniciais de Mendes da Rocha atestam esse ideal que ao final
se consuma parcialmente na fachada frontal, condenando a
face oposta a se constituir em uma gigantesca parede de
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contraventamento lateral como compensação da assimetria
na posição do shear core em relação à forma linear.
CONTINUIDADES DOMINOICAS: MUTAÇÕES NA FORMA
DOS ELEMENTOS SUPORTADOS
Outra terceira possibilidade mantém integralmente a noção
dominoica de perfuração do apoio em relação às placas,
através do recuo do suporte em relação ao perímetro das
placas. Nessa configuração, placa de cobertura ao longo de
dois lados opostos pode suspender aba vertical de proteção
solar como uma dobra do plano de cobertura, porém sem
fusão com a placa inferior de entrepiso que mantém o
funcionamento estrutural independente como convém ao
esquema de placa e grelha.
ESQUEMA GENÉRICO VERTICAL
As sequências observadas em fases iniciais e finais validam
o potencial de adaptação local do esquema através das
diversas possibilidades de compor com a elevação. O
potencial de tripartição do esquema em sua dimensão
vertical é recurso de gradação entre programas, mecanismo
de adaptação ao sítio e as condições locais. Sítio e
programa são ingredientes que promovem a noção de
expressão local que se internacionaliza via o esquema de
ossatura. Em bases cariocas ou em terra paulista, a
pesquisa valida a teoria de Costa que reconhece nos
valores de sítio e programa aspectos locais de um sistema
construtivo que não reconhece8 fronteiras.
Nas fases iniciais, o corpo principal dos edifícios altos é o
território preferencial da estrutura independente, assim como
as bases e estratos superiores favorecem as ocorrências de
apoios contínuos e coberturas não planas respectivamente.
Nas fases finais, o exemplar dominoico se permite enfatizar
na expressão horizontal da fachada livre: placas horizontais
de proteção solar multiplicam o mecanismo de lajes
estratificadas em balanço com retrocesso da linha de pilares
periféricos. As combinações híbridas no corpo principal se
caracterizam por modificar a normativa da fachada livre pela
fachada estrutural. A formulação híbrida comporta também a
troca do apoio linear pelo pilar-parede que se vincula à
estratégia de contraventamento sem recorrer ao consórcio
obrigatório com a parede estrutural.
As bases repetem o mecanismo dos períodos iniciais,
simplesmente trocando elementos da ossatura com
elementos equivalentes modificados. Estas formam capítulo
a parte em relação ao sítio e ao programa, este
especialmente como recurso de gradação e hierarquia. A
observação das quatro sequências ligadas aos temas do
palacete, moradia entre divisas, edifício de programa serial e
edifício monumento em seus estágios iniciais revelam um
predomínio da bipartição como esquema vertical genérico
em associação com mecanismos de base.
O palácio, como estância máxima de monumentalidade é
tripartido com justaposição de apoios não dominoicos. Nas
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etapas finais, a tripartição gradua o palacete em relação à
bipartição da elevação na moradia entre divisas. A escola
superior tem bipartição com apoios colossais que a
diferenciam dos ginásios de programa mais simples. A
escola superior se gradua pelo muro estrutural no estrato
superior em relação à mesma bipartição com viga-aba do
ginásio.
RUPTURA E CONTINUIDADE
Por outro lado, as fases finais dessas sequências formais
durante a década de 1960 comprovam ausências de
combinações entre os elementos da estrutura normal e
outras estruturas em favor de um quadro nitidamente de
rupturas e continuidades entre o emprego de apoios
pontuais e apoios contínuos.
Em prosseguimento à proposição de Zein, a versão paulista
da contenção da caixa, possui três matizes sob o enfoque
das transformações formais em relação às bases cariocas:
primeiramente
é
ruptura
total
quando
realizada
exclusivamente por muros portantes. Em segundo
desdobramento, permite-se continuidade com o sistema
triarticulado, porém em configurações da contenção da caixa
de maneira híbrida, associando vigas-parede sobre pilotis
ou, excepcionalmente à maneira do edifício da FAUUSP,
envolvendo esta configuração em torno da ossatura normal.
E por fim, é igualmente continuidade total, quando tal
contenção volumétrica se acompanha de pilares da ossatura
interiorizados que mantêm o requisito topológico da
perfuração das lajes, ainda que seja enfraquecido o requisito
geométrico da pontuação do espaço.
Em termos mais específicos, a investigação aponta um
mapa de rupturas com o esquema de panquecas apoiadas
em agulhas que se vincula ao muro portante nas principais
casas de Artigas e nos foros e escolas de Mendes da
Rocha. Essas rupturas são contraposição às continuidades
ao esquema - representadas pelo volume com esqueleto
interno não coplanar às fachadas ou ao plano de cobertura.
Nesses casos a predominância se inverte: as principais
casas são de Mendes da Rocha e os foros e escolas, de
Artigas.
MATERIALIDADE
Grande parte da explicação sobre essa importância
assumida pelos muros estruturais em relação ao esqueleto
independente pode ser debitada à mudança de
materialidade que se inicia ao longo dos anos 1950. O muro
portante nos estágios iniciais se restringe às residências e
as bases expandidas dos edifícios altos e baixos com o
emprego da ossatura como elemento principal. Os
revestimentos adotados para esses elementos colaboram
para o seu papel aplacadamente secundário em relação ao
esquema de lajes em balanço sobre grelha de apoios justificadamente fundamento dessa arquitetura com base no
Rio de Janeiro.
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Nos estágios finais, através da ideia contenção da caixa, a
superfície contínua em concreto à vista adquire um novo
papel - equivalente ao outorgado à estrutura em esqueleto
independente nos estágios iniciais da observação. A
associação do muro portante em igual materialidade aos
elementos da ossatura forma um conjunto de continuidade
entre elementos que anteriormente se articulavam de
maneira independente, ainda que recobertos com o mesmo
material homogêneo de revestimento.
As três versões da contenção da caixa apontam uma
significativa mutação em relação a volumes em bases
cariocas. Nestas, a caixa apresenta decomposição em
planos - horizontais e verticais - resultado da autonomia dos
componentes do esquema de placa e grelha.
Em terra paulista, o volume contido pode alternar tanto
relações de planeza - ao manter a caixa radicalmente aberta
em faces opostas, como igualmente solidez volumétrica
entre estrutura e seus volumes, com resultados mais
massivos, obtida por continuidades de superfícies dobradas
e perfuradas constituídas de mesmo material.
HÍBRIDO E NOTÁVEL
A tese põe evidência na configuração híbrida que representa
uma importante e, sobretudo, significativa parcela das
transformações dominoicas em terra brasileira. Em bases
cariocas, tanto os palácios no Parque Ibirapuera, quanto em
Brasília e os edifícios altos com pilotis modificado em suas
bases são verdadeiros refrões da arquitetura de Niemeyer e,
portanto, da arquitetura brasileira na década de 50. Em terra
paulista, os exemplos híbridos não são menos conspícuos:
escolas de Itanhaém e Guarulhos de Artigas, incluindo-se na
lista a FAUUSP, Pavilhão do Brasil na Expo 70 e Museu de
Arte Contemporânea de Mendes da Rocha. No âmbito
residencial, a casa Masetti e o edifício Guaimbê não são
menos importantes ao contexto das transformações formais.
HÍBRIDO E MONUMENTAL
É válido relembrar que a caixa contida por muros em termos
paulistas - híbrida e não dominoica - contém um volume que
em seu interior é totalmente livre de apoios pontuais: não há
estrutura independente - entendida como um sistema de
referência estrutural autônomo aos muros em que os apoios
perfuram e pontuam o espaço. A mudança é significativa em
se tratando de edifícios com dois pavimentos ou mais. As
placas passam a atuar juntas na absorção das cargas, cada
plano horizontal é acoplado ao muro estrutural ou ao novo
componente - a viga-parede. Em se tratando de exemplos
híbridos, que combinam vigas-parede periféricas apoiadas
em pilotis, a inclusão deste novo elemento é motivada pelo
aumento do vão entre pilares e principalmente do aumento
significativo dos balanços que assumem relações próximas
ou iguais ao vão central, rompendo a proporção mais usual
do esquema em torno de um terço do vão defendida por Le
Corbusier em Précisions.
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Portanto, a ocorrência de megabalanços, a exemplo da casa
Masetti, é exclusiva do resultado híbrido entre muro portante
e ossatura, resultante da ação conjunta entre duas placas
unidas verticalmente pela viga-parede, dessa vez,
literalmente sobre pilotis. De maneira estruturalmente
diversa, os balanços em dois sentidos da casa Malta
Cardoso são discretos, especialmente no sentido
perpendicular às nervuras e paralelo às vigas mestras.
Portanto, não se pode relacionar megabalanço com a
essência da ossatura Dom-ino, uma vez que esta funciona
estratificada e independente, enquanto aquele estatuto
pressupõe fusão de pavimentos através de elemento
contínuo.
É plausível que esse novo status atribuído aos muros
portantes, sem a anterior subordinação ao esqueleto
independente, em especial às mesclas híbridas com vigasparede sobre pilotis, também justifique a adoção desse
sistema em temas de monumentalidade que antes eram
abordados prioritariamente pela estrutura normal. É nítida a
opção de Mendes da Rocha em adotar a solução dos
elementos estruturais contínuos no projeto do foro de Avaré,
em relação à peça urbana excepcional inserida em quadrapraça de uma cidade do interior paulista. Em um contexto
urbano maior da cidade universitária paulistana – a solução
se associa à maneira híbrida com a ossatura - tanto no
projeto do departamento de Filosofia da USP (inserido no
Corredor das Humanas) de necessária monumentalidade
ombreada com a do edifício da FAUUSP, ou ainda, no
projeto do Museu de Arte Contemporânea como
representação de máxima monumentalidade no core do
campus universitário.
HÍBRIDO E SÍNTÉTICO
Além da combinação mestiça, o quarto tema do estudo
empírico tem comparação que se incrementa pela
parecença entre as operações de caracterização estrutural
entre os dois projetos. A análise empírica é comprobatória
que no Palácio do Planalto o elemento de justaposição é o
apoio escultórico, este sim sem nenhum vestígio de
arcaísmo. O muro - feito arcada nos dois palácios de forma
genérica centroidal e elevação bipartida - cumpre uma hábil
diferenciação em relação aos palácios lineares com
justaposição de coluna especial e elevação tripartida.
Na escola, o elemento de justaposição é exatamente
proveniente da mescla híbrida entre ossatura e muros
portantes, afinal a viga-parede é um muro portante
tecnicamente atualizado, pois combina as possibilidades de
apoio pontual da construção arquitravada com as
continuidades e fusões próprias da construção em muros. A
observação desta investigação confirma a definição de Zein:
“O edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da USP, projeto de 1961 de João Baptista Vilanova
Artigas é uma obra exemplar de caráter especial pelo
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seu porte e complexidade, combinando diversos temas
arquitetônicos dialeticamente sintetizados” 9.
Na escola de nível superior, o muro não é arcada porosa
como nos palácios do Itamaraty e Justiça, mas a sua
elevação bipartida em associação com a viga-parede, nesse
caso colossal tanto como o apoio palaciano, cumpre a
mesma estratégia de gradação na sequência de edifícios
escolares, realizada por Niemeyer em relação à sequência
de palácios.
Em relação ao esquema composição, de um lado, a
estratégia de composição para os palácios combina duas
formulações aditivas como recurso de gradação e
hierarquia: forma centroidal com justaposição periférica de
arcadas e forma linear com justaposição longitudinal de
apoios não dominoicos. De outro, a estratégia mistura forma
linear com justaposição periférica de viga-parede sobre
pilotis para o edifício da FAUUSP, e como gradação de
máxima monumentalidade - no projeto do Museu de Arte
Contemporânea superpõem baterias de vigas-parede aos
pilotis.
HÍBRIDO: MUTAÇÃO SITÊMICA
A tese evidencia o idêntico processo ao ocorrido com a
arquitetura da Tradição Clássica na arquitetura moderna a
partir da emulação proposta por Carlos Eduardo Comas. As
transformações formais na arquitetura moderna - assim
como na evolução do classicismo, são igualmente de
natureza incremental conforme defendido por George Kubler
e Lucio Costa. Em termos mais específicos, o esquema de
estrutura independente inicialmente proposto por Le
Corbusier expande
seus limites ao
incrementar
continuadamente novas formas e/ou novos arranjos rivalizando aos processos evolutivos do repertório clássico,
observados por John Summerson. Considerando que uma
estrutura não atende apenas cargas verticais, a tese deixa
manifesto a dificuldade de reduzir a função das paredes da
arquitetura moderna à pura vedação: a cella tem
interdependência do pronaos relativa à carga lateral. A
atualização das suas funções estruturais é outra evidência
de emulação à arquitetura da Tradição Clássica.
Por outro lado, tal equiparação ao classicismo se observa
também via inclusão da estrutura independente qualificada
na arquitetura moderna: um crucial equacionamento de um
novo sistema - igualmente articulado e hierárquico em
relação a outras estruturas e componentes complementares
à estrutura preferencial, conforme Lucio Costa tão bem
registra em seus escritos. O período de crise disciplinar que só se encerra com a disseminação e hegemonia da
arquitetura moderna mundo afora no pós-guerra, é
transformação revolucionária antecipada pela vanguarda
européia nos anos 1920 e pela vanguarda carioca nos anos
1930. Nesse sentido, a emergência de uma arquitetura
moderna brasileira de base carioca - fundamentada no
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esquema de placa e grelha, é em si resposta evolucionária a
uma crise na arquitetura moderna, como, no pós-guerra, as
transformações na prática da então consagrada Escola
Carioca.
As transformações na arquitetura da Escola Paulista
Brutalista são mais radicais, não só em termos de sua
materialidade, caracterizada pelo fascínio do concreto
aparente, mas também em termos desse sistema
hierárquico. A importância da parede estrutural se acentua,
considerando o predomínio de soluções híbridas. A parede até então atribuída como elemento de pura vedação, é
fundamental agente de mutação sistêmica, com percepção
híbrida - formal e construtiva. Por um lado, há oscilação
entre autonomia e fusão de elementos, ora decomposição
em planos, ora aba ou dobra contínua de superfície. Por
outro, a importância e equiparação do apoio contínuo ao
apoio pontual sugere forte mutação na hierarquia do sistema
triarticulado. Ainda assim, ainda é mudança de cenário,
embora sugerindo que as transformações evolucionárias
diferem na sua extensão ou profundidade. As
transformações dominoicas em terra brasileira estão a
delinear um quadro com determinadas rupturas, mas
significativos tons de continuidades.
NOTAS DO CAPÍTULO 7

1

ROWE, 1976, p.99. Conforme já citado no Capítulo 1, no original “no fusion of
space and structure”, nesse caso o espaço se tomado em termos específicos
representa a parede e a estrutura, o apoio pontual, ainda que o primeiro comporte
elementos horizontais da estrutura na sua definição e o segundo inclua as lajes
como elementos da estrutura.
2

ROWE, 1976, p.99. Conforme já citado no Capítulo 1, neste caso, o sentido
atribuído por Rowe à perfuração do espaço, no original “peforates a freely
abstracted space” é em seu sentido estritamente vinculado à topologia de
superfícies. Nesse caso a noção de espaço se liga à noção de superfícies
horizontalmente estratificadas.
3

COMAS, 2002, p.95.

4

Linearidade dos suportes e planeza das placas são os requisitos formais
comprometidos pelo aumento excessivo da rigidez dos apoios verticais e dos
planos horizontais das lajes.
5

Conforme abordado no Capítulo 3, em relação especificamente aos elementos de
suporte, os apoios não dominoicos são aqueles que extrapolam as relações entre
lados em sua seção, transformando-se em pilares-parede ou assumem variação de
seção ao longo de seu fuste.
6

CHOISY,1951.

7

<http://www.lexico.pt/hibrido> Conforme o dicionário online português, diz-se do
ser vivo que é originário do cruzamento entre duas espécies (ou raças, segundo
certos autores) diferentes; que é misturado ou cruzado; diz-se do que ou de quem
contém componentes distintas na sua constituição; (Gramática) referente aos
vocábulos que são formados por unidades pertencentes a diferentes idiomas; dizse do que é produto da fusão de coisas distintas.
8

É oportuno endossar nesta pesquisa a rejeição proposta por Lucio Costa em
Razões da Nova Arquitetura diante do International Style, ou seja, um estilo
internacional que se nacionaliza.
9

ZEIN, 2005, p. 134.

269

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Acrópole fevereiro 1958, ano 20, número 332. Disponível em
<http://www.acropole.fau.usp.br>.
Acrópole setembro 1970, ano 32, número 377. Disponível
em <http://www.acropole.fau.usp.br>.
Architectural Digest, May, 2005. Disponível em
<http://www.architecturaldigest.com>.
Arcoweb.com.br. Disponível em <http://arcoweb.com.br>.
Arquiteturabrutalista.com.br. Disponível em
<http://www.arquiteturabrutalista.com.br>.
ArquitectureWeek.com. Disponível em
<http://www.architectureweek.com/cgi-bin/awimage?
Dir=2004/0128&article=news_1- 2.html&image=12355_
image_3>.
Circulador.wordpress.com. Disponível
em<https://circulador.wordpress.com>.
Dicionário de português on line - Léxico. pt. Disponível em
<http://www.lexico.pt>.
DPA12 , Edicions UPC, Barcelona 1997. Disponível em
<http://revista.dpa.upc.edu/ARCHIVO/DPA12/dpa12.html>.
Google Earth. Disponível em
<https://www.google.com/earth>.
Habitat 2, Revista das Artes no Brasil, jan. /mar. 1951.
Habitat 8, Revista das Artes no Brasil, jul. / ago. / set. 1952.
Habitat11, Revista das Artes no Brasil, abr. / mai. jun. 1953.
Habitat 14, Revista das Artes no Brasil, jan. / fev. 1954.
Habitat 16, Revista das Artes no Brasil, mai / jun 1954.
L’Architecture d’Aujourd’hui, (Brésil), n.42 / 43, ago. 1952.
L’Architecture d’Aujourd’hui, n. 80, out. 1958.
Leonardofinottiarchitecturalphotographer. Disponível
em<http://leonardofinotti.blogspot.com.br/.
Módulo: Revista de Arquitetura e Artes Plásticas, nº 6, dez.
1956.
Módulo: Revista de Arquitetura e Artes Plásticas, nº 7, fev.
1957.
Módulo: Revista de Arquitetura e Artes Plásticas, n. 10, ago.
1958.

270

MoMA / Museum of Modern Art. Disponível em
<https://www.moma.org/m/arts/157?locale=en>.
Perspecta, Vol. 3, 1955. Disponível em <
http://www.jstor.org/stable/1566835>
Spaceframestructures.tumblr.com. Disponível
em<http://spaceframestructures.tumblr.com/>.
Tumblr. Disponível em <https://www.tumblr.com/>.
Vitruvius.com.br. Disponível em
<https://www.vitruvius.com.br/>.
________________. Le Corbusier 1910-65. Barcelona:
Gustavo Gili, 1971.
_______________.The Architectural Theory of Viollet-leDuc: Readings and Commentary / edited by M.F. Hearn.
Cambridge: MIT Press, 1990.
_______________. Vilanova Artigas: arquitetos brasileiros.
São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi: Fundação
Vilanova Artigas, 1997.
______________. Caderno dos riscos originais: projeto do
edifício da FAUUSP na Cidade Universitária / João Batista
Vilanova Artigas, Roberto Albuquerque Portugal (org.). São
Paulo: FAUUSP, 1998.
______________. Affonso Eduardo Reidy /
Organizador/editor Nabil Bonduki. São Paulo: Instituto Lina
Bo e P. M. Bardi; Lisboa: Editorial Blau, 1999.
_______________. Guia da Arquitetura Moderna no Rio de
Janeiro. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro, 2000.
_______________. Before Le Corbusier / edited by
Stanislaus von Moos and Arthur Rüeg. New York, Baden,
New Haven and London: The Bard Graduate Center, 2002.
________________. Programa: corredor das humanas, a
poesia que poderia ter sido e que não foi. São Paulo:
Grêmio da faculdade de arquitetura e urbanismo da
usp_gfau, 2009.
_______________. Forma estática - forma estética: ensaios
de Joaquim Cardozo sobre arquitetura e engenharia /
organizadores Danilo Matoso Macedo e Fabiano José
Arcadio Sobreira. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições
Câmara, 2009.
_______________. João Vilanova Artigas 2GN.54.
Barcelona: Gustavo Gili, 2010.

271

_______________. La estructura de la estructura /
compilado por Alberto Campo Baeza. Buenos Aires:
Nobuko, 2010.
________________. Oscar Niemeyer Casas, fotografias de
Alan Weintraub / texto de Alan Hess. Barcelona: Gustavo
Gili, 2011.
ÁBALOS, Iñaki y HERREROS, Juan. Técnica y arquitectura
en la ciudad contemporánea. Guipúzcoa: Nerea, 1992.
APARICIO, Jesús Maria. El muro, concepto esencial en el
proyecto arquitetónico: la materialización de la idea y la
idealización de la materia. Madrid: Cp67, 2000.
ARTIGAS, João Batista Vilanova. Arquitetura e construção
in Caminhos da Arquitetura: Vilanova Artigas. São Paulo:
Cosac &Naify, 1999.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.
NBR 6118: projeto de estruturas de concreto –
Procedimento (NB-1). Rio de Janeiro: [ABNT], 2003.
BAHIMA, Carlos Fernando. Edifício moderno brasileiro: a
urbanização dos cinco pontos de Le Corbusier 1936-57.
Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: PROPAR/UFRGS,
2003.
______________________. Formas de madeira e préfabricação: idealização e pragmatismo em duas casas de
Paulo Mendes da Rocha in III Seminário DOCOMOMO Sul.
Porto alegre: 2010.
______________________. Colunas metálicas sob
cobertura plana: regra e exceção na casa Helio Dourado in
IV Seminário DOCOMOMO SUL, Pedra, Barro e metal:
norma e licença na arquitetura moderna do cone sul
americano. 1930-1970. Porto Alegre: 2013.
BAKER, Geoffrey H.. Design strategies in Architecture. An
approach to the analysis of form. London: Van Nostrand
Reinhold Co. Ltd., 1989.
BANHAM, Reyner. El Brutalismo em Arquitectura: ¿etica o
estetica? Barcelona: Gustavo Gili, 1967.
______________. The architecture of the well-tempered
environment. Chicago: The Architectural Press, 1969.
BASTOS, Maria Alice Junqueira. Brasil: Arquiteturas após
1950 / Maria Alice Junqueira Bastos, Ruth Verde Zein. São
Paulo: Perspectiva, 2011.
BENTON, Tim. The Villas of Le Corbusier and Pierre
Jeanneret, 1920-1930. Basel: Birkhäuser Verlag AG, 2007.

272

____________. Dom-ino and the Phantom Pilotis in The
Dom-ino Effect, A One-day International Symposium.
London: The AA School of Architecture, 2014.
Disponívelem<http://www.aaschool.ac.uk/VIDEO/lecture.php
?ID=2723.
BLASER, Werner. Patios: 5000 años de evolución desde la
antigüedad hasta nuestros días. Barcelona: Gustavo Gili,
1999.
BO BARDI, Lina. Bela criança in Habitat 2, jan. /mar. 1951.
BOHRER, Glenio Vianna. CEASA-RS, Espaço e Lugar na
Arquitetura Moderna. Dissertação de Mestrado. Porto
Alegre: PROPAR/UFRGS, 1996.
BOTEY, Josep Maria. Oscar Niemeyer. Barcelona: Gustavo
Gili, 1996.
BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São
Paulo: Perspectiva, 1981.
CARTER, Peter. Mies van der Rohe at work. London:
Phaidon, 2001.
CAVALCANTI, Lauro. Quando o Brasil era Moderno: Guia
de Arquitetura 1928 – 1960. Rio de Janeiro: Aeroplano,
2001.
CHOISY, Auguste. Historia de la Arquitectura, volumen I,
parte grafica. Buenos Aires: Victor Leru S. R. L., 1951,
tradução do original ___________.Histoire de l’Architecture,
2 vols. Paris: Slatkine, 1991, 1899.
CHING, Francis D. K. Sistemas estruturais ilustrados,
padrões, sistemas e projeto. Porto Alegre: Bookman, 2010.
COLQUHOUN, Alan. Essays in Architectural Criticism. New
York: The MIT Press, 1986.
________________ . Modernity and the Classical Tradition:
Architectural Essays, 1980-87. Cambridge, Massachusetts:
The MIT Press, 1989.
________________. Modern Architecture. Oxford New York:
Oxford University Press, 2002.
COMAS, Carlos Eduardo. Ideologia Modernista e Ensino de
Projeto Arquitetônico: duas proposições em conflito in
Projeto Arquitetônico Disciplina em crise, disciplina em
renovação. Carlos Eduardo Comas, org. São Paulo: Projeto,
1986.
_____________________. Uma certa arquitetura moderna
brasileira: experiência a re-conhecer in Arquitetura Revista,
Rio de Janeiro, nº5, 1987.

273

_____________________. Arquitetura moderna estilo
Corbu, Pavilhão brasileiro in AU, São Paulo, nº 26, 1989.
_____________________. De Arquitectura, de Arquitectos,
y alguna cosa que sé a esse respecto in Summa +, n.1,
1993.
____________________. Teoria Académica, arquitectura
moderna, corolário brasileño in Anales del Instituto
Iberoamericano, Buenos Aires, vol. 26, 1988, versão em
português, _____________________. Teoria Acadêmica,
Corolário Brasileiro in Gávea11, 1994.
_____________________. Précisions brésiliennes sur un
état passé de l'architecture et de l'urbanisme modernes
d'après les projets de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MMM
Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira et cie., 1936-45. Tese
de Doutoramento. Paris: Université de Paris VIII, 2002.
Tradução Precisões Arquitetura Moderna Brasileira 1936-45.
Porto Alegre: PROPAR/UFRGS, 2002.
_____________________. Suítes brasileiras: notas sobre o
passado presente em Le Corbusier / Lucio Costa / Oscar
Niemeyer in O moderno já passado o passado no moderno:
reciclagem, requalificação, rearquitetura. Porto Alegre: Ed.
UniRitter, 2009.
______________________. Reinforced Concrete and
Modern Brazilian Architecture in Michael Bell and Craig
Buckley (eds.) Solid states: concrete in transition. New York.
Princton Architectural Press 2010.
_____________________.La Revista como Lanza, Habitat y
Lina Bo Bardi in Revistas, Arquitectura, y Ciudad –
Representaciones en la Cultura Moderna, Horacio Torrent,
(comp.).Pamplona: T6 Ediciones SL, 2013.
______________________. The Poetics of Development:
Notes on Two Brazilian Schools in BERGDOLL, Barry;
COMAS, Carlos Eduardo; LIERNUR, Jorge Francisco.
REAL, Patricio del. Latin America in construction:
architecture 1955 - 1980. New York: The Museum of Modern
Art, 2015.
CORBUSIER, Le et JEANNERET, Pierre. OEuvre Complète
1910-1929. Zurich: Éditions d’Architecture, 1929.
___________________________________. OEuvre
Complète 1929-1934. Zurich: Éditions d’Architecture, 1935.
___________________________________. OEuvre
Complète 1934-1938. Zurich: Éditions d’Architecture, 1939.
___________________________________. OEuvre
Complète 1938-1946. Zurich: Éditions d’Architecture, 1946.

274

___________________________________. Oeuvre
Complète 1946-1952. Zurich: Girsberger, 1953.
___________________________________. Oeuvre
Complète 1952-1957. Zurich: Girsberger, 1957.
___________________________________. Oeuvre
Complète 1957-1965. Zurich: Éditions d’Architecture, 1965.
CORBUSIER, Le. Por uma arquitetura. São Paulo:
Perspectiva, 2004, original Vers une Architecture. Paris: G.
Crès, 1923.
______________. Precisões sobre um estado presente da
arquitetura e do urbanismo. São Paulo: Cosac &Naify, 2004,
original Précisions sur unétat présent de l'architecture et de
l'urbanisme. Paris: G. Crès, 1930.
CORONA MARTÍNEZ, Alfonso. Ensayo sobre el Proyecto.
Buenos Aires: CP67, 1990.
CORTÉS, Juan Antonio. Historia de la retícula en el siglo
XX; De la estructura Dom-ino a los comienzos de los años
setenta. Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid,
2013.
COSTA, Ana Elísia. A Poética dos Tijolos Aparentes e o
Caráter Industrial - Maesa (1945), in Pedra, barro e metal.
Norma e licença na arquitetura moderna do cone sul
americano 1930/70, org. Carlos Eduardo Comas, Claudia
Costa Cabral e Airton Cattani. Porto Alegre: PROPAR, 2013.
COSTA, Lucio. Lúcio Costa: sôbre arquitetura. Pôrto Alegre:
Imprensa Universitária, 1962.
___________. Lucio Costa: Registro de uma vivência. São
Paulo: Empresa das Artes, 1995.
CURTIS, Willian J. R. Arquitetura moderna desde
1900.Porto Alegre: Bookmann, 2008.
DANZ, Ernest. La Arquitectura de Skidmore, Owings&
Merrill, 1950-1973. Barcelona: Gustavo Gili, 1975.
EISENMAN, Peter. Aspects of Modernism: Maison Dom-ino
and the Self-Referential Sign in Oppositions 15 / 16. London:
The MIT Press, 1979.
_______________. The Formal Basis of Modern
Architecture. Baden: Lars Müller Publishers, 2006. Tese
originalmente submetida em 1963 à Universidade de
Cambridge.
ENGEL, Heino. Sistemas de Estruturas. São Paulo: Hemus,
1981.
____________. Sistemas Estruturais. Barcelona, Gustavo
Gili, 2001.

275

ETLIN, Richard. Frank Lloyd Wright and Le Corbusier: The
Romantic Legacy.Manchester: Manchester University Press,
1994.
FRANPTON, Kenneth. História Crítica da Arquitetura
Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
GIEDION, Sigfried. Espaço, tempo e arquitetura: o
desenvolvimento de uma nova tradição. São Paulo: Martins
Fontes, 2004, do original Space, Time and Architecture.
Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1941.
GREGH, Eleanor. The Dom-ino Idea in Oppositions 15 / 16.
London: The MIT Press, 1979.
GROPIUS, Walter. Bauhaus: Novarquitetura. São Paulo:
Perspectiva, 1972.
GUADET, Julien. Eléments et Théorie de l’Architecture, 4
vols. Paris: Librairie de la Construction Moderne, 1904.
HECK, Márcia. Casas Modernas Cariocas. Dissertação de
Mestrado. Porto Alegre: PROPAR/UFRGS, 2005.
HITCHCOCK, Henry-Russell. Painting toward Architecture.
New York: Simon and Schuster, 1952.
________________________. Built in USA: post-war
architecture. New York: Simon and Schuster, 1952.
________________________. Latin America Architecture
Since 1945. New York: Museum of Modern Art, 1955.
________________________. Modern Architecture:
romanticism and reintegration. New York: Da Capo, 1993.
________________________. The International Style. New
York: W. W. Norton, 1995original The International Style
since 1922. New York: W. W. Norton, 1932.
JENCKS, Charles A. Modern Movements in Architecture.
New York: Anchor Books, 1973.
KAMITA, João Masao. Vilanova Artigas. São Paulo: Cosac
&Naify, 2000.
KUBLER, George. The Shape of time: remarks on the
history of things. New Haven, Yale University Press, 1962.
KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São
Paulo: Perspectiva, 2009.
MACEDO, Danilo Matoso. Da matéria à invenção: as obras
de Oscar Niemeyer em Minas Gerais, 1938-1955. Brasília:
Câmara dos Deputados, 2008.
MAITLAND, Barry. The Grid in Oppositions 15 / 16.London:
The MIT Press, 1979.

276

MARTÍ ARÍS, Carlos. Las variaciones de la identidad:
ensayo sobre el tipo en arquitectura. Barcelona: Ediciones
del Serbal, 1993.
MAYERHOFER, Lucas. Introdução ao Estudo dos Tetos
Abobadados - sua Origem e Evolução na Antiguidade. Rio
de Janeiro: Jornal do Comércio - Rodrigues & Cia., 1953.
MIDDLETON, Robin; WATKIN, David. Architecture of the
Nineteenth Century (History of World Architecture). Milano:
Electra Architecture, 2003.
MILLAIS, Malcolm. Buildings Structures: a conceptual
approach. London: E & FN Spon, 1997.
MINDLIN, Henrique Ephim. Arquitetura Moderna no Brasil.
Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999.
MOCK, Elizabeth. Built in USA – since 1932. New York:
MoMA, 1945.
NASH, J.M.. Cubism, Futurism and Constructivism. London:
Thames and Hudson Ltd., 1974.
NIEMEYER, Oscar. Depoimento in Módulo nº 9, Rio de
Janeiro: 1958.
_______________. A forma na arquitetura. Rio de Janeiro:
Avenir, 1980.
NORBERG-SCHULZ, Christian. Intentions in Architecture.
Cambridge Mass.: The MIT Press, 1965.
_________________________. Principles of modern
architecture. London: Andreas Papadakis, 2000.
PALERMO, H. Nicolás Sica. O Sistema Dom-ino.
Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: PROPAR/UFRGS,
2006.
__________________________. Forma y Tectonicidad:
Estructura y Prefabricación en la Obra de Gordon Bunshaft.
Tesis Doctoral. Barcelona: Departamento de Proyectos
Arquitectónicos, Univeritat Politècnica de Catalunya, 2012.
PAPADAKI, Stamo. The Work of Oscar Niemeyer. New
York: Reinhold Publishing Corporation, 1950.
_______________. The Work of Oscar Niemeyer: Works in
Progress. New York: Reinhold Publishing Corporation, 1956.
_______________. Oscar Niemeyer. New York: George
Braziller, 1960.
PARICIO, Ignacio. La Construcción de la Arquitectura.
Barcelona, V.3, Institut de Tecnologia de la Construcció de
Catalunya, 1994.

277

PEREIRA, Renata Baesso. Arquitetura, imitação e tipo em
Quatremère de Quincy. Tese de Doutoramento. São Paulo:
Universidade de São Paulo, 2008.
PÉREZ GÓMEZ, Alberto. Architecture and the crisis of
modern science. Cambridge: The MIT Press, 1983.
PERRET, Auguste. O que é arquitetura? in AU - Arquitetura
e Urbanismo, Rio de Janeiro, nov./ dez. de 1936.
PEVSNER, Nikolaus. Panorama da arquitetura ocidental.
São Paulo: Martins Fontes, 1982, do original An Outline of
European Architecture. London: Penguin Books, 1943.
PICON, Antoine. The Freestanding Column in EighteenthCentury Religious Architecture in Things that Talk: object
lessons from art and science / Lorraine Daston, editor. New
York: Zone Books, 2004.
_____________. Dom-ino: Archetype and Fiction in Log 30
Journal Winter 2014, Observations on architecture and the
contemporary city, New York, Anyone Corporation, 2014.
PIERREFEU, François de; LE CORBUSIER. La Maison des
hommes. Paris: Éditions Plon, 1942.
PINHEIRO, Gerson Pompeu. A Estrutura Livre in AU Arquitetura e Urbanismo, Rio de Janeiro, jul./ ago. de 1937.
PISANI, Daniele. Paulo Mendes da Rocha: obra completa.
São Paulo: Gustavo Gili, 2013.
QUETGLAS, Josep. Les Heures Claires - Proyecto y
arquitectura en la Villa Savoye de Le Corbusier y Pierre
Jeanneret. Sant Cugat del Vallès: Massilia, 2009.
ROBERTSON, D. S.. Arquitetura grega e romana. São
Paulo: WMF Martins Fontes, 2014.
ROWE, Colin. The Mathematics of the Ideal Villa and Other
Essays. Cambridge Mass.: The MIT Press, 1976.
___________. Manierismo y arquitectura moderna y otros
ensayos. Barcelona: Gustavo Gili, 1999.
SCULLY JR., Vincent. Arquitetura Moderna: a arquitectura
da democracia. São Paulo: Cosac &Naify, 2002.
SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. São
Paulo: Edusp, 2010.
SHAPIRO, Ellen R. in Oppositions 11/12. London: The MIT
Press, 1979.
SILVA, Elcio Gomes Da. Os Palácios Originais de Brasília.
Tese de Doutorado. Universidade de Brasília / Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo, 2012.

278

SILVER, Pete. Sistemas estruturais. São Paulo: Blucher,
2013.
SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Mies Van Der Rohe: el
pabellón de Barcelona. Barcelona: Gustavo Gili, 1998.
________________________. Intervenciones. Barcelona:
Gustavo Gili, 2006.
SUMMERSON, John. A linguagem clássica da arquitetura.
São Paulo: Martins Fontes, 1999.
SÜSSEKIND, José Carlos. Curso de análise estrutural, v. 1
– Estruturas isostáticas. Porto Alegre: Globo, 1980.
UNDERWOOD, David Kendrick. Oscar Niemeyer e o
modernismo de formas livres no Brasil. São Paulo: Cosac &
Naify, 2002.
TORROJA, Eduardo. Razón y ser de los tipos estructurales.
Madrid: Instituto Eduardo Torroja de la construcción y del
cemento, 1960.
VASCONCELOS, Augusto Carlos de. Estruturas
arquitetônicas: apreciação intuitiva das formas estruturais.
São Paulo: Studio Nobel, 1991.
VASCONCELOS, Juliano Caldas de. Concreto armado
Arquitetura Moderna Escola Carioca: levantamentos e notas.
Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: PROPAR/UFRGS,
2004.
XAVIER, Alberto. Arquitetura Moderna paulistana. São
Paulo: Pini, 1983.
WEEKS, Jeffrey R. The Shape of Space. New York: Marcel
Dekker, 1985.
WISNIK, Guilherme. Vilanova Artigas y la dialéctica de los
esfuerzos in 2GN.54 João Vilanova Artigas. Barcelona:
Gustavo Gili, 2010.
WITTKOWER, Rudolf. Architectural Principles in the Age of
Humanism. New York: Norton & Company, 1971.
WÖLFFLIN, Heinrich. Conceitos Fundamentais da História
da Arte – o problema da evolução dos estilos na arte mais
recente. São Paulo: Perspectiva, 1984.
_________________. Renascença e barroco: estudo sobre
a essência do estilo barroco e sua origem na Itália. São
Paulo: Perspectiva, 2005.
ZEEMAN, C. E.. Uma introdução informal à topologia de
superfícies. Rio de Janeiro: IMPA, s.d.

279

ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura brasileira, escola paulista e as
casas de Paulo Mendes da Rocha. Dissertação de
Mestrado. Porto Alegre: PROPAR/UFRGS, 2000.
______________. A Arquitetura da Escola Paulista
Brutalista – 1953 – 1973. Tese de Doutorado,
PROPAR/UFRGS, 2005.
ZEVI, Bruno. A Linguagem Moderna da Arquitectura. Lisboa:
Publicações Dom Quixote, 1984.

281

APÊNDICE A
Esquemas genéricos em planta com diagramas específicos
em planta e elevação de cada par de edifícios-chave
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APÊNDICE B
Esquema genérico tripartido dos exemplos analisados
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APÊNDICE C
Croquis comparativo entre dois importantes componentes,
surgidos das transformações do sistema de ossatura (vigasaba), e da combinação híbrida entre a ossatura e muros
portantes (vigas-parede)

