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“What is the chief characteristic of the tall 
office building? And at once we answer, it 

is lofty. This loftiness is to the artist nature 
its thrilling aspect.”

Louis Sullivan, The tall office building 

artistically considered.
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Resumo

As construções em altura, desde as mais antigas civilizações até os dias 
de hoje, foram definidoras na constituição das cidades. Ao redor delas 
povos se uniram e passaram a viver em comunidade, como no caso de 
templos e castelos. A construção em altura indica, além da sagacidade 
do homem em buscar novas técnicas para a construção vertical, sua 
vontade em alcançar os céus e em construir algo que o represente.

Hoje a torre já faz parte do universo das cidades, como solução para 
seu crescimento e ocupação. Se antes a sua relação com a cidade era 
mais simbólica, no mundo contemporâneo ela passou a fazer parte do 
cotidiano, nas atividades e relações pessoais, como uma continuação 
da dinâmica das cidades. Analisar a relação entre a torre e o espaço 
urbano e sua autonomia enquanto construção arquitetônica é o 
objetivo deste presente estudo, pautando-se pelas mudanças de 
paradigma que a arquitetura passou nas últimas décadas.

Para tal estudo, apoiamos a abordagem em cidade de São Paulo, 
relacionando o seu crescimento e a mudança do seu centro de 
negócios com a arquitetura construída nestes locais. Utilizamos como 
recorte a Avenida Paulista entre as décadas de 1960 e 1980, onde 
num primeiro momento os edifícios foram construídos sob a luz da 
arquitetura moderna e depois podemos acompanhar a exploração da 
sua tectônica através do concreto armado. Num segundo momento 
elencamos os edifícios construídos na Marginal do Rio Pinheiros 
entre as décadas de 1980 e 1990, onde a globalização transformou 
o programa de atividades dos edifícios de escritório e a linguagem da 
arquitetura se mostrou mais internacionalizada.





Abstract

Tall buildings, from the earliest civilizations to the present day, have 
defined the constitution of cities. Around them people got together 
and started to live together, as in the case of temples and castles. Tall 
buildings indicate, beyond the wit of man to seek new techniques for 
the vertical construction, their desire to reach for the sky and build 
something that represents him.

Today the tower is already part of the universe of cities as a solution 
to their growth and occupation. If your prior relationship with the city 
was more symbolic, in the contemporary world it has become part of 
everyday life, activities and personal relationships, as a continuation of 
the dynamics of cities. Analyze the relationship between the tower and 
the urban space and its autonomy as architectural construction is the 
aim of the present study, guiding themselves by the paradigm shifts 
that architecture has passed through the last decades.

For this study, we support the approach in São Paulo, relating its 
growth and change of its business center with architecture built on 
these places. We used as snip Paulista Avenue, between the 1960 
and 1980, where at first the buildings were constructed in the light 
of modern architecture and then we can follow the exploration of 
its tectonic through the concrete. Secondly we choose buildings 
constructed on the Marginal Pinheiros River, between the 1980 and 
1990, where globalization has transformed the activities program of 
the office buildings and the language of architecture showed to be 
more internationalized.
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ARQUITETURA PELA TORRE | Introdução 23

As construções em altura acompanharam a evolução da sociedade 
através dos tempos. Templos, pirâmides, torres medievais, castelos 
foram erguidos pelo homem na intenção de expor seu poder e 
superioridade sobre os demais, tal qual uma entidade, desafiando a 
gravidade com suas técnicas para alcançar o céu. É o que mostra a 
primeira exposição que temos sobre o assunto, o mito da Torre de 
Babel.

No mito, cuja história intercala relatos históricos e o relato bíblico¹, 
o povo da Babilônia havia se unido para a construção de uma torre 
tão alta que alcançaria os céus. Tal empreendimento eternizaria seus 
nomes e impediria que o povo se dispersasse sobre toda a Terra. Deus, 
para evitar tal projeto, impeliu sobre eles várias línguas, a fim de que 
se confundissem e suspendessem tal empreendimento. 

Para Hegel2 o mito remonta o nascimento da própria arquitetura. No 
seu raciocínio, com a construção da Torre, os povos, que antes viviam 
em comunidades patriarcais, se organizaram para a construção de um 
empreendimento maior que uniria a todos. Esta obra representaria não 
só o próprio povo, mas um novo tipo de comunidade, uma associação 
social3. A construção da Torre que alcançaria o céu, objetivo desta 
nova comunidade, representa em sua forma o espírito da coletividade, 
ou seja, passa a ser seu símbolo. Para Hegel é essa representação, 
produzida a partir do espírito, que caracteriza a obra como arquitetura 
e consequentemente como arte4.

INTRODUÇÃO
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A partir da leitura de Hegel, também verificamos no mito a construção 
em altura como o elemento definidor na criação e organização 
das cidades: é pela construção da Torre que a comunidade se une 
e se estabelece. No relato bíblico, a criação da cidade e da torre 
acontece ao mesmo tempo para evitar a dispersão do povo5. Logo, 
não só a constituição da cidade foi importante para a concentração 
da população, mas também existiu a necessidade de criação de um 
elemento simbólico, neste caso a torre, que a unificasse.

Na arquitetura, o mito também é explorado para descrever a 
importância da verticalidade para o homem, quando se espera que 
com ela se alcance o céu e se aproxime do sublime. Neste anseio, o 
homem projeta toda a sua vontade de vencer algo que lhe é oculto, 
aquilo que ele ainda não entende e que não pode medir - ao olhar 
para cima encontra o infinito. Sob este ponto de vista, a construção em 
altura se traduz na materialização de um sonho, do fascínio pelo céu, 
que excede o imaginário e se exprime através da vontade do homem 
em construir sobre a terra. “Dare La scalata al cielo” é a utopia do 
homem para Gillo Dorfles6 , tal como uma divindade. Para Dorfles é o 
amor a verticalidade que leva o homem a construir, com suas próprias 
mãos, cada vez mais alto, até que ele possa alcançar o céu, como o 
próprio mito.

Porém, a construção da torre envolve não só o seu caráter simbólico, 
também existe a preocupação a estrutura estática, erétil, para que a 
construção se estabeleça dentro dos termos da gravidade. Para tanto, 
há de se utilizar o raciocínio e aperfeiçoar as técnicas que levarão o 

1. Torre de Babel. Pintura à óleo. 
Pieter Brueghel, c.1563.
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homem a alcançar seu objetivo. Nesta perspectiva, a verticalidade 
sempre esteve amparada na tecnologia, através do conhecimento do 
material, da sua experimentação e na criação de instrumentos que 
possibilitem tal acontecimento. 

É desta forma que o mito da Torre de Babel concentra toda a 
problemática da torre: sua importância na configuração das cidades, 
o simbolismo que carrega na sua forma verticalizada e a sua tectônica. 
Mas a torre tal como conhecemos hoje, a estrutura vertical da qual 
habitamos as cidades, só teve origem com a industrialização, onde a 
falta de espaço físico levou a construção em altura como a solução 
para a ocupação. A pilha de andares, uns sobre os outros, passa a 
fazer parte da própria estrutura da cidade. Mas como adequar a 
imagem simbólica, a sensibilidade originária, às novas atribuições 
que se faziam a torre? Era essa a questão levantada por Sullivan em 
seus projetos em Chicago e que o perseguiu ao longo de sua carreira. 
Este novo modelo, por assim dizer, deveria ser condizente com seu 
tempo e suas funções, expressadas através de sua forma, resultando 
numa imagem tripartida do edifício (o embasamento, seu corpo, ou o 
pavimento tipo, e o coroamento). Os materiais e as tecnologias seriam 
empregados de modo honesto e os elementos aplicados em suas 
faces deveriam remeter a natureza apenas, e não a outros estilos, já 
passados. Buscava-se na torre a síntese entre a tecnologia e a forma, 
desempenhando, de outro modo, um papel fundamental nas cidades.

De fato, a verticalização representava o centro das cidades, impregnada 
do seu caráter administrativo e comercial. Afora as questões da divisão 
tripartida do edifício de Sullivan, onde o embasamento fica marcado 
para receber usos que são mais próximos ao público, faltava ao edifício 
uma conexão com a cidade em si, com sua urbanidade.

Com o contínuo crescimento das cidades e a aglomeração de edifícios 
altos, as ruas das áreas centrais tornaram-se espaços deletérios, visto 
que recebiam sol em poucas horas do dia e o plano contínuo das 
paredes dos edifícios dificultavam a circulação de ar, agravado com o 
aumento do uso do automóvel. 

Chega então o movimento moderno, de aspirações utópicas, com a 
pretensão de mudar não só a arquitetura, mas o modo de vida de 
toda população. Surge das transformações técnicas, sociais e culturais 
originadas na Revolução Industrial, com a necessidade de criação 
de novas tipologias de edificações, com o diferencial de buscar uma 
integridade e aproximação com o seu tempo, que a desvinculasse dos 
estilos históricos passados. A arquitetura mostra-se autêntica, baseada 
na racionalidade, na economia, no equilíbrio e na técnica. A estrutura 
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é concebida de forma independente das vedações, possibilitando 
a criação de vãos estruturais maiores, que por sua vez garantem 
maior passagem de luz para o interior do edifício. A ornamentação 
foi deixada de lado, culminando em superfícies limpas que, somada 
a uma concepção baseada em planos geométricos, influenciada pelos 
movimentos de vanguarda europeia, indicam o grau de abstração 
alcançado. Se a linguagem arquitetônica era sintonizada com a Era da 
Máquina, a cidade funcionaria como a própria: a verticalização seria 
utilizada para reestruturar as cidades, com edifícios altos sob pilotis, 
possibilitando térreos livres para circulação dos pedestres, alternados 
com grandes áreas verdes, totalmente desvinculadas da circulação 
viária7.

A Carta de Atenas de 1933, resultante do 4° CIAM (Congresso 
Internacional de Arquitetura Moderna), já declarava que a maioria das 
cidades analisadas por seus participantes ofereciam a imagem do caos 
por conta do seu adensamento, da importância dedicada ao sistema 
viário e da falta de áreas verdes de lazer, na qual ficava claro o interesse 
privado em detrimento do público. Porém, a solução encontrada por 
eles partia da sistematização da vida cotidiana da população, que se 
dividia entre a casa e o trabalho. Algumas obras de reconstrução das 
cidades do período pós-guerra, concebidas de acordo com os ideais da 
arquitetura moderna, foram questionadas posteriormente pela falta 
de sociabilização de seus espaços, levando a revisão de algumas de 
suas posições enquanto teoria urbanística.

Apesar da preferência da arquitetura moderna da construção sob o 
plano raso – em áreas não urbanizadas ou que seriam totalmente 
reurbanizadas –, também foram construídos edifícios em meio a malha 
urbana existente e sedimentada das cidades, procurando, cada um ao 
seu modo, uma forma de interagir com o espaço urbano imediato. Na 
área central da cidade de São Paulo tivemos alguns exemplares na qual 
seus térreos, seja pelo uso de galerias comerciais, lojas, embasamentos 
com pilotis, mezaninos ou marquises, exploraram a relação com a rua 
e a calçada.

Com o passar dos anos, ao mesmo tempo em que o moderno passou por 
revisões, a globalização do mercado trouxe para a arquitetura vertical 
novas questões sobre o programa de atividades e a tecnologia dos 
sistemas de comunicação. Podemos dizer que a arquitetura resultante 
deste momento apresentou uma linguagem mais internacionalizada, 
em parte por definir padrões específicos para este mercado. 
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De outra forma, independente destas transformações, passa pelas 
mãos do arquiteto estabelecer ou não um vínculo com a torre e a 
cidade, que pode ser tanto através de sua imagem – ou seja, torna-se 
um símbolo –, quanto pela forma que ela intervém no solo, o estímulo 
que dá a circulação do pedestre. 

Por conta da intervenção urbana gerada para o estabelecimento dos 
arranha-céus, seja relacionado ao sistema viário ou a criação de novos 
pontos de serviços e comércio, a validade de tais empreendimentos nas 
grandes metrópoles é muito questionada por arquitetos e urbanistas. 
Para tanto é necessário compreender as suas características, passando 
por questões próprias da sua cultura, desenvolvimento e política. 
Nas principais cidades americanas, as torres já fazem parte de sua 
paisagem; nas cidades asiáticas, a rápida mudança na escala mostra a 
necessidade de alcançar o status de uma grande metrópole que faça 
frente com o ritmo do seu novo momento econômico; já nas cidades 
europeias, a construção de torres foi reconsiderada ao longo dos anos, 
onde havia necessidade de revitalização urbana, sem que a mesma 
afrontasse sua história.

Para compreender os paradigmas que envolvem a torre e a sua 
relação com a cidade, o presente trabalho faz uma aproximação 
com a cidade de São Paulo, estudando o surgimento desta tipologia, 
como as leis públicas intervieram na sua construção, de que forma 
os arquitetos atuaram, qual a relação da torre com os locais em que 
foram implantados, etc. De outra forma, também procuramos analisar 
a transição que a arquitetura passou pelo período e como o modo de 
se pensar o espaço refletiu na sua imagem. 

Visto que a torre é a tipologia que define os centros das cidades, nos 
pautamos pela mudança da localização do centro de negócios da 
cidade de São Paulo: primeiro instituído no centro histórico, na região 
da Praça da Sé, prolongando-se pelo Vale do Anhangabaú, Praça da 
República, até chegar a um segundo momento, na região da Avenida 
Paulista. Depois, por conta dos altos preços e falta de terrenos à 
disposição, passou a descer para região Sul da cidade, passando pela 
Avenida Faria Lima, chegando num terceiro momento, na região da 
Marginal do Rio Pinheiros. 

Para estabelecer um comparativo entre a arquitetura produzida no 
período e a mudança do centro de negócios da cidade, utilizamos 
como recorte a Avenida Paulista entre as décadas de 1960 e 1980, 
onde num primeiro momento os edifícios foram construídos sob a luz 
da arquitetura moderna e depois podemos acompanhar a exploração 
da sua tectônica através do concreto armado. Também elencamos os 
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edifícios construídos na Marginal do Rio Pinheiros entre as décadas 
de 1980 e 1990, onde a globalização transformou o programa de 
atividades dos edifícios de escritório e a linguagem da arquitetura se 
mostrou mais internacionalizada.

Como estudos de caso elegemos, dentro do período analisado, 
quatro edifícios na Avenida Paulista e quatro edifícios na Região da 
Marginal do Rio Pinheiros, como objetivo de apontar a transição a 
arquitetura sofreu neste período: demanda por novas tipologias, 
novas tecnologias construtivas, mudanças na linguagem arquitetônica, 
mudanças relacionadas ao programa de edifícios de escritórios, além 
das mudanças de implantação caracterizadas pelo território.

Os edifícios elencados na Avenida Paulista foram:

• Quinta Avenida, dos arquitetos Pedro Paulo de Melo Saraiva e 
Miguel Juliano;

• Sul-Americano, do escritório Rino Levi Associados;

• FIESP-CIESP-SESI , do escritório Rino Levi Associados;

• Sudameris, do escritório Croce, Aflalo & Gasperini.

E na região da Marginal do Rio Pinheiros foram:

• Philips, do escritório Aflalo & Gasperini;

• Plaza Centenário, do arquiteto Carlos Bratke;

• World Trade Center, do escritório Aflalo & Gasperini;

• CENU - Torre Norte, do escritório Botti & Rubin.

Além da análise de textos documentais e dados, foram elaborados 
diagramas analíticos com a finalidade de reduzir os projetos a sua 
essência, fazendo relações que facilitem sua compreensão. Os projetos 
dos estudos de caso foram redesenhados para se adequarem ao 
formato necessário para a elaboração do diagramas analíticos, fazendo 
parte destas plantas, cortes, fachadas e implantação, todos em escala 
gráfica servindo ao sistema analítico selecionado.  O processo também 
se pautou no trabalho desenvolvido por Roger H. Clark e Michael Pause, 
apresentado no livro “Arquitectura: Temas de Composición”. A opção 
pela metodologia deveu-se ao seu rigoroso critério formal e estrutural 
que, além de sua qualidade intrínseca, foi fundamental para o próprio 
processo de resignificação na qual passou a arquitetura nos anos de 
1970 e 1980. Torna-se importante marcarmos que a interpretação de 
uma obra de arquitetura a partir de diagramas pode ter sua origem 
ligada aos anos de 1960 e o advento dos computadores, quando 
toda uma geração de pesquisadores e teóricos buscou entender a 
arquitetura sob bases mais objetivas.
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Para a análise foram adotados todos os itens propostos pelos autores: 

• Estrutura: Sinônimo de apoio, define o espaço e se vincula 
intrinsecamente com os elementos que geram a arquitetura;

• Planta/ Seção: Dá sentido a configuração da planta e a informação 
vertical;

• Circulação/ Uso: É a articulação entre o movimento e a 
estabilidade, fazendo referência a função do edifício;

• Geometria: Ferramenta de desenho, que engloba os princípios 
de plano e volume;

• Adição/ Subtração: Processo que agrega ou segrega formas 
construídas, que dá entendimento ao processo de concepção 
do edifício;

• Simetria/ Equilíbrio: Confere harmonia e estabilidade ao projeto;

• Massa: Entendimento configuração tridimensional ou o volume;

• Hierarquia: Manifestação física da ordem, por categorias de 
importância;

• Unidade/ Conjunto: Possibilita o entendimento do processo 
criativo;

• Repetitivo/ Singular: Explora a utilização dos componentes 
espaciais e formais, que podem ser traduzidos na relação entre 
presença e ausência;

• Iluminação Natural: A luz faz parte do projeto ao definir 
visualmente o espaço, criando sombras, cheios e vazios.

Do processo analítico proposto a partir de Clark e Pause acrescentamos 
a análise da implantação, por ser provavelmente o item mais 
representativo e definidor das diferenças existentes entre essas 
gerações de edifícios. Por outro lado a implantação é também a 
mais fiel testemunha das alterações na legislação que orientaram as 
construções. 

...

O presente trabalho se divide em quatro capítulos além da introdução, 
conclusão e bibliografia. Iniciamos com um panorama internacional 
da torre de escritórios, seus fatores de desenvolvimento a partir da 
Revolução Industrial e a importância dos novos materiais utilizados na 
construção civil. A leitura dos primeiros edifícios construídos em Chicago 
e o consequente desenvolvimento da Escola de Chicago mostram a 
mudança de paradigma que a arquitetura estava passando já naquele 
momento, na tentativa de diminuir o uso de estilos arquitetônicos 
em prol da racionalização da construção. O concurso internacional 



Introdução | ARQUITETURA PELA TORRE30

para o edifício Chicago Tribune em 1922 segue como divisor de águas 
entre as teorias europeias do edifício alto e as construções norte-
americanas. A partir deste momento, a arquitetura moderna começa 
a se firmar, tendo como principais atores: Le Corbusier, onde suas 
ideias influenciaram a arquitetura como um todo, e Mies van der Rohe, 
cuja forma de utilização de materiais e detalhamento influenciou a 
arquitetura de edifícios de escritórios.

No Capítulo 2 iniciamos o estudo sobre a cidade de São Paulo, 
mostrando o incentivo público na construção dos primeiros edifícios 
altos e a imagem que os mesmos tiveram sobre a cidade. São 
colocadas as primeiras manifestações da arquitetura moderna na 
cidade e as experiências dos arquitetos estrangeiros, vindos por 
conta do crescimento da construção civil vinculado ao setor privado, 
incorporando à arquitetura paulista às bases do racionalismo europeu.

A Avenida Paulista é colocada como um novo capítulo, contada desde sua 
inauguração até a afirmação como centro de negócios. Neste período 
a cidade passa por inúmeras mudanças na legislação, até a instauração 
do zoneamento da cidade, que refletiu no desenvolvimento da região, 
primeiro com edifícios residenciais e posteriormente com edifícios 
comerciais e de instituições financeiras. O início da sua verticalização 
é pautado pela arquitetura moderna, que posteriormente acompanha 
sua transição, com a ênfase na tectônica do concreto armado. O 
crescimento da avenida também levou ao seu alargamento, com a 
desapropriação das frentes dos lotes, comprometendo um pouco a 
relação dos edifícios já construídos com o calçamento.

No Capítulo 4 colocamos o panorama na qual a cidade de São 
Paulo se encontrava no segundo período analisado (1980-1990), 
consequente da Crise do Petróleo e da implantação de políticas de 
desenvolvimento. O alto custo dos terrenos da região da avenida 
Paulista somada as incertezas econômicas, levaram ao deslocamento 
do mercado imobiliário em direção ao eixo sudoeste da cidade, 
onde se encontravam terrenos mais baratos e numa região que 
estava recebendo investimentos públicos em infraestrutura. Como 
consequência deste processo, a linguagem arquitetônica foi revista 
através de pesquisas formais e tecnológicas, culminando em parte, 
numa imagem mais internacionalizada.
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NOTAS:

¹  O relato bíblico está localizado em Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 9:

 1. A terra inteira tinha uma só língua e usava as mesmas palavras. 2. 

Ao migrarem do oriente, os homens acharam uma planície na terra de 

Senaar, e ali se estabeleceram. 3. Disseram uns aos outros: “Vamos fazer 

tijolos e cozê-los ao fogo”. Utilizaram tijolos como pedras e betume como 

argamassa. 4. E disseram: “Vamos construir para nós uma cidade e uma 

torre que chegue até o céu. Assim nos faremos um nome. Do contrário, 

seremos dispersados por toda a superfície da terra”.5. Então o Senhor 

desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. 

6. E o Senhor disse: “Eles formam um só povo e todos falam a mesma 

língua. Isto é apenas o começo de seus empreendimentos. Agora, nada os 

impedirá de fazer o que se propuserem. 7. Vamos descer ali e confundir a 

língua deles, de modo que não se entendam uns aos outros”.8. E o Senhor 

os dispersou daquele lugar por toda a superfície da terra, e eles pararam de 

construir a cidade. 9. Por isso a cidade recebeu o nome de Babel, Confusão, 

porque foi lá que o Senhor confundiu a linguagem de todo mundo, e de lá 

dispersou os seres humanos por toda a terra.

 Na região situada pela bíblia, Mesopotâmia, grandes zigurates - templos 

constituídos de várias plataformas ascendentes, acessado por uma série 

de rampas e escadarias que o contornavam até seu cume - foram de fato 

construídos. Um deles, Etemenanki, também é chamado de Torre de Babel. 

2 HEGEL, G.W.F.. A Arquitetura. Tradução, introdução e notas de Oliver Tolle. 

São Paulo: Edusp, 2008. p. 42.

3 Ibidem, p. 104. Termo utilizado por ele em itálico.

4 Ibidem, p. 97, na qual Hegel explica o fundamento das artes: “A primeira 

necessidade originária da arte consiste no fato de que uma representação, 

um pensamento, são produzidos a partir do espírito, produzidos pelo 

homem como sua obra e apresentados por ele, assim como na linguagem 

há representações como tais que o homem comunica e torna inteligíveis 

para os outros.” Também coloca que, diferente das outras artes, na 

arquitetura a arte é um meio para uma finalidade, ou seja, que possui 

uma função em si (p. 96).

5  Em Genesis, capítulo 11, versículo 4.

6 DORFLES, Gillo - Da Babele a Manhattan - L’Arca - Il Progetto Verticale - 

Março de 1987, pág. 1. 

 Tradução livre da autora: Escalar o céu.

7  Descrição da “Ville Contemporaine” de 1922, de Le Corbusier.
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1. DA IDEIA AO PROJETO | TRANSPOSIÇÃO PARA O 
PAPEL

1.1 Forma e função nas cidades

Templos, pirâmides, torres medievais são exemplos de construções 
em altura que acompanharam a evolução da sociedade, vinculadas 
a um símbolo de poder. A ocupação efetiva dos edifícios, seja para 
habitação ou trabalho, só ocorreu com o crescimento das cidades e 
consequentemente a falta de espaço físico, levando a construção em 
altura como uma solução para o problema social.

Boa parte das questões que definiram a construção em altura, dentro 
dos padrões que conhecemos atualmente, decorre da transformação 
da sociedade iniciada em meados do século XVIII com a Revolução 
Industrial, que foi efetivada no século XIX. Em paralelo, também crescia 
a expectativa de um mundo novo com ideias progressistas, baseadas 
na perda de confiança na tradição renascentista e nas teorias que a 
haviam sustentado (CURTIS, 2008).

A Revolução Industrial criou um novo estilo de vida para a população 
das cidades e, ao mesmo tempo, oferecia soluções para os problemas 
de infraestrutura urbana. Foram construídas fábricas e usinas para 
aumentar a produção, que se expandiram além da área central da 
cidade, por conta do baixo custo do terreno, e em lugares que ainda 
se desenvolviam culturas agrícolas; ferrovias, grandes pontes e canais 
foram construídos para o escoamento dessas mercadorias; mercados 
públicos e lojas de departamento foram criados para vender seus 
produtos. A imagem da cidade também foi aos poucos modificada: 
a discrepância entre as edificações antigas e novas foi aumentando, 
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com altura e volume diferentes do padrão existente, gerando dúvidas 
com relação à validade dos estilos até então utilizados. Era inaugurado 
um período de complexidades, de elementos e símbolos urbanos 
não reconhecíveis, do adensamento, dos problemas de fluxo e de 
salubridade. 

A própria concepção da arquitetura implicava na responsabilidade com 
esta nova realidade: para cumprir a demanda de novas construções, 
os materiais tradicionais foram trabalhados de forma racional e novos 
materiais foram empregados, como o ferro, o vidro e o concreto 
(BENEVOLO, 1976). Os edifícios tinham que responder de modo 
condizente com o momento e isso pressupunha a rejeição de imitações 
superficiais dos estilos do passado e a representação de formas mais 
condizentes com o mundo contemporâneo.

A modernidade batia a porta e mesmo sendo seu significado diferente 
para cada local, havia determinados pontos em comum, como a 
industrialização dos bens de consumo, a utilização do ferro e vidro nas 
novas construções, clientes abertos a novas experiências e arquitetos 
dispostos a expressar o mundo novo que surgia na imagem das suas 
obras.

Com o passar do tempo, a industrialização também mostrou lados 
negativos ao transformar a cidade em uma grande máquina. O 
aumento do número de fábricas e da população acarretou em 
moradias precárias, falta de saneamento básico, fuligem nas ruas, 
falta de espaços verdes e problemas de saúde pública. Essa situação 
foi discutida por revolucionários e reformistas, como Karl Marx e 
Friedrich Engels, que acreditavam que a mudança do meio ambiente 
só aconteceria através de um estado revolucionário.

No século XIX surgem planos de reforma urbana a fim de restaurar a 
qualidade de vida, com a valorização dos espaços verdes, da luz natural 
e se atendo as questões de higiene, principalmente em áreas da cidade 
ocupadas pelas classes média e alta. 

Em Paris os Planos de Haussmann, além de reorganizadores do 
espaço urbano, foram um modo de reforçar o prestígio de Napoleão 
III diante da população, diminuindo a probabilidade de revoluções, 
através da abertura de grandes vias que propiciavam o controle 
militar (BENEVOLO, 1976). Os planos incluíam a criação de parques e 
bulevares que rasgaram a velha malha urbana, criando novas rotas de 
comércio e de atrativos. Essas áreas verdes também ofereciam a luz e o 
ar que a burguesia tanto almejava – longe das zonas industriais sujas e 



ARQUITETURA PELA TORRE | 1. Da ideia ao projeto | transposição para o papel 35

comprimidas –, tornando esses espaços um palco social. Os bulevares, 
tratados como eixos reguladores, davam destaque aos monumentos 
da cidade através das grandes perspectivas que oferecia. 

Karl Friedrich Schinkel, ao projetar Berlim nas décadas de 1820 e 1830, 
adaptou a imagem do clássico na tentativa de produzir transições entre 
o monumental e o utilitário, a cidade e o campo. Apesar disso, as novas 
edificações de comércio e negócios que se instalaram na cidade, se 
sobrepuseram às edificações públicas, civis e religiosas, perturbando a 
escala de valores anteriormente estabelecida (CURTIS, 2008).

Já nas cidades norte-americanas, onde as tradições eram mais recentes 
e menos arraigadas, a transformação das cidades ocorreu de forma 
diferente, mais linear. Isto pode ser verificado na sua própria trama: 
o traçado urbano em grelha do final do século XVIII, que representava 
antes de tudo o potencial de crescimento e expansão urbana, que 
ignorava qualquer traço de ocupação indígena anterior ou até mesmo a 
sua topografia. As novas ferrovias e a especulação imobiliária também 
fortaleceram o desenvolvimento dessas cidades, rompendo os limites 
que ainda havia. 

Tanto Chicago como Nova York tiveram uma forte reorganização urbana 
e crescimento imobiliário após passarem por grandes incêndios. 
No caso de Chicago, o incêndio ocorrido em 1871 destruiu grande 
parte da cidade, sobrando um terreno plano e vazio, que se tornou 
peça chave para a exploração da construção civil. A reorganização da 
cidade foi planejada por seus administradores, que limitaram a área 
central, onde se instalaria as edificações comerciais e de serviço, em 
uma espaço de 9 x 9 quarteirões. Essa estratégia permitiu a adoção 
da construção em altura, a fim de aumentar a área construída total e 
consequentemente o lucro dos investidores. Logo, entre as décadas 
de 1880 e 1890, se ergueram e proliferaram os primeiros arranha-
céus da cidade. Os arranha-céus eram ocupados em sua maioria por 
escritórios administrativos e de manufatura, que se tornavam cada vez 
mais viáveis e produtivos com os equipamentos desenvolvidos pela 
indústria para este setor, como por exemplo, a máquina de datilografar 
e o telégrafo, e com a disseminação do uso de energia elétrica.

Apesar da arquitetura norte-americana deste momento reproduzir 
e adaptar elementos do historicismo europeu – seja grego, romano 
ou gótico -, também houve especulações que apontaram para certa 
independência cultural, como na arquitetura de Henry Hobson 
Richardson e Louis Sullivan, que veremos mais adiante.
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1.2 Materiais e tecnologia

Os programas estabelecidos pela Revolução Industrial demandavam 
por novas tipologias de edificações, com estruturas espaciais diferentes 
daquelas usualmente projetadas. O objetivo era repensar o sistema 
construtivo, de modo que este conseguisse atender o ritmo forte da 
construção civil que havia se estabelecido, com edificações que fossem 
concluídas no menor prazo e a custo baixo.

Ficava claro nesse momento que os métodos utilizados anteriormente já 
não serviam mais e, portanto haviam de ser repensados. O ferro, usado 
inicialmente em ferramentas e em equipamentos de auxílio à construção, 
começou a ser empregado em coberturas que recebiam pouco. Logo 
depois, foi aplicado em estruturas maiores como pontes e viadutos, 
enquanto seu uso era difundido na construção do esqueleto estrutural 
dos edifícios (BENEVOLO, 1976). Outro material muito utilizado foi o 
vidro, principalmente após grandes progressos técnicos feitos por sua 
indústria a partir da segunda metade do século XVIII, que possibilitou 
seu uso junto ao ferro em coberturas translúcidas (BENEVOLO, 1976).

Um exemplo utilizado de modo recorrente para ilustrar este período 
é o Palácio de Cristal, projetado por Joseph Paxton para a Exposição 
Internacional de Londres em 1851. O Palácio, construído todo em 
estrutura metálica com fechamento em vidro, foi apontado como um 
divisor de águas por utilizar a tecnologia vigente para produção de 
uma estrutura fora dos padrões da época. Enquanto os racionalistas 
evidenciavam a nova arquitetura alcançada no Palácio de Cristal, os 
românticos comparavam os efeitos da luz possibilitados pelo uso do 
vidro às pinturas tardias de JMW Turner (CURTIS, 2008).

A partir do século XIX a expansão da indústria e do comércio foi crucial 
para o aumento do número de edifícios comerciais nas cidades, mas 
foram os avanços tecnológicos que permitiram que estes edifícios 
crescessem em altura, dentre os quais destacamos o uso do aço na 
estrutura, a difusão da energia elétrica e o uso do elevador. 

No que tange a estrutura, o emprego do aço mudou a relação entre 
carga, apoio e revestimento: o sistema de construção anterior utilizava 
paredes autoportantes, acarretando num edifício mais pesado e 
com paredes mais espessas; com a introdução do aço na estrutura, 
os edifícios tornaram-se mais leves e esbeltos. Também havia 
experimentações que utilizavam a estrutura de aço aparente de modo 
a fazer parte da composição das fachadas.
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A invenção da armadura em concreto, na qual barras de aço são 
inseridas na estrutura para aumentar sua força, surgiu na década de 
1870, com Ernest Ransome nos Estados Unidos e François Hennebique 
na França, que desenvolveram isoladamente sistemas e tramas 
estruturais que empregavam este princípio (CURTIS, 2008). Mas a 
difusão deste método só ocorreu posteriormente, na virada do século 
com a arquitetura moderna.

Nos Estados Unidos, onde a maior parte dos edifícios era construída 
com estrutura de madeira, o emprego do aço na construção foi 
intensificado após os grandes incêndios que assolaram Chicago e Nova 
York. Nestes incêndios, mesmo os poucos edifícios com estrutura 
metálica que haviam foram danificados, levando seus arquitetos e 
construtores adotar medidas para que os mesmos pudessem ser à 
prova de fogo. Chegaram a uma solução na qual a estrutura metálica 
ficaria envolvida em um revestimento de alvenaria à prova de fogo 
(COSTA, 2010).

Com a solução estrutural dada, o único entrave para o disparo na 
altura dos edifícios era a forma de circulação entre pavimentos. A 
circulação era baseada em escadas, o que dificultava a comercialização 
dos últimos andares. Para que os mesmos fossem ocupados, os 
proprietários baixavam o custo do aluguel dos últimos andares para 
que favorecesse sua comercialização.

A partir da introdução dos elevadores nos edifícios, a construção se 
encontrou em outro panorama e os edifícios de grande altura foram 
construídos praticamente sem restrições. Porém a utilização em larga 

2. Palácio de Cristal, 1851. Joseph 
Paxton.
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escala só ocorreu após a comprovação da segurança do equipamento, 
que ocorreu na Exposição Internacional de Nova York em 1854 no 
Palácio de Cristal. A apresentação, tratada como a principal inovação 
tecnológica da exposição, foi feita por Elisha Graves Otis, na qual 
presilhas “invisíveis” impediam a queda livre do elevador, em caso de 
problemas no seu funcionamento - mais seguro que os cabos utilizados 
anteriormente (KOOLHAAS, 2008). Em 1873, Otis já havia vendido mais 
de 2000 elevadores para edifícios de escritório. Um deles foi o edifício 
Western Union Building em Nova York, com 10 pavimentos de altura 
e 4 elevadores, sendo três deles movidos à vapor e um hidráulico 
(DUPRÉ, 2008).

O desenvolvimento dos sistemas de abastecimento e comunicação 
também auxiliou a propagação do edifício alto nas cidades, como por 
exemplo, a introdução da energia elétrica nos edifícios, que possibilitou 
a iluminação das salas e o condicionamento de ar. Por conta disso, os 
edifícios poderiam ser construídos com lajes maiores, sem a utilização 
de pátios de ventilação e iluminação internos, com ambientes mais 
afastados das janelas. O telefone e a máquina de escrever também 
facilitaram o trabalho e a eficiência nos escritórios, aumentando sua 
produtividade.

Ainda no século XIX começaram a ser desenvolvidos estudos sobre 
o programa dos edifícios, sendo os mais difundidos os estudos de 
Max Weber e Frederick Taylor, onde a divisão do trabalho poderia ser 
refletida em espaços mais organizados, melhor gerência na produção e 
consequentemente, maior eficiência na produção, que foram aplicados 
com maior ênfase a partir do século XX (FIALHO, 2007).

3. Vista aérea do centro comercial de 
Chicago, c. 1898, onde pode ser 
observada sua malha.
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1.3 A torre de escritórios norte-americana

1.3.1 As criações de Chicago

O edifício de escritórios nasceu de um conjunto de questões que 
surgiram no século XIX com o desenvolvimento do mercado e do 
capitalismo, na qual se estabeleceu a necessidade de se centralizar 
a administração da produção e dos serviços. Essas questões foram 
digeridas pelo setor imobiliário que, visando o lucro, reproduziu no 
aumento em número de pavimentos.

Os primeiros edifícios altos foram construídos em Chicago, com a 
reconstrução da área central da cidade após o grande incêndio de 
1871. Para a reconstrução foi elaborado um plano que restringia o 
centro comercial da cidade numa área de 9 x 9 quarteirões, limitados 
pelos rios, que cortavam ao norte e oeste, e pelo lago Michigan. Esta 
restrição fez com que o preço dos terrenos daquela área aumentasse 
vertiginosamente e, por consequência, o lucro de seus donos.  Para que 
os investidores não perdessem o lucro sobre o valor da construção, a 
saída foi aumentar o número de pavimentos das edificações, que teria 
que ser viabilizado pelos seus arquitetos e engenheiros.

No final da década de 1870, a Escola de Chicago buscou dentro de suas 
discussões uma síntese entre a tecnologia e a estética, que simbolizasse 
esse período por qual estavam passando de reconstrução da cidade, 
com necessidade de diminuição de custos e de prazo da construção. 
Os próprios clientes não estavam dispostos a perder tempo e dinheiro 
por conta dos padrões e estilos, como ocorria em Nova York (FIALHO, 
2007). 

Dentre as soluções dadas, temos a estrutura independente em aço 
(pilares, vigas e lajes), que possibilitou a criação de espaços mais 
amplos e grandes aberturas nas fachadas para a entrada de ar e luz 
no ambiente, diminuindo o uso de poços de ventilação e iluminação 
no centro das edificações. Sua parte central passou a ser ocupada 
por estruturas de circulação vertical e instalações sanitárias. A 
racionalização também estava refletida na criação do pavimento tipo, 
ou seja, na reprodução de um mesmo andar, que conferia mais rapidez 
a sua construção.
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Para BENEVOLO (1976), as experiências da Escola de Chicago foram 
de grande importância para a formação do movimento moderno, mas 
a falta de consciência dos problemas abordados e a própria cultura 
norte-americana deixaram que seus resultados se dispersassem8.

Henry Hobson Richardson (1838-1886) foi um arquiteto inovador 
de grande sensibilidade histórica, integrado com as tecnologias 
disponíveis na construção, que tentou criar uma linha diversa do 
historicismo europeu. Primeiro de uma sucessão de arquitetos 
“orgulhosamente norte-americanos”, que incluem Louis Sullivan, 
John Welborn Root e Frank Lloyd Wright, Richardson lançou a pedra 
fundamental onde se ergueu a Escola de Chicago (CURTIS, 2008). Sua 
arquitetura era baseada na combinação da tradição de alvenarias 
escultóricas e a forma de pensar a trama estrutural. O edifício Marshal 
Field Wholesale Store de sua autoria, construído entre 1885 e 1887, 
introduziu uma monumentalidade cívica aos edifícios de escritório, 
sendo ao mesmo tempo fiel a objetividade da construção norte-
americana (CURTIS, 2008). O edifício ocupava uma quadra inteira e, 
por conta do seu tamanho, possuía um fosso de ventilação central, 
na qual se posicionava duas estruturas de circulação vertical, uma de 
cada lado. Sua estrutura possuía pilares de ferro fundido e vigas de 
ferro batido na sua parte interna, com paredes externas autoportantes 
construídas em granito no embasamento e arenito no corpo do 
edifício. O uso da estrutura de ferro, organizada de forma simétrica 
no pavimento tipo, possibilitou o aumento do tamanho dos vãos entre 
pilares, garantindo espaços mais amplos. 

Mas o primeiro edifício construído todo em estrutura metálica foi o 
Home Insurance Building em Chicago em 1883, projetado por Willian 
Le Baron Jenney (1832-1907), arquiteto e engenheiro. No projeto 
inicial o edifício tinha 10 pavimentos, mas ao término da construção 
alcançou 12 pavimentos (55 metros de altura). A construção em 
estrutura de ferro com proteção à prova de fogo permitiu que a 
sua carga fosse distribuída pelas colunas - não pelas paredes como 
anteriormente se fazia - diminuindo consideravelmente a espessura 
das paredes, aumentando a área útil da laje e deixando o edifício mais 
leve, que ao final pesava apenas 1/3 do que teria se fosse construído 
em paredes de pedra autoportantes (DUPRÉ, 2008). Por conta da 
estrutura também foi possível projetar caixilhos maiores, quase de 
piso a teto, proporcionando maior iluminação e ventilação interna. O 
edifício também era dotado de luz elétrica, de forma a garantir o maior 
aproveitamento do ambiente. O Home Insurance Building foi demolido 
em 1931 para dar lugar a outra construção.

4. Edifício Marshal Field, 1885-1887. 
Henry H. Richardson.

5. Detalhe da parte superior do Home 
Insurance Building, 1883. Willian 
Le Baron Jenney.

6. Edifício Auditorium, 1886-1889. 
Louis Sullivan e Dankmar Adler.
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Louis Sullivan (1856-1924) além de arquiteto foi um grande teórico que 
desenvolveu ideias sobre o edifício alto. Com seu ímpeto nacionalista, 
o arquiteto desenvolveu teorias sobre o uso de elementos ornamentais 
nos edifícios e a relação do programa com a tipologia do edifício alto. 
Sullivan estudou em Paris de 1874 a 1876 e em 1879 começou a 
trabalhar no escritório do engenheiro Dankmar Adler, com quem veio 
iniciar sociedade, mantida até 1895 (BENEVOLO, 1976). 

O edifício Auditorium em Chicago, construído entre 1886 e 1889, 
projetado por Sullivan e Adler, contava com um programa de atividades 
combinava casa de ópera, hotel e um conjunto de escritórios. Suas 
fachadas mostram a dificuldade inicial de Sullivan em tentar conciliar 
a ornamentação e a espacialidade permitida pela trama estrutural, 
que culminou numa volumetria de diversas gradações e imensos arcos 
(CURTIS, 2008). Se, em relação aos edifícios produzidos no período 
por outros arquitetos, o edifício Auditorium parece regresso, tamanha 
sua ornamentação, por outro lado, enquanto estrutura, foi um edifício 
simples e bem resolvido (BENEVOLO, 1976). O escritório de Sullivan e 
Adler produziu mais de 200 projetos, entre eles os edifícios Guaranty 
em Buffalo e Wainwright em Missouri – descrito adiante –, que foram 
considerados referência na arquitetura norte-americana. 
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O edifício Monadnock de John Welborn Root e Daniel Hudson 
Burnham, concluído em 1891, também enfrentava as mesmas questões 
de ornamentação, mas diferente do Auditorium, alcançou uma 
objetividade e clareza insuperáveis. O edifício Monadnock foi a última 
construção em alvenaria nesta escala em Chicago, empregando o aço 
apenas nos suportes internos e contraventamentos. A maior parte do 
peso encontrava-se no embasamento com paredes espessas de tijolos 
que iam diminuindo de tamanho enquanto ganhavam altura. Porém a 
simplicidade e a esbelteza do edifício só foram garantidas através de 
algumas soluções, como no uso de cantoneiras de aço para sustentar 
os tijolos e o corte da sua superfície, para conseguir o efeito gradativo 
chegar até o topo (BENEVOLO, 1976). As janelas dos escritórios foram 
arredondadas para trazer mais luz e ar seu interior, dando a sensação 
que havia uma pele de vidro continua atrás das paredes. 

Já o edifício Reliance, construído pelo mesmo escritório e concluído 
em 1894, se liberta totalmente das tradições da alvenaria ao utilizar a 
estrutura de aço, ao se abrir para um novo mundo de transparências 
delicadas e planos relativos (CURTIS, 2008). As soluções encontradas 
por Root e Burnham para o Realiance, juntamente com as teorias de 
Sullivan, foram seminais para o desenvolvimento inicial do arranha-
céu. Root, que faleceu em 1891 com 41 anos de idade, foi substituído 
por Charles Atwood, que finalizou o projeto do edifício (DUPRÉ, 
1996). O sistema estrutural adotado permitiu a construção de lajes 
em balanço onde ficam os caixilhos, aumentando a área do escritório. 
A bay-window, nome dado ao tipo de caixilho utilizado, aumentou o 
potencial de ventilação e iluminação das salas, sendo posteriormente 
usado de forma ampla em edifícios comerciais e residenciais, ficando 
conhecida como “janela de Chicago”. A construção foi executada 
em duas fases: assim que foram concluídos os primeiros 3 pisos, o 
dono do edifício os alugou e foram continuadas as obras nos demais 
12 pavimentos. O edifício foi restaurado entre 1994 e 1999, sendo 
rebatizado como Hotel Burnham.

As grandes obras de Burnham foram alcançadas quando estava em 
sociedade com Root. Após isso, quando em sociedade com Charles 
Atwood, suas obras receberam grande influência da Beaux Arts. DUPRÉ 
(2008) coloca em dúvida se a falta de cor da fachada do Reliance, em 
terracota branca com acabamento em porcelana, não foi influenciada 
pelos projetos feitos por ele para a Feira Mundial de Chicago em 1893, 
já iniciando este novo período em sua carreira 9.
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1.3.2 Teorias de Sullivan

Louis Sullivan foi o arquiteto naquele momento que mais trabalhou as 
questões teóricas da produção de edifícios de escritório. Suas ideias 
transitavam pela linguagem, o programa, a estrutura e a organização 
espacial dos edifícios. 

Em 1896 publicou The Tall Building Artistically Considered, onde pôs 
suas ideias gerais sobre o arranha-céu, muitas delas baseadas nos seus 
projetos para o edifício Wainwright, em Missouri, concluído em 1891, 
e no edifício Guaranty, em Nova York, concluído em 1895 (CURTIS, 
2008). No ensaio enfatizou que o arranha-céu era produto de forças 
sociais e tecnológicas e que principalmente deveriam ter uma ênfase 
vertical. 

“What is the chief characteristic of the tall office building? And at once 

we answer, it is lofty. This loftiness is to the artist nature its thrilling 

aspect. (…) It must be tall, every inch of it tall. The force and power of 

altitude must be in it, the glory and pride of exaltation must be in it. It 

must be every inch a proud and soaring thing, rising in sheer exultation 

that from bottom to top it is a unit without a single dissenting line that 

it is the new, the unexpected, the eloquent peroration of most bald, 

most sinister, most forbidding conditions.”

Louis Sullivan, The tall office building artistically considered, 1896 10

Seus estudos levaram a conclusão que uma separação clara do 
programa culminaria na divisão tripartida do edifício comercial e de 
serviços: o embasamento, onde deveriam estar funções de maior 
contato com o público, como lojas e bancos; o corpo do edifício, na 
qual seria reproduzido o pavimento tipo, com salas de escritório; e 
o coroamento, onde possivelmente estaria o maquinário do edifício. 
Para ele, a forma que o edifício passa a ter a partir desta divisão 
tripartida, bem como todas as formas da natureza, seguia estritamente 
sua função – culminando na célebre frase “a forma segue a função” 
– sugerindo que a progressão desta ideia pudesse culminar numa 
imagem simbólica, própria do edifício alto. Para ele a função tem um 
papel essencial na configuração de uma expressão direta e honesta de 
todas as coisas.

7. Monadnock Building, 1891. John 
W. Root e Daniel H. Burnham.

8. Reliance Building, 1894. John W. 
Root e Daniel H. Burnham.

9. Wainwright Building, 1891. Louis 
Sullivan e Dankmar Adler.
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No ensaio criticou os arquitetos de americanos que se preocupavam 
mais com a imagem dos edifícios, adaptando o historicismo europeu 
sem se preocupar com os problemas reais que havia na construção em 
altura, defendendo a elaboração de uma linguagem norte-americana 
própria, que representasse a tecnologia alcançada com a estrutura em 
aço. Por outro lado, Sullivan também acreditava que a funcionalidade 
sozinha não iria conferir à obra uma imagem forte, procurando uma 
linguagem própria através da experimentação e da introdução de 
elementos naturais. O ornamento dos seus edifícios foi trabalhado 
de modo a expressar a qualidade máxima de sua estrutura, sem que 
a este se sobrepusesse. Os elementos arquitetônicos lembravam o 
Neoclassicismo do início do século, com pilastras e colunas clássicas 
que reforçavam a altivez do edifício. Nos detalhes, medalhões e 
ornamentos em alto relevo produzidos em terracota faziam referência 
a natureza. 

No Wainwright Building, concluído em 1891, Sullivan incorporou todas 
as questões de programa para edifícios de escritório colocadas em seu 
posterior ensaio, enfatizando sua verticalidade por meio de linhas 
verticais sobrepostas as horizontais. Nas vigas de aço, que remetiam 
as linhas horizontais, foram aplicados ornamentos em relevo feitos em 
terracota, com motivos inspirados na natureza. A organização vertical 
dos seus pavimentos – térreo, sobreloja, sete andares tipo e cobertura 
– fica clara na composição da fachada: o embasamento enfatiza a 
horizontalidade do acesso as lojas, seguido pela verticalidade dos pisos 
de escritórios que é coroada com uma espécie de cornija pesada, onde 
se localiza a casa de máquinas. O edifício tem 45 metros de altura e 
conta com 4 elevadores.

Mesmo as tentativas da Escola de Chicago e de Sullivan de incorporar 
uma linguagem norte-americana nos edifícios que estabelecesse uma 
conexão com a era da máquina, a Feira Mundial de Chicago ocorrida 
em 1893 mostrou o contrário. A maioria dos edifícios foi projetada 
por Daniel Burnham, que procurou acompanhar os princípios da 
arquitetura neoclássica da Beaux Arts, através de sua simetria e 
equilíbrio, fazendo com que os arquitetos da Escola de Chicago se 
rebelassem contra a Feira. Apesar de Sullivan ter projetado o Edifício 
dos Transportes, onde mostrou uma linha mais contida e formal, a sua 
arquitetura começou a ser rejeitada por muitos clientes, que se viram 
seduzidos pelos projetos de Burnham (CURTIS, 2008).
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Depois deste período, Sullivan ainda projetou uma de suas mais 
belas obras, o edifício Carson, Pirie, Scott também conhecida com 
loja Schlesinger Mayer, em Chicago, concluída em 1904, onde a 
ornamentação foi sua última preocupação, valorizando as linhas 
horizontais do edifício com sutis variações de altura 11. O edifício faz 
esquina com as ruas State e Madison, onde fica sua entrada marcada 
por uma ornamentação em ferro. O edifício passou por uma restauração 
entre 2009 e 2010 e atualmente é chamado de Sullivan’s Center.

Por conta de circunstâncias sociais e econômicas, e a compreensão 
destas por parte de arquitetos que produziram obras de caráter 
sublime, Chicago foi a cidade onde o arranha-céu pode nascer e se 
estabelecer. A capacidade de síntese introduzida nos edifícios, graças 
ao estudo e desenvolvimento dos projetos pelos arquitetos da Escola 
de Chicago, levou a soluções que foram utilizadas por muitos anos. 
De outra forma, a tentativa de se implantar um modelo de edifício 
totalmente norte-americano foi suplantada pelo estilo da Beaux Arts 
que vigorou por muito tempo, até a chegada dos modernistas em 
Chicago.

10. Carson, Pirie, Scott Building, 1904. 
Louis Sullivan.
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Enquanto isso, em Nova York a falta de leis que regulamentassem a 
construção de edifícios altos permitiu sua total experimentação. Nas 
duas primeiras décadas do século XX, Manhattan possuía em sua 
paisagem edifícios com vestígios da arquitetura clássica, gótica e maia. 

Um dos exemplares desta época, que ainda se mantém na cidade, é o 
Flatiron Building, projeto de Burnham concluído em 1902. O projeto 
está localizado numa das esquinas da Broadway com a Fifth Avenue, 
com ângulo bastante acentuado, onde a ocupação total do terreno 
culminou num edifício triangular de perspectiva dramática, a ser 
chamado popularmente de Flatiron - Ferro de Passar. O edifício, que 
faz parte do segundo momento do escritório de Burnham, parece estar 
um passo atrás de suas obras anteriores, como o Monadock e Reliance. 
A fachada foi revestida em terracota, com elementos trabalhados no 
estilo renascentista. Os 22 pavimentos do edifício foram divididos 
em três partes, como se fosse uma coluna clássica grega. As janelas 
amplas e o calcário rústico dos três primeiros pavimentos se opõem 
ao corpo do edifício com janelas mais finas e o tratamento dado ao 
revestimento. Na sua parte superior, dois pisos com arcos e colunas, 
concluídos como uma cornija, coroam o edifício.

Somente em 1916, com a criação da Lei de Zoneamento, foram 
estabelecidas regras que disciplinavam a construção de edifícios 
(CURTIS, 2008). O zoneamento dividia Nova York em três partes: 
comercial, residencial e mista. Também foi criado um dispositivo que 
regulamentava a altura dos edifícios: através da criação de uma linha 
imaginária, traçada a partir do centro da rua, definindo um ângulo 
edificável, para que houvesse uma iluminação natural mínima na rua 
em determinados horários. Para que os edifícios obtivessem sua altura 
máxima, com base na nova lei, a parte superior dos edifícios teria de 
ser escalonada.

Mesmo com uma sensível preocupação com a organização da cidade, 
a importância dada aos edifícios altos não tinha precedentes. Havia 
ainda uma liberdade latente na concepção das obras e o fascínio por 
sua construção escapava do controle da cidade, deixando as ruas cada 
vez mais emparelhadas, barulhentas e sujas. 

11. Flatiron Building, 1902. Daniel 

Burnham.
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1.3.3 Chicago Tribune

Em 1922 o Concurso Internacional para a Sede do Edifício Chicago 
Tribune marcou a discussão sobre as torres, principalmente ao 
mostrar a polaridade que havia entre a cultura arquitetônica norte-
americana e a europeia. Havia uma pretensão que o vencedor do 
concurso concebesse um modelo definitivo de arranha-céu, porém só 
deixou mais evidente a crise norte-americana sobre o tema, ao tornar 
a preocupação formal maior que a estrutural ou a tecnológica.

O terreno fica localizado na Avenida Michigan, ao norte do Loop de 
Chicago, depois do rio, de onde se teria uma grande visão do edifício 
e do seu entorno. A despeito de sua dimensão urbana, o objetivo dos 
promotores do concurso era criar “o mais bonito e distinto edifício de 
escritórios do mundo”, isentando os participantes de outras questões 
como a relação com o sistema urbano ou a tecnologia empregada 
(TAFURI, 1980). Dentre as poucas exigências do programa, ficava 
estabelecida a construção de uma torre de 400 pés de altura12, na qual 
as dependências do jornal deveriam ficar no embasamento e na torre 
ficariam instaladas as salas escritórios para locação. Os arquitetos 
tinham que apresentar duas plantas – do térreo e do andar tipo –, 
as quatro fachadas e uma perspectiva. Foram aproximadamente 300 
projetos inscritos que ao final deixaram claro que ainda não havia 
consenso sobre o tema.

Por ser um concurso internacional foi um acontecimento importante 
para difundir as ideias tanto dos europeus quanto dos norte-
americanos, sendo que a discussão sobre o resultado do concurso 
teve continuidade em artigos e exposições. Sigfried Giedion publicou 
o projeto de Groupius e Meyer ao lado da imagem do edifício Reliance 
de Burnham, sugerindo que o primeiro seria a provável continuidade 
do segundo, desconsiderando o primeiro lugar (CURTIS, 2008). O jornal 
Sunday Tribune publicou artigos dedicados a arquitetura. Também foi 
elaborada uma exposição organizada pelo Chicago Tribune, que passou 
por 27 cidades americanas.

A maioria dos projetos apresentavam soluções “semi-clássicas” com 
o uso de colunas, frontões e domus, muitos deles apresentando 
incompatibilidades básicas entre a dimensão de um arranha-céu e 
as proporções dos elementos da arquitetura clássica (CURTIS, 2008). 
Para atender as exigências do programa, muitos projetos também 
apresentaram anexos atrás da torre.
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O tema simbólico foi trazido à tona por Adolf Loos com uma solução 
que resolvia o problema da proporção clássica de forma radical – até 
mesmo polêmica13  –  ao transformar toda a torre em uma imensa coluna 
dórica. Para TAFURI (1980), ao extrair a coluna dórica de seu contexto 
formal e temporal, Loos fez um protesto contra uma metrópole que 
está sempre em mudança, apresentando a torre-coluna como um 
fantasma do que havia sido14.

Com exceção do caso de Loos, os projetos alemães e austríacos 
abordaram diferentes problemas e interesses, daqueles apresentados 
pelos norte-americanos. O edifício alto de escritórios já era um tema 
de interesse dos alemães no pós-guerra, que incluíam estudos sobre 
a reestruturação do centro antigo, pela concentração das áreas de 
trabalho em poucos pontos estratégicos. Um exemplo disso foi o 
concurso para o arranha-céu de Friedrichstrasse em Berlim, ocorrido 
um ano antes, na qual Mies van der Rohe foi vencedor. Fora as diferenças 
individuais de cada projeto apresentado para o Chicago Tribune, 
todos pareciam estar conectados com o conceito urbano defendido 
por Bruno Taut, na qual o edifício alto seria colocado no centro das 
cidades numa escala adequada a elas, que não necessariamente seria 
respondido com a imensa altura dos arranha-céus (TAFURI, 1980).

A solução de Walter Gropius e Adolf Meyer remetia a abstração da era 
da máquina, rejeitando qualquer referência específica: um desenho 
baseado em uma trama geométrica, onde blocos assimétricos eram 

12. Proposta de Paul Gerhardt para o 

Concurso Chicago Tribune, 1922.

13. Proposta de Adolf Loos para o 

Concurso Chicago Tribune, 1922.

14. Proposta de Adolf Meyer e 

Walter Gropius para o Concurso 

Chicago Tribune, 1922.
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articulados com lajes em balanço, que definiam as fachadas como 
linhas de expressão, criando efeitos de luz e sombra. Max Taut 
apresentou uma versão semelhante, mas seus volumes eram limpos, 
articulados por linhas verticais contínuas, salientes na superfície de 
vidro. Já a proposta apresentada por Bruno Taut seguia uma linha mais 
expressionista, com o edifício se afilando gradualmente até o topo, 
numa abordagem franca e entusiástica da tecnologia do aço (CURTIS, 
2008). 

Para TAFURI (1980), os europeus consideraram o Chicago Tribune 
como um ambiente para testar suas hipóteses dos movimentos de 
vanguarda, desconsiderando os problemas que haviam por trás das 
ambíguas solicitações do concurso15. Talvez por isso, os americanos 
viram os projetos europeus muito mais como um mito teórico, do que 
como uma realidade objetiva.

O projeto vencedor confirmou a tendência historicista dos projetos 
norte-americanos, porém, de modo diferente, suas preocupações 
estilísticas foram secundárias frente à ênfase dada a sua estrutura 
verticalizada16. Raymond Hood e John Mead Howells apresentaram 
um edifício de estilo neogótico, com pilastras de ferro revestidas 
em cantaria, onde o fuste era recuado até transformar-se em uma 
ponta. O ritmo de suas pilastras, que conferiram a forma octogonal da 
torre, dissolveu sua consistência volumétrica, tornando os elementos 
neogóticos aplicados o que os arquitetos americanos chamavam de 
valor agregado (TAFURI, 1980). 

15. Proposta de Max Taut para o 

Concurso Chicago Tribune, 1922.

16. Proposta de Bruno Taut, com a 

colaboração de W. Günther e K. 

Schutz, para o Concurso Chicago 

Tribune, 1922.

17. Proposta de Eliel Saarinen (2° 

prêmio) para o Concurso Chicago 

Tribune, 1922.



1. Da ideia ao projeto | transposição para o papel | ARQUITETURA PELA TORRE50

De outro modo, o segundo lugar foi o que mais influenciou a arquitetura 
norte-americana posterior ao concurso, pois remetia à imagem 
dos edifícios construídos com base na Lei de Zoneamento de Nova 
York. A solução de Eliel Saarinen apresentou um edifício de formas 
telescópicas, com leves recuos e uma imagem abstrata. O projeto não 
apresentava inovação na tipologia, porém a unidade da sua composição 
impressionou como imagem de edifício alto. Era uma mostra do Art 
Déco: uma alternativa que simplificava a imagem do edifício, com uma 
ornamentação mais discreta. Saarinen posteriormente fez propostas 
para a cidade de Chicago, na beira do lago Michigan, e para Detroit, 
em frente ao rio, utilizando o mesmo conceito empregado edifício, 
somado a uma releitura dos valores urbanos da City Beautiful17.

18. Chicago Tribune Building, 1922. 

Raymond Hood e John Mead 

Howells.
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1.4 Teorias modernas sobre o edifício alto

A partir da segunda metade do século XIX, muitas ideias foram 
colocadas com a chegada dos arranha-céus nas cidades, principalmente 
questionando os estilos e os padrões de construção anteriores. Em 
Chicago, com o boom da construção civil, foram postas em prática 
novas tecnologias da construção e uma tentativa de desvinculação 
da arquitetura com o historicismo europeu. Com exceção das teorias 
de Sullivan e as experimentações da Escola de Chicago, os norte-
americanos careciam de um modelo empenhado em modificar a 
imagem do arranha-céu, em outras palavras, eram objetivos quanto às 
inovações tecnológicas, estruturais e de projeto, mas careciam de uma 
imagem moderna.

De modo diferente, na Europa havia várias correntes de discussão 
que tentavam elaborar uma nova imagem para a arquitetura com 
dimensões ideológicas e sociais. A mecanização na Europa promoveu 
uma marcha progressista, libertária, que modificou veementemente a 
expressão cultural e consequentemente sua arquitetura e design. 

Foi no início do século XX, com a maior transferência de ideias e 
conhecimentos, migração de arquitetos, principalmente no período 
entre guerras, que foi possível traçar uma linha clara em direção a 
arquitetura moderna. Segundo BENEVOLO (1976), no pós-guerra 
imediato nascem, a partir do cubismo, vários movimentos que aspiram 
uma poética precisa e universalmente comunicável, propondo-se a 
separar a costumeira classificação por artes e exercer a arquitetura 
propriamente dita 18.

No que tange o edifício alto, depois da discussão colocada pelo concurso 
do Chicago Tribune em 1922, alguns arquitetos procuraram, através de 
sua arquitetura, expressar suas ideias sobre o arranha-céu e o que viria 
a ser sua imagem dentro da arquitetura moderna. Acompanhando as 
tendências da era da máquina, procuraram de forma autêntica difundir 
suas opiniões, destacando-se dentro do panorama internacional. 
Colocaremos a seguir as ideias e os projetos de três grandes arquitetos 
sobre o tema, que influenciaram a arquitetura da torre.
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Frank Lloyd Wright (1867-1959) começou a desenvolver projetos de 
arranha-céus já no início de sua carreira no escritório de Sullivan onde 
trabalhava. Lá aprendeu os princípios e formas da arquitetura orgânica 
e herdou os ideais sociais norte-americanos.

Desenvolveu uma linguagem arquitetônica própria de geometrias 
simbólicas, com planos que se interceptavam e volumes abstratos. 
Também procurou harmonizar as relações entre o homem e o espaço 
moderno através da natureza e seus simbolismos, que pode ser visto 
na sua busca utópica pela cidade e pelo edifício ideal.

“Principle is the only safe tradition. Organic architecture – natural 

architecture – is capable of infinite variety in concept and form but 

faithful always to principle. It is – in fact and indeed – itself principle. A 

natural architecture true to the nature of the problem, to the nature of 

the site, of the materials and of those for whom it is built.”

Frank Lloyd Wright, The Story of the Tower, 1956  19

Nas suas investigações sobre o projeto de arranha-céus, desenvolveu 
a ideia de plataformas em balanços - lajes esguias sustentadas por 
um core central – que permitia uma vista panorâmica para que seus 
os ocupantes tivessem maior contato com o exterior, verificado nos 
projetos para o edifício Nacional Life Insurance (1924) e do edifício 
de apartamentos St. Mark’s-in-the-Bouwerie (1929), e nos edifícios 
concluídos Johnson Wax Administration Center (1936-1939) e na Torre 
Price (1952-1956). Na Torre Price, o core central abriga os elevadores, 
tubulações hidráulicas e o sistema de condicionamento de ar. As lajes 
sustentadas pelo core são divididas em quatro quadrantes, sendo três 
reservadas para escritórios e uma para apartamentos duplex.

Através do conceito das plataformas em balanço era possível a criação de 
espaços articulados com pé-direito duplo e mezaninos, fazendo analogia 
a torre como organismo vivo, uma árvore. A estrutura central também 
tinha outro aspecto importante: possibilitava que o edifício suportasse 
mais os esforços recebidos pelos ventos e terremotos, do que um edifício 
de estrutura convencional, com vários pilares e fundações.

Na sua proposta teórica para a cidade ideal, a Broadacre City (1934-
1935), procurou reconciliar a sociedade norte-americana com a 
cidade mecanizada, através de um urbanismo descentralizado, 
com características de uma comunidade rural, organizado em lotes 
quadrados. Nela, as torres altas eram dispersas, como um marco 
pontual na paisagem.
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Duas décadas depois, em 1956, Wright apresentou o arranha-céu 
conceitual Mile High Skyscraper para a cidade de Chicago. A razão de 
se construir um edifício de uma milha de altura seria liberar o solo 
totalmente ocupado da cidade, para criar um amplo espaço verde. 
A estrutura do edifício em forma de tripé, que se afunilava até ao 
topo, foi a solução dada por Wright para garantir que o edifício não 
sofresse por demasiado com a força dos ventos. Sua ocupação seria 
principalmente feita por salas de escritórios e espaços de reunião 
social como auditórios e teatros. Apesar do intuito do arquiteto, os 
dados astronômicos do edifício – 100.000 ocupantes, estacionamento 
para 15.000 automóveis, 100 helicópteros, elevadores atômicos – 
apontam que o edifício seria mais uma centralidade dentro da cidade 
e, portanto seria necessária a criação de novas infraestruturas de 
tráfego para que o edifício funcionasse de forma integral.

19. Frank Lloyd Wright em seu 

escritório na Taliesin West, 1947.

20. Mile High Skyscraper, 1956. 

Frank Lloyd Wright.

21. Torre Price, 1952-1956. Frank 

Lloyd Wright.

22. Corte da Torre Price.
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Como dito anteriormente, a arquitetura europeia do período estava 
conectada com os movimentos de culturais de vanguarda e procurava 
incorporar aos seus projetos um espírito mais humano, para uma 
sociedade mais igualitária. O edifício alto era concebido dentro desta 
ideia, através de vários fatores que incluíam a requalificação das áreas 
centrais com a introdução de edifícios de escritório e da proporção 
volumétrica destes edifícios, vide sua relação com o pedestre. 

Dentro deste panorama destacamos a obra de Mies van der Rohe, 
principalmente pela concepção estrutural de seus edifícios, e de 
Le Corbusier, pela influência de suas teorias dentro da arquitetura 
moderna brasileira.

Ludwig Mies van der Rohe (1886 – 1969) trabalhou com Peter Behrens 
de 1908 a 1911 antes de abrir escritório próprio. Como alguns de seus 
contemporâneos europeus, sua arquitetura partia de um pressuposto 
social, de fazer uma arquitetura totalmente voltada para o século XX. 
Antes mesmo dos anos 1920, traçou muitas questões que viriam a 
orientar suas obras como a busca pela abstração, redução das formas 
e questões de ordem técnica industrial. Ao longo de sua carreira, 
oscilou entre plantas axiais simétricas e plantas baseadas em rotações 
dinâmicas, de distribuição centrífuga de planos (CURTIS, 2008).

A partir do projeto para concurso para o arranha-céu de Friedrichstrasse 
em 1921, na qual foi vencedor, Mies deu início a sua investigação sobre 
o projeto da torre de escritórios para aquele novo momento. Propôs 
um modelo totalmente racionalista, expondo o conceito de estrutura 
independente de forma clara, como um esqueleto através de uma pele 
de vidro. Uma visão que não deixa de ser romântica, tendo em vista 
o efeito alcançado pelo material transparente que conferiu a obra um 
caráter puro e extremamente leve.

Mies reproduziu no edifício a forma do terreno, culminando num prisma 
triangular com vazios e planos diferentes, trabalhando a reflexão da luz 
no vidro, incitando a perspectiva do observador. A simples comparação 
com o projeto vendedor do concurso para a torre do Chicago Tribune, 
elaborado um ano depois, mostra como era tratada de forma diferente 
a questão da torre nos dois pólos e como Mies tinha uma visão muito 
mais sofisticada do uso dos materiais para se chegar uma imagem 
imponente e sublime.

A partir deste modelo, Mies desenvolveu um segundo em 1922, de 
linhas curvas e irregulares aumentando o grau de abstração do projeto. 
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A partir de ensaios sobre os efeitos da luz, feitos com uma maquete de 
vidro, Mies projetou suas curvas levando em conta a iluminação natural 
dentro do edifício, as visuais da rua e os reflexos da luz no volume.

A abstração alcançada através deste modelo transparente e da estrutura 
independente culminou em um edifício que poderia ter qualquer uso, 
mais que isso, apontava a sua própria desmaterialidade – estratégia 
posteriormente enfatizada na formulação do Estilo Internacional 
(CURTIS, 2008). 

“Quase chega a sugerir que o edifício de grande altura seja um índice 

do fervor progressista, uma imagem central a um novo estado um 

tanto indefinido. É uma triste ironia da história que o prisma de vidro 

puro tenha começado como um símbolo de uma nova fé e terminado 

como uma fórmula banal para o abrigo da burocracia e das grandes 

empresas.” 

Willian Curtis 20

Logo depois, em 1923, Mies van der Rohe projetou um edifício de 
escritórios em concreto, onde trabalhou a composição do espaço 
através de grandes lajes apoiadas em pilares dispostos em uma grelha. 
Nas extremidades as lajes ficavam 4 metros em balanço e as vigas de 
borda produziam nichos de 2 metros de altura, onde poderiam ser 
instalados armários (BLASER, 2001). No coroamento do edifício, uma 
laje fina flutua sobre o edifício.

Mas foi depois de sua ida para os Estados Unidos, na década de 
1930, como diretor da Faculdade de Arquitetura no Illinois Institute 
of Technology em Chicago, que Mies van der Rohe colocou todas 
as suas ideias para a torre de vidro em prática. Seu trabalho no 
desenvolvimento de um novo sistema educacional nos Estados Unidos, 
junto com Walter Groupius e Marcel Breuer no IIT, contestou o sistema 
de educação da Beaux Arts e formou um novo contexto positivo para 
o crescimento do ensino de arquitetura moderna (CURTIS, 2008). Para 
o IIT, Mies projetou o plano diretor do campus, além de alguns de seus 
edifícios como o Crown Hall, onde fica a Faculdade de Arquitetura.

Nos Estados Unidos projetou também o Lake Shore Drive, dois 
edifícios residenciais que ficam a beira do lago Michigan em Chicago, 
e o Seagram Building, edifício de escritórios situado na Park Avenue 
em Nova York. Foi a partir deste ponto que as torres de vidro, antes 
utópicas, tornaram-se símbolo de status coorporativo.

23. Ludwig Mies van der Rohe.

24. Arranha-céu de vidro vencedor do 

concurso Friedrichstrasse, 1921. 

Mies van der Rohe.

25. Planta do arranha-céu de vidro.
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Le Corbusier (1887-1965) foi o arquiteto que mais influenciou a 
arquitetura moderna brasileira com suas teorias e projetos. No 
início de sua carreira, seus estudos procuraram relacionar a ordem 
e a estrutura encontrada na natureza com a arquitetura e apontar 
dentro de exemplos históricos uma lógica para aquele novo momento 
que surgia. Entre o final da década de 1910 e início de 1920, passou 
pelos escritórios de Auguste Perret – de onde viria seu conhecimento 
estrutural do concreto armado -, e de Peter Behrens – onde recebeu 
a influência de uma nova arquitetura suscetível as necessidades 
da sociedade moderna, principalmente com as possibilidades de 
construção em série (CURTIS, 2008). 

Produziu teorias sobre o processo construtivo em concreto armado, 
com o sistema Dom-ino entre 1914 e 1915, vinculado ao racionalismo, 
e em 1923 publicou seu livro “Por uma Arquitetura” – ou no original 
“Vers une Architecture” –, onde fez críticas a produção da época, 
colocando suas ideias sobre o papel do arquiteto e sobre a concepção 
da arquitetura, vistas a partir do processo criativo através dos eixos 
organizadores do espaço, plantas e volumes.

“A arquitetura não tem nada a ver com estilos. (...) A arquitetura tem 

destinos mais graves suscetível de sublime, ela toca instintos mais 

rudes pela sua objetividade; solicita as faculdades mais elevadas, pela 

sua própria abstração. A abstração arquitetural tem de particular e de 

magnífico o fato de que se enraizando no dado bruto, ela o espiritualiza, 

porque o dado bruto não é mais do que a materialização, o símbolo da 

ideia possível. O dado bruto só é passível de ideias pela ordem que 

projetamos nele. As emoções suscitadas pela arquitetura emanam de 

condições físicas inelutáveis, irrefutáveis, hoje esquecidas.” 

Le Corbusier 21

O refinamento das teorias culminou no projeto para o edifício moderno 
com os “Cinco Pontos para uma Nova Arquitetura”, publicado em 1926: 

• Pilotis: a edificação é suspensa, deixando o térreo livre para o 
tráfego tanto de pessoas quanto de automóveis. Uma tática que 
poderia favorecer tanto no aspecto urbano, quanto no projeto 
de arquitetura;

• Planta livre: com a liberdade da trama estrutural, o programa e 
o espaço são trabalhados a favor do usuário;
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26. Projeto de Le Corbusier para o 

Palácio das Nações Unidas, 1927. 

Implantação.

27. Projeto de Le Corbusier para o 

Palácio das Nações Unidas, 1927. 

Perspectiva.

28. Projeto de Le Corbusier para o 

Palácio das Nações Unidas, 1927. 

Perspectiva.
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• Fachada livre: da mesma forma, a estrutura se soltaria da 
fachada (através de lajes em balanço), permitindo que ela 
tivesse quaisquer elementos de vedação, sem que a marcação 
da estrutura fosse visível na fachada;

• Janelas em fita: com a estrutura independente, a caixilharia 
poderia ter diversos tamanhos, de laje a piso por exemplo. Aqui 
Le Corbusier coloca a janela em fita para trabalhar a favor da 
horizontalidade do edifício;

• Terraço jardim: traduzido pelo uso de lajes planas na cobertura, 
que agora poderiam ser utilizados como área de lazer e conexão 
com a natureza.

O projeto para o concurso para o Palácio da Liga das Nações de Genebra 
em 1927 mostra o desenvolvimento das teorias de Le Corbusier voltadas 
para o edifício de escritórios. O projeto foi apresentado na 3° edição 
do seu livro Por uma Arquitetura, onde ele indaga principalmente o 
porquê do “Palácio” na solicitação do concurso: enquanto para ele 
Palácio significava a expressão de “Casa”, um lugar para abrigar a 
Liga das Nações, para os juízes e para os outros arquitetos viria ser a 
expressão historicista que ainda impregnava a época.

“O veredicto da Liga das Nações (22 de dezembro de 1927) faz medir a 

verdadeira situação. O veredicto dá a temperatura da época.”

Le Corbusier  22

Por conta de forças maiores, o projeto de Le Corbusier, que seria 
vencedor, foi dado como desclassificado, e em seu lugar, deram 
o primeiro prêmio a uma obra estilo Beaux Arts, projetada por P.H. 
Nénot. O projeto de Le Corbusier sugeria uma máquina comunitária, 
desenvolvida para pessoas racionais e esclarecidas, cujo cotidiano 
interagia com a natureza (CURTIS, 2008). A solução partia de dois 
eixos em forma de cruz, sendo que numa ponta do eixo principal 
estava localizada a Sala de Reuniões e Auditório, com as funções de 
apoio dispostas em dois blocos laterais. Na ponta do eixo transversal 
estavam dispostos os edifícios de Secretariado, Pequenas Comissões e 
Biblioteca.

Quanto ao projeto dos arranha-céus, para Le Corbusier o edifício 
deveria ser utilizado prioritariamente para definir questões de 
qualidade urbana, ou seja, a construção de torres seria pertinente 
para liberar o trânsito das cidades, oferecendo mais espaço para a 

29. Perspectiva da Cidade 

Contemporânea para Três 

Milhões de Habitantes, 1922. Le 

Corbusier.
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circulação de ar e criação de áreas verdes, de modo que ficasse mais 
“limpa”; ao invés dos edifícios empilhados nas ruas estreitas, cheias de 
barulho e poeira, como nas cidades americanas (LE CORBUSIER, 2006).

A Ville Contemporaine pour trois million habitants, de 1922, foi 
sua proposta para a cidade moderna: uma análise sobre os tipos 
arquitetônicos modernos e seu consequente impacto sobre a cidade. 
O projeto foi baseado no traçado geométrico, com um eixo principal de 
circulação viária. Organizados na malha urbana, encontravam-se cerca 
de 40 arranha-céus com 183 metros de altura. Os edifícios residenciais 
de alta densidade foram lançados de forma regular em torno de um 
parque.
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Os problemas gerados pelo boom da construção civil na trama das 
cidades geraram inúmeras discussões no âmbito urbano. Edifícios 
altos em ruas estreitas, tráfego intenso, falta de insolação e ventilação 
foram o principal alvo. Um novo traçado urbano era investigado, onde 
a rua deveria ser diluída e a preferência era dada ao pedestre, não ao 
carro. 

As teorias da arquitetura moderna foram traduzidas no campo 
urbano. A ideia de edifício suspenso do solo, com o térreo livre, onde 
era possível a passagem de pedestres, por exemplo, mudava toda a 
questão fundiária da época, na qual havia a divisão da quadra por lotes.

No primeiro Congresso Internacional de Arquitetura Moderna em 
1928 as questões da arquitetura e do urbanismo se misturaram, numa 
linha única em prol de uma sociedade moderna. O Congresso, que teve 
a participação de Gropius e Le Corbusier, dizia em sua declaração que 
a arquitetura deveria retomar sua condição primeira, que era estar 
em serviço da humanidade, levando em consideração suas questões 
sociais e econômicas. Por consequência, o planejamento urbano 
deveria traduzir esta sociedade e oferecer meios para o seu melhor 
desenvolvimento.

Depois de Frankfurt em 1929, que se concentrou nas questões sobre 
a habitação mínima, o terceiro CIAM, em 1930 em Bruxelas, foi 
retomado o debate do planejamento. Gropius colocou sua posição 
sobre a relação das edificações de grande, médio e pequeno porte 
com as cidades, propondo utilizar a densidade população como forma 
de regulamentação da cidade, ou invés de limitar a altura dos edifícios. 

O quarto CIAM, em 1933 a bordo do SS Paris, que navegava entre 
Marselha e Atenas, retoma o problema da cidade moderna e os 
princípios de planejamento urbano, que levou a elaboração da Carta 
de Atenas. A Carta ressalta o uso da legislação como instrumento 
para fixar as condições de habitação mínimas, tanto na relação da 
construção do edifício na cidade, quanto no projeto do próprio edifício, 
as questões de espaço interno, iluminação e ventilação. No que tange 
os edifícios de escritórios, deveria ser definido seu agrupamento, em 
zonas específicas, que facilitassem a circulação da cidade, além de 
serem estabelecidos os espaços e instalações prediais próprios para 
este programa.

30. Hugh Ferris em seu atelier.

31. Planta do centro da metrópole 

imaginária de Hugh Ferris em The 

Metropolis of Tomorrow, 1929. 

32. Vista do centro de negócios da 

metrópole imaginária de Hugh 

Ferris em The Metropolis of 

Tomorrow, 1929. 
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1.5 Nova York: a corrida vertical

O período entre o final da Primeira Guerra Mundial e a quebra da Bolsa 
de Nova York em 1929, a construção civil norte-americana cresceu 
vertiginosamente, tendo como imagem arranha-céus grandiosos, com 
mais de 300 metros de altura. 

A expansão econômica do momento dependia de toda a trama que 
o capitalismo gerava: criação de novos produtos, sua industrialização, 
promoção em massa através dos veículos de comunicação, até a 
venda do produto. As corporações especializaram não somente os 
sistemas de produção, mas também sua parte administrativa e de 
gerência, levando a construção de sedes e matrizes nos centros das 
cidades. Logo, os edifícios produzidos nessa época também tinham 
como preocupação traduzir a imagem dessas empresas e divulgar seus 
produtos para o público.

Apesar da influência do Art Déco, ainda era visível a combinações 
de estilos e exageros nos edifícios. A engenharia dava somente a 
solução que sustentavam as construções, enquanto os arquitetos 
tentavam embutir em suas fachadas o poder e a força de edificações já 
consagradas pela história.

“Escutemos os conselhos dos engenheiros americanos. Porém temamos 

os arquitetos americanos” 

Le Corbusier 23

A Lei de zoneamento de Nova York de 1916 foi fundamental para a 
disseminação do Art Déco na década de 1920. A lei, que controlava a 
altura dos edifícios através de ângulos a partir da rua para possibilitar 
melhor incidência da luz solar, encorajou o escalonamento dos últimos 
andares dos edifícios. 

Por consequência da lei de zoneamento, Hugh Ferris foi contratado por 
Harvey Wiley Corbett para desenvolver uma seqüência de desenhos de 
arranha-céus, cuja imagem seria baseada na nesta lei. Os desenhos em 
creiom, reunidos posteriormente no livro The Metropolis of Tomorrow, 
tinham um aspecto soturno e reforçavam a verticalidade dos edifícios.
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Ferris representou os edifícios de forma espiritualizada, como se 
fossem ascender aos céus, alguns deles se assemelhando a cristais 
puros, numa tentativa de mostrar a paisagem urbana sem o caos da 
mecanização. No plano da cidade havia um triangulo central, onde, 
nos seus vértices, ficariam situados os edifícios Business Center, Art 
Center e Science Center. Para TAFURI (1980) os desenhos de Ferris 
nada mais são do que uma versão atualizada da clássica utopia pré-
capitalista, uma tentativa ingênua de reintegrar os valores de uma 
cidade dominada pelo fluxo monetário, que neste caso, apresenta um 
teor teosófico 24.

O modelo Art Déco mais extravagante projetado em Nova York neste 
período foi o edifício Chrysler, de Willian van Alen, concluído em 1930. 
Com seus 319 metros de altura, foi o edifício mais alto do mundo entre 
1930 e 1931, sendo superado posteriormente pelo Empire State. 

O embasamento escalonado do Chrysler possui 20 andares, de onde 
se ergue o fuste até o coroamento, também escalonado, em forma de 
raios solares de aço inoxidável (CURTIS, 2008). O edifício foi revestido 
de tijolos cinza escuro e detalhes prateados, com abstrações de 
motivos automobilísticos. Tal aspiração veio do cliente, que queria o 
edifício a imagem de sua empresa. O logo da empresa, um “V”, foi 
representado em vários momentos, seja no coroamento do edifício ou 
nos elementos de decoração interna.

Depois da Quebra da Bolsa de 1929, a construção de arranha-céus 
foi diminuída e a arquitetura tornou-se mais sóbria, por conta das 
dificuldades econômicas e por influência do Art Decó.

O projeto do edifício Empire State foi elaborado pelo escritório Shreve, 
Lamb & Harmon depois da Quebra da Bolsa. Após uma sucessão de 
estudos, foi obtido um modelo mais simplificado, que custou cerca 
de 8 milhões de dólares, ao invés dos 50 milhões que haviam sido 
estimados inicialmente (DUPRÉ, 1996). O edifício tornou-se o mais alto 
do mundo desde sua inauguração em 1931, com seus 381 metros de 
altura, até a inauguração do World Trade Center em 1972. O Empire 
State foi construído em aço e quebrou vários recordes por conta da sua 
engenharia estrutural e mecânica (DUPRÉ, 1996).

Ainda que os arranha-céus produzidos no final da década de 1920 e 
início da década de 1930 tivessem alcançado o seu objetivo de dar 
aos edifícios corporativos a imagem forte e superior que seus clientes 
queriam, eles não tinham sagacidade espacial e formal (CURTIS, 2008).
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Para TAFURI (1980), as ideias de Saarinen para o edifício Chicago 
Tribune, os programas do Plano Regional de Nova York, as imagens 
de Ferris e as experimentações de Raymond Hood, só alcançaram sua 
síntese no projeto para o Rockefeller Center 25. O conjunto de edifícios 
mudou visão de que empreendimentos corporativos não conseguiam 
alcançar a boa arquitetura.

O Rockefeller Center foi o único grande projeto privado construído 
entre a Crise da Bolsa e o fim da Segunda Guerra Mundial (DUPRÉ, 
1996), empreendido pelo magnata do petróleo John Rockefeller. 
Diversas equipes de escritórios de arquitetura estavam envolvidas no 
projeto: Reinhard & Hofmeiser; Corbett, Harrison, MarcMurray; Hood, 
Godley & Fouilhoux, sendo o Raymond Hood o arquiteto gerente 
(CURTIS, 2008).

33. Chrysler Building, 1930. Willian 

van Alen.

34. Empire State Building, 1931. 

Shreve, Lamb & Harmon.

35. RCA Building - Rockefeller Center, 

1940.
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36. Arquitetos Associados e 

incorporadores do Rockefeller 

Center. Em pé: J. Brown, Webster 

Todd, Henry Hofmeister, Hugh 

S. Robertson; Sentados: Harvey 

Wiley Corbett, Raymond Hood, 

John R. Tood, Andrew Reinhard, 

Dr. J. M. Tood. 

37. Esquemas que contam a história 

do desenvolvimento do projeto 

do Rockefeller Center em Nova 

York; a: local arrendado pela 

Universidade Columbia, 1929; b: 

esquema proposto por Benjamin 

Wistar Morris para este local em 

Mio de 1928; c: esquema G, por 

Reinhard e Hofmeister, janeiro 

de 1930; d: esquema H, dos 

Arquitetos Associados, maio de 

1930; e: esquema dos Arquitetos 

Associados, 1933; f: solução 

adotada em 1935. 

38. Corte do Rockefeller Center com 

vista para o oeste, projeto do 

final dos anos 1930; 1: United 

States Rubber Building; 2: Center 

Theater; 3: Eastern Airlines 

Building; 4: RCA Building; 5: RKO 

Building; 6: Associated Press 

Building. 
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Por conta da Crise da Bolsa, várias questões sobre o empreendimento 
tiveram que ser revistas, desde a mudança de terreno para uma área 
mais ao norte, próxima ao Central Park, longe dos novos Chrysler e 
Empire State; até mudança de contratos, sistema de financiamento, 
sociedades e de escritórios que integravam o projeto (TAFURI, 1980).

O empreendimento ocupa três quadras entre as avenidas 5th e 6th 
e as ruas 48th e 51th. No desenvolvimento do projeto foram feitas 
várias versões, porém dentro de uma mesma lógica em inserir edifícios 
num espaço aberto, provido de serviços para o público. Os edifícios 
possuem alturas diferentes, como se moldassem a escala da paisagem 
para receber o edifício principal, o RCA. As volumetrias se espelham 
no purismo do recente estilo internacional, mas sem deixar de lado 
enriquecimento do Art Déco. 

O complexo é composto por edifícios de escritórios, incluindo o edifício 
RCA, uma casa de espetáculos, cinema, que totalizaram 14 edifícios 
em 1940. Outros edifícios foram construídos posteriormente e 
fizeram com que o complexo chegasse a 21 edifícios. O espaço público 
construído entre os edifícios é um dos mais importantes na área 
central de Nova York, com áreas de circulação e estar, que privilegiam o 
pedestre, e uma praça rebaixada onde fica um rinque de patinação. Os 
investidores também acreditavam que a inserção de obras artísticas no 
espaço público garantiria a valorização do complexo. Por conta disso, 
é creditado como o um museu Art Déco a céu aberto, com murais e 
afrescos, além das esculturas de Paul Manship, Prometheus enfrente 
do edifício RCA, e o Atlas de Lee Lawries, na entrada do edifício 
International. 

O empreendimento, que buscava ser um modelo para a cidade, não se 
constituiu como um novo ponto de partida para reestruturar a cidade, 
mas contribuiu para deixar claro o significado anti-utópico de qualquer 
projeto em escala urbana 26.



1. Da ideia ao projeto | transposição para o papel | ARQUITETURA PELA TORRE66

1.6 A tipologia moderna e o estilo internacional

No início da década de 1930, várias edificações no mundo poderiam ser 
encontradas com aspectos em comum, que poderiam ser caracterizadas 
como moderna: coberturas planas, modulação estrutural, lajes em 
balanço, ou formas mais abstratas, com volumes retangulares simples 
articulados entre si. Contudo ainda não havia ainda se formado um 
senso comum sobre o que seria a arquitetura moderna.

Como em qualquer momento histórico, somente a revisão do passado 
ou uma análise das obras construídas poderiam nos dar a verdadeira 
dimensão do que estava acontecendo. Em 1932, o Museum of Modern 
Art de Nova York organizou uma exposição com projetos que reunissem 
as características deste novo estilo, tendo como diretor o arquiteto 
Philip Johnson.

“The present exhibition is an assertion that the confusion of the past 

forty years, or rather of the past century, may shortly come to the 

end. Ten years ago the Chicago Tribune competition brought forth 

ideas of a number of progressive architects have converged to form a 

genuinely new style which is rapidly spreading throughout the world. 

Both in appearance and structure this style is peculiar to the twentieth 

century and is a fundamentally original as the Greek or Bysantine or 

Gothie. Because of its simultaneous development in several different 

countries and because of its world-wide distribution it has been called 

the International Style.

The aesthetic principles of the International Style are based primarily 

upon the nature of modern materials and structure and upon modern 

requirements in planning. Slender steel posts and beams and concrete 

reinforced by steel have made possible structures of skeleton like 

strength and lightness. The external surfacing materials are painted 

stucco or tile, or, in more expensive buildings, of aluminum or thin slabs 

of marble or granite and glass both opaque and transparent. Planning, 

liberated from the necessity for symmetry so frequently required by 

tradition is, in the new style, flexibly dependent upon convenience.”

Realese da exposição do MoMA, aprovado por Philiph Johnson. 27

Dentre os trabalhos expostos, estavam:
• Bauhaus Institute e City Employment Office em Dessau de 

Walter Gropius;
• Villa Savouye e a Casa Stein de Le Corbusier;
• Casa Tugendhat e o Pavilhão de Barcelona de Mies van der Rohe;
• Casa Lovell  de Richard Neutra;
• Casa Double de Otto Eisler.
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Da exposição foi produzido um catálogo, que posteriormente tornou-
se livro, The International Style: Architecture since 1922, elaborado 
por Philip Johnson e Henry Russell Hitchcock. No catálogo os edifícios 
foram apresentados com fotos em preto e branco, de modo a reforçar 
características visuais que lhe eram semelhantes, sem distinguir sua 
função, tamanho, material e cor.

Para CURTIS (2008), na tentativa de legitimar o novo estilo, a publicação 
de Johnson e Russell foi superficial na análise conceitual de algumas 
obras e até ignoraram algumas obras mais excêntricas de Wright e do 
Expressionismo, não representando desta forma a complexidade da 
arquitetura dos anos 192028.

De outro modo, a pressão por fomentar tão logo a tradição moderna 
trouxe consigo consequências lastimáveis. Nos anos 1930, seguidores 
e simpatizantes repetiram as formas, sem a preocupação em adequá-
las ao local, clima e materiais. O simples fato de usar pilotis e paredes 
brancas representava que a arquitetura já estava atualizada. 

O edifício Philadelphia Savings Fund Society (PSFS), projeto de George 
Howe e Willian Lescaze concluído em 1932, foi um dos edifícios 
não incluídos na exposição, mas que tinha todos os indicadores 
necessários para fazer parte do estilo internacional. Sem o apego aos 
clichês modernos citados anteriormente, o edifício PSFS mostra toda 
a articulação estrutural em sua fachada, o pavimento térreo possui 
lojas e um mezanino com um banco, articulado com escadas rolantes 
e acesso ao metrô, e o pavimento tipo foi concebido para receber 
escritórios com planta livre. Para BENEVOLO (1976), o edifício é um 
resultado exemplar a favor da nova arquitetura, mais eficaz que muitos 
discursos29.

A depressão econômica também dificultou a construção dessa imagem, 
bem como a repressão de regimes totalitários, como na Alemanha e 
Rússia, que forçaram a saída de alguns arquitetos inovadores dos seus 
países (CURTIS, 2008). Essa transferência de cultura de certa forma 
veio a aumentar a discussão entre os arquitetos e levar a outros suas 
experimentações. 

Aos poucos o conceito de arquitetura moderna foi sendo desenvolvido, 
apontando novas possibilidades para o uso da planta livre e do piloti 
e na concepção cubista do espaço. Algumas de suas soluções foram 
sendo aos poucos abandonadas, ou usadas de outra forma, como 
as paredes brancas e janelas em fita, dando lugar a outros conceitos 
como a fachada livre e o brise-soleil.
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1.6.1 O modelo de edifício internacional

Após a Segunda Guerra Mundial o que havia restado era um rastro 
de destruição nas cidades e descrédito no avanço tecnológico, 
principalmente nos países da Europa e no Japão. A reconstrução, 
apesar de necessária, em muitos casos contribuiu para a diminuição 
da qualidade urbana e descrédito na arquitetura moderna. 

De outra forma, nos Estados Unidos, onde muitos arquitetos haviam 
se abrigado, se instalou um período de prosperidade e otimismo, 
permitindo novos estudos e soluções na construção civil, no campo 
das instalações prediais e detalhamentos dos edifícios.

A chegada de Mies van der Rohe nos Estados Unidos transformou a 
imagem de edifício imputada pela Beaux Arts. Trabalhando inicialmente 
como diretor da Faculdade de Arquitetura do Illinois Institute of 
Technology em Chicago em 1938, foi incumbido de reformular o 
programa da faculdade, elevando-a a padrões internacionais, e 
produzir o Plano Diretor do Campus, concluído em 1941, onde 
projetou 20 dos seus edifícios. Para construir o novo Campus a única 
premissa dada foi de manter a estrutura viária original. Mies dividiu 
o Campus em uma trama de 24 pés (7,315 metros) onde os edifícios 
foram dispostos ordenadamente. A habilidade que tinha em utilizar 
os materiais de forma a racionalizar a produção e ressaltar sua beleza 
ajudou a diminuir os custos da construção.

39. Crown Hall, 1956. Mies van der 

Rohe. 

40. Lake Shore Drive 860-880, 1951.  

Mies van der Rohe. 

41. Implantação do Lake Shore Drive 

860-880. 

42. Implantação do Seagram Building, 

1954-1958. Mies van der Rohe.



ARQUITETURA PELA TORRE | 1. Da ideia ao projeto | transposição para o papel 69

O Crown Hall, edifício destinado a abrigar a faculdade de arquitetura, 
concluído em 1956, é uma caixa retangular construída em aço e vidro. 
Na estrutura principal, pórticos sustentam a cobertura suspensa. Perfis 
em formato “I” fazem a ligação do plano da cobertura e do piso, onde 
se projetam os vidros. Seu térreo é elevado e se abre para um grande 
espaço com algumas divisórias e uma escada que leva ao piso inferior, 
onde se encontra a maior parte do programa. A simplicidade do projeto 
resultou numa abstração que atingiu até a organização do programa e 
consequentemente na sua função.

Mais do que volumes simplificados, transparentes e poéticos, Mies 
deixou em seu legado o apuro pelos detalhes construtivos e soluções 
criativas, como nos detalhes das quinas dos edifícios com estrutura 
em aço. Por conta dos códigos contra-incêndio norte-americanos, que 
exigiam que o aço fosse revestido com uma camada à prova de fogo, 
Mies adotou um revestimento extra em aço. Nas quinas dos edifícios 
o pilar era recuado, onde apoiava a estrutura de vedação. A técnica foi 
elogiada por sua clareza estrutural – como se tais linhas fossem até o 
infinito (CURTIS, 2008).

A primeira vez que pode colocar em prática seu conceito de edifício 
alto transparente não foi em uma torre corporativa, mas sim no projeto 
para os edifícios residenciais Lake Shore Drive 860-880, concluídos 
em 1951. O terreno irregular faz frente para o lago Michigan, onde os 
dois edifícios foram dispostos perpendicularmente entre si, formando 
um “L”, e estão ligados no térreo por um saguão contínuo. As torres 
são idênticas e tem 26 pavimentos, sendo sua laje na proporção 5x3. 
A estrutura livre com core central possibilitou várias tipologias de 
apartamento. Toda a fachada de vidro foi modulada com perfis I na cor 
preta e vidro transparente, que fazem contraste com as persianas na 
cor branca.

Por conta do sucesso alcançado com o projeto, Mies construiu mais 
dois edifícios ao lado, com o mesmo conceito, alterando apenas a 
modulação e o acabamento, com a utilização do vidro acinzentado 
(BLASER, 2001). 

Os edifícios residenciais serviram como ensaios para a concepção dos 
edifícios comerciais. A racionalização da estrutura e a flexibilidade de 
distribuição da planta foram uma das causas para que a tipologia fosse 
adotada no mundo inteiro.
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43. Seagram Building, 1954-1958. 

Mies van der Rohe.
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O edifício Seagram, projetado por Mies van der Rohe e Philiph 
Johnson entre 1954 e 1958, é considerada uma das obras seminais 
do período pós-guerra que definiu a imagem do edifício corporativo, 
influenciando toda a arquitetura do gênero a partir da década de 1950 
(CURTIS, 2008). O edifício fica situado na Park Avenue em Nova York, 
num terreno que toma toda a frente do quarteirão. O recuo frontal em 
relação ao alinhamento cria uma grande praça elevada com espelhos 
d’água retangulares e simétricos. Na frente do edifício uma marquise 
marca sua entrada, um hall relativamente curto com um pé direito de 
24 pés de altura (7,315 metros).

O edifício conta com 39 pavimentos com 9 pés de altura cada (2,74 
metros). Os pilares metálicos, além de receber o tratamento em 
concreto contra-fogo, tem acabamento em placas de bronze. Os perfis 
I da fachada, também eram em bronze e reforçavam a verticalidade do 
edifício. Os detalhes do encontro da pele de vidro com os pilares de 
canto são impressionantes e marcaram a arquitetura de Mies.

A tipologia do edifício de vidro desenvolvida brilhantemente por Mies 
van der Rohe foi tão bem difundida quanto mal utilizada, ao ponto de 
suas cópias serem meras reduções da sua qualidade, resultando na 
alienação e superficialidade do prisma comercial de vidro espalhado 
pelas cidades a partir da década de 1960.

Para CURTIS (2008), os protótipos apresentados por Mies tinham sua 
parcela de culpa, já que não apresentavam uma ligação clara com 
a urbanidade do local e tinham clara preocupação com sua própria 
singularidade30. 
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1.6.2 O modelo de edifício moderno

Apesar dos princípios da arquitetura moderna ser os mesmos, 
separamos aqui o modelo de edifício alto desenvolvido por Le 
Corbusier, daquele desenvolvido por Mies van der Rohe, por acreditar 
que as linguagens trabalham alguns parâmetros de modo diferente, 
cujo tema será abordado ao longo da dissertação.

Como já colocado, os princípios instaurados por Le Corbusier, 
principalmente os 5 pontos, definiram um conceito de arquitetura 
diverso daquele norte-americano. Propõe desenvolver um novo 
padrão, na qual são somadas a arquitetura e a urbanidade num mesmo 
caminho - um misto de tecnologia construtiva e ideais, em prol de uma 
sociedade mais livre, que vive e trabalha com qualidade de vida, ou 
seja, uma sociedade moderna.

O mesmo tema também é colocado nos Congressos Internacionais de 
Arquitetura Moderna (CIAMs): o edifício alto estaria voltado para a 
construção de uma nova ordem urbana, onde não existiria um limite 
claro entre o público e o privado. Quadras abertas permitiriam a 
circulação livre dos transeuntes, rompendo as formalidades instituídas 
pelo lote. Solto no lote, livre das amarras, o edifício passa a não 
priorizar a fachada da rua, ele se torna independente. 

O piloti era o elemento arquitetônico que proporcionava tal situação. 
Ao levantar toda a massa edificada, sugere a ligação do edifício com 
a rua, com a calçada, através de praças, escadas, rampas e áreas de 
convívio público. Em outras experimentações, o edifício também 
poderia apresentar no térreo áreas comerciais e lojas, que motivavam 
ainda mais o trânsito das pessoas, tornando o espaço semi-público.

Nos 20 anos que se seguiram após a Segunda Guerra Mundial, a 
arquitetura moderna deixou de ser um produto marginal da vanguarda 
europeia e passou a se disseminar entre Nações e Instituições 
que queriam provar ao mundo seu progresso (CURTIS, 2008). A 
modernidade tão desejada, que emergia da arquitetura, era utilizada 
muitas vezes como camuflagem de um Estado tradicional, que queria 
defender sua imagem diante do povo.

No Brasil tivemos alguns exemplos do uso da arquitetura moderna 
que destacaram o poder do Estado, sendo um deles a construção 
do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, concluído em 
1943, que foi um marco decisivo na definição da arquitetura moderna 
brasileira. É creditado a este edifício o primeiro edifício alto construído 
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dentro dos parâmetros da arquitetura moderna defendida por Le 
Corbuiser, onde incluem o uso de pilotis, a fachada de vidro, a planta 
livre e o terraço jardim.

O primeiro ato que mostra o intuito do poder público acontece já no 
resultado do concurso em 1935: quando o júri dá como vencedor 
um projeto acadêmico, decorado em estilo Marajoara, de autoria 
de Archimedes Memória (BRUAND, 2002), o próprio Ministro 
da Educação, Gustavo Capanema, decide não executar o projeto 
vencedor, convidando Lucio Costa a apresentar um novo modelo. Um 
ato simbólico que serviu para mostrar ao mundo a orientação de toda 
uma nação naquele momento (CURTIS, 2008).

Lucio Costa por sua vez convida outras três equipes, que apresentaram 
propostas modernas no concurso, para fazer parte do grupo que faria 
o projeto. Além de Lucio Costa fizeram parte da equipe Jorge Machado 
Moreira, Ernani Vasconcellos, Carlos Leão, Afonso Eduardo Reidy e 
Oscar Niemeyer. Como o primeiro esboço não se mostrou satisfatório 
para a equipe, Le Corbusier foi chamado para trabalhar como consultor 
do projeto. 

44. Ministério da Educação e 

Saúde.
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O grupo trabalhou durante um mês e meio para a elaboração de um 
novo projeto, que por pouco não mudou para outro terreno, à beira 
mar, a partir da sugestão feita por Le Corbusier. Depois da partida de 
Le Corbusier, a equipe reexaminou o problema e desenvolveu um novo 
projeto. 

A obra final foi uma síntese da teoria de Le Corbusier, com a adição 
de alguma de suas ideias, mas com uma personalidade própria. Parte-
se da construção de um edifício alto laminar, posicionado no meio do 
lote, com vista para a baía. O prisma laminar fica elevado por pilotis 
a 10 metros de altura, tornando a quadra aberta, um jardim voltado 
para a convivência pública, projetado por Burle Marx. Somado a ele, 
um segundo volume mais baixo, onde está localizado o auditório e a 
área de exposições, atravessa a edificação dos dois lados.

O partido adotado cria uma nova situação urbana, quebrando o padrão 
das construções existentes, alinhadas com a rua, de acordo com os 
parâmetros instituídos pelo Plano Agache.

A solução estrutural evitou o uso de vigas, sendo criadas lajes planas 
conectadas aos dois panos cegos, voltados a oeste e leste. O pavimento 
tipo é livre, onde foram utilizadas divisórias baixas para separar as 
funções, possibilitando também a ventilação cruzada entre os dois 
panos de vidro das fachadas norte e sul, com janelas que podiam 
ser abertas. A fachada norte, por conta da alta incidência do sol, foi 
protegida com brise soleil de laminas horizontais móveis.

Outro ponto defendido Le Corbusier e aproveitado pela equipe foi a 
valorização dos materiais de acabamento locais, que levou a utilização 
de paredes e piso em granito nacional e azulejos originários de 
Portugal. Também foi recomendado o uso de espécies botânicas locais 
no terraço jardim, acima do salão de exposições (BRUAND, 2002).

A construção, que teve início em 1937, foi concluída somente em 1943, 
muito por conta das dificuldades ocasionadas com o início da Segunda 
Guerra Mundial. 

De qualquer forma, o edifício correspondeu de fato às intenções 
de Capanema, em tornar o edifício um símbolo nacional. O partido 
tomado e os volumes gerados, principalmente seus contrates entre 
verticalidade e horizontalidade, o prisma laminar e a forma curva 
do auditório, o dinamismo do brise e a transparência do vidro, 
resultaram na quebra de padrões existentes e a criação de uma nova 
monumentalidade dentro da arquitetura moderna.

45. Detalhe dos pilotis do 

Ministério da Educação e 

Saúde. 

46. Proposta de Le Corbusier 
para a sede Organização das 
Nações Unidas. 

47. Edifício sede da Organização 

das Nações Unidas, em Nova 

York, 1952
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Le Corbusier participou ainda do projeto para a sede da Organização das 
Nações Unidas, em Nova York, onde também foram reunidos arquitetos 
reconhecidos internacionalmente a fim de que se apresentasse uma 
proposta moderna. Dentro das propostas apresentadas, além de 
Le Corbusier, estava também a de Oscar Niemeyer. A partir de uma 
adaptação dos modelos dos dois arquitetos, Harrison e Abromovitz  
ganharam a oportunidade de construir a obra. 

No partido de Harrison e Abromovitz, a quadra é vista como um 
plano livre, onde recebe os edifícios principais – o prisma de vidro, a 
assembleia curva e o salão dos membros – organizados como se fossem 
objetos esculturais e interligados através de plataformas, passarelas e 
outras instalações públicas (CURTIS, 2008).

Não é de se espantar que a proposta para a Sede da ONU tenha 
refletido suas experiências anteriores: as propostas para o edifício da 
Liga das Nações e para o Ministério da Educação e Saúde mostram a 
linha de desenvolvimento da sua teoria, principalmente no que tange 
a qualidade da quadra aberta, da linguagem vertical e singular que 
tomam força nos edifícios administrativos e no enfoque dado inserção 
da assembleia e auditórios – lugar de discussão e que, portanto deveria 
ser colocada numa posição de destaque na sociedade. 

A semelhança da proposta de Le Corbusier para sede da ONU com o 
projeto vencedor se dá exatamente nesta perspectiva: o modo que 
dispôs os eixos que organizaram os edifícios no terreno, o destaque 
dado ao volume da assembleia em detrimento ao tratamento suave da 
fachada de vidro do edifício laminar.

A conclusão do edifício em 1952 mostrou outra função do arranha-
céu para os norte-americanos, diferente daquela que estavam 
acostumados, de construir um espaço aberto, amplo e organizado no 
meio da cidade. Porém, mesmo antes de sua conclusão, a sede foi alvo 
de várias críticas, como as de MUMFORD (1956) publicadas no jornal 
The New Yorker entre o final da década de 1940 e início de 195031. 
Dentre as questões colocadas por ele, discorre principalmente sobre 
a falta de transição da escala monumental do edifício – que não se 
relaciona com a escala da cidade ocupada – e a falta de proporção 
dos espaços construídos em relação ao seu programa, dirigindo suas 
observações ao reconhecimento de um início da reprodução da 
imagem da arquitetura moderna, sem o vínculo com seus verdadeiros 
princípios32.
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Em Nova York, um exemplar no meio da cidade quebra o paradigma do 
edifício alto corporativo norte-americano, ao ser inspirado tanto pelos 
edifícios de Mies van der Rohe, quanto pelas teorias de Le Corbusier. 
O edifício Lever House (1951-1952), projetado por Gordon Bundhaft 
do escritório Skidmore, Owings and Merrill (SOM), fica em frente ao 
edifício Seagram. O contraste entre os dois é claro: enquanto um está 
totalmente conectado ao chão como um monumento público, Lever 
House parece flutuar, conectado com a cidade.

A sensação de leveza é dada tanto pelo embasamento, quanto pela 
torre: o volume inferior se ergue sobre pilotis, criando uma área de 
convívio e circulação no térreo. O embasamento também possui um 
vazio central, onde se encontra um jardim – uma área totalmente 
aberta ao uso público. Já na torre, a utilização de montantes na 
caixilharia mais finos que o comum, torna a fachada mais leve em 
relação ao vidro. 

48. Lever House, 1951 - 1952, 

Gordon Bundhaft do escritório 

Skidmore, Owings and Merrill 

(SOM),
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O embasamento é composto pelo térreo livre, sobreloja e subsolo. A 
torre tem 18 pavimentos tipo, onde estão localizados os escritórios, 
e dois pavimentos de cobertura, destinados a casa de máquinas. A 
estrutura é livre e esta afastada a 45 cm da fachada da torre e em 35 
cm no embasamento, de modo a não interromper a malha da pele de 
vidro. O vidro verde-azulado aplicado no curtain-wall possui tratamento 
especial contra o calor. Por conta da sua fachada inteiramente selada, 
o edifício é 100% climatizado através de sistema de ar condicionado.

Gordon Bundhaft conseguiu inovar o ambiente corporativo na área 
central de Manhattan, ao utilizar a ideia de quadra aberta e pilotis de 
Le Corbusier para tornar o térreo uma continuidade do espaço público 
da cidade. Essa ideia tirou proveito de um dispositivo de zoneamento 
de Nova York que permitia o crescimento em altura do edifício, desde 
que ele ocupasse somente 25% da área do lote (DUPRÉ, 1996). O 
edifício Lever House foi suficiente coerente ao se comprometer com 
a tecnologia construtiva ao estabelecer formas abstratas modernas e, 
ao mesmo tempo, satisfazer o mercado corporativo norte-americano 
(DUPRÉ, 1996).
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NOTAS:

8 BENEVOLO, 1976, p. 236.

9  DUPRÉ, 2008, p. 24.

10 SULLIVAN, Louis H. The tall Office building artistically considered, 
publicado pela revista Lippincott em março de 1896. Reprodução 
disponibilizada pelo MIT Open Curse Ware. Site: http://ocw.mit.edu/
courses/architecture/4-205-analysis-of-contemporary-architecture-
fall-2009/readings/MIT4_205F09_Sullivan.pdf

  Tradução da autora do trecho em questão:

 “Qual é a característica principal do prédio alto de escritórios? E ao mesmo 
tempo, respondemos, é elevado. Essa elevação é à natureza artista seu 
aspecto mais emocionante. (...) Ele deve ser alto, em cada centímetro 
de sua altura. A força e o poder da altitude devem estar nele, a glória e 
o orgulho da exaltação devem estar nele. Deve ser em cada centímetro 
orgulhoso e subindo, subindo na exaltação pura, de baixo para cima é 
uma unidade sem uma única linha dissidente que é a nova, a inesperada, 
a eloqüente peroração da mais careca, mais sinistra, mais proibitivas 
condições.”

 Louis Sullivan, The tall office building artistically considered, 1896

11 Conforme BENEVOLO, 1976, p. 252, ”na execução foram acrescentados 
três andares, e Sullivan, talvez não admitindo um ritmo uniforme para os 
nove andares, faz sete andares iguais e dois ligeiramente mais baixos, a 
fim de preparar o ático recuado”.

12  121.920 metros de altura.

13  Adolf Loos (1870-1933) foi um arquiteto engajado na discussão em prol 
de uma arquitetura mais limpa, livre do abuso da ornamentação - tema 
abordado em seu manifesto de 1908 intitulado “Ornamento e Crime” – e 
de questões espaciais dos ambientes. Portanto, muitos autores citam o 
projeto de Adolf Loos para o concurso como um ato de protesto a situação 
que se havia estabalecido tanto nas cidades norte-americanas, quanto nas 
europeias.

14  TAFURI, 1980, p. 402.

15  Ibidem, p. 411.

16 Ibidem, p. 411 e 416.

17  Ibidem, p. 421 a 431.

18 BENEVOLO, 1976. p. 394.

19  WRIGHT, 1956, p. 11. 

 Tradução livre da autora:

 “Princípio é a única tradição segura. Arquitetura orgânica - arquitetura 
natural - é capaz de uma variedade infinita em conceito e forma, mas fiel 
sempre ao princípio. Que é - de fato e na verdade - princípio em si. Uma 
arquitetura natural fiel à natureza do problema, a natureza do sítio, dos 
materiais e daqueles por quem ela é construída.”
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20 CURTIS, 2008, p. 190 .

21 LE CORBUSIER, 2006, p. 13.

22 Ibidem, p. XXVIII.

23 Ibidem, p. 24.

24 TAFURI, 1980, p. 447 e 448.

25 Ibidem, p. 461.

26 Ibidem, p. 500.

27 Fonte: http://www.moma.org/docs/press_archives/65/releases/
MOMA_1932_0002_1932-02-06.pdf?2010

 Tradução livre da autora:

 “A presente exposição é uma afirmação de que a confusão dos últimos 
40 anos, ou melhor, do século passado, poderá em breve chegar ao fim. 
Dez anos atrás, o concurso Chicago Tribune trouxe ideias de uma série 
de arquitetos progressistas que têm convergido para formar um estilo 
genuinamente novo, que está se espalhando rapidamente por todo o 
mundo. Tanto a aparência quanto a estrutura deste estilo é peculiar ao 
século XX e é fundamentalmente original como o Grego ou Bizantino ou 
Gótico. Por causa do seu desenvolvimento simultâneo de vários países 
e por causa de sua distribuição mundial, tem sido chamado de Estilo 
Internacional.

 Os princípios estéticos do Estilo Internacional se baseiam principalmente 
sobre a natureza de materiais modernos e estrutura e sobre os requisitos 
modernos de planejamento. Finas colunas e vigas de aço e o concreto 
armado tornaram possíveis estruturas em forma de esqueleto como força 
e leveza. Os materiais de revestimento externo são pintura em estuque ou 
ladrilho, ou, em edifícios mais caros, alumínio ou finas placas de mármore 
ou granito e vidro opaco e transparente. O planejamento, liberado da 
necessidade de simetria, tão frequentemente exigida pela tradição, é, no 
novo estilo, flexível dependo de sua conveniência.”

28  CURTIS, 2008, p. 257.

29  BENEVOLO, 1976, p. 604.

30  CURTIS, 2008, p. 409.

31  MUMFORD, 1956, p. 20 a 61.

32  Ibidem, p. 37.
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2. O EDIFÍCIO VERTICAL COMO UM PROBLEMA EM 
SÃO PAULO

2.1 A verticalização - questões urbanas e sociais

O processo de verticalização de São Paulo teve início no século 
XX, amparado pela produção do café e pela grande imigração de 
estrangeiros, que possibilitaram o crescimento urbano na cidade. 
A economia cafeeira continuava a ser base econômica do Estado no 
início do século e o acúmulo de capital vinculado a ela possibilitou 
o investimento em outras áreas, como no desenvolvimento e na 
ampliação do setor industrial da cidade. O sistema bancário do Estado, 
por exemplo, que financiava a produção e a exportação do café, já se 
sobrepunha aos bancos estrangeiros situados aqui (NOBRE, 2000). 

De outra forma, europeus se direcionavam para São Paulo, na procura 
por melhores condições de trabalho então escasso na Europa, já que 
a cidade estava em pleno desenvolvimento. A maior parte desses 
imigrantes já tinha atribuições profissionais no setor industrial ou na 
construção civil, ajudando no desenvolvimento da cidade, como por 
exemplo, as famílias italianas Matarazzo e Crespi, que enriqueceram 
devido ao investimento no setor industrial e reproduziram nas suas 
propriedades os estilos das construções italianas. No campo da 
construção civil, a maior parte dos artesãos e pedreiros italianos 
formados no seu país de origem e que se estabeleceram na cidade 
ajudaram a introduzir o vocabulário clássico nas edificações paulistas. 
As famílias de imigrantes alemães que tiveram sucesso no setor 
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industrial, como os Glette e os Nothmann, também fizeram parte 
do desenvolvimento da construção civil ao trazer profissionais 
compatriotas para construir suas residências (BRUAND, 2002).

Mas o ecletismo de São Paulo não ocorreu somente por conta das 
experiências e técnicas dos profissionais imigrantes: a elite cafeeira 
que viajava à Europa também se espelhava nos seus edifícios para 
construir suas residências em São Paulo. Alguns profissionais paulistas 
também foram estudar arquitetura na Europa a fim de absorver sua 
linguagem e técnica, para voltar e reproduzi-las em São Paulo, como por 
exemplo, Ramos de Azevedo, que ao voltar para o Brasil e se instalar na 
cidade, conquistou rapidamente influência no setor público, fazendo 
vários projetos para a Prefeitura, como a Escola Normal em 1894 (atual 
Caetano de Campos), a escola Politécnica em 1897 (onde foi professor) 
e o Teatro Municipal em 1911. Ramos de Azevedo também reorganizou 
em 1882 o Liceu de Artes e Ofícios, onde se tornou possível a formação 
de artesãos qualificados em todos os setores da construção civil 
(BRUAND, 2002).

Planos de embelezamento foram elaborados, também aos moldes 
das cidades europeias, numa tentativa de abrandar os problemas 
consequentes do crescimento urbano. Um dos mais conhecidos foi 
o Plano Bouvard, feito pelo arquiteto francês Joseph A. Bouvard, 
convidado pelo então prefeito da cidade Raymundo Duprat (de 1911 
a 1914). O Plano Bouvard redesenhou duas grandes áreas de várzea 
da cidade, o Vale do Anhangabaú e a Várzea do Carmo (atual Parque 
Dom Pedro) transformando-as em duas grandes praças que faziam 
uma ponte de ligação entre a área central e as demais áreas da cidade. 
O desenho de Bouvard, embora de linguagem clássica, exerceu papel 
fundamental na cidade que estava em pleno processo de modernização 
(ABASCAL, BRUNA e ALVIM, 2007). Além do Plano, Joseph Bouvard 
também projetou o alargamento de ruas da área central, como por 
exemplo, as ruas Libero Badaró, Benjamim Constant e Boa Vista 
(SOMEKH, 1997), projetou o Belvedere do Trianon na Avenida Paulista 
e a Praça Buenos Aires no Bairro Higienópolis. 

As melhorias na região do Vale do Anhangabaú, com o Plano 
Bouvard, Viaduto do Chá e Teatro Municipal, visavam a atender os 
empreendimentos imobiliários de alto padrão da região dos Campos 
Elíseos e Higienópolis, consequentes da valorização da terra do oeste 
da cidade (ABASCAL, BRUNA e ALVIM, 2007).
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Posteriormente outros prefeitos continuaram a fazer intervenções 
urbanas na cidade, utilizando um discurso sanitarista33, com o intuito 
de eliminar, além das doenças que assolavam a cidade, a pobreza que 
se fazia presente. Mas embora o Código Sanitário Estadual, instituído 
em 1894, proibisse a construção de cortiços nas cidades, as autoridades 
municipais não impediam rigidamente sua instalação (CAMPOS, 2004).

Com o Código Sanitário Estadual foram criados diversos órgãos, 
como institutos e laboratórios, que controlavam a saúde pública. 
Além disso, apresentava regras de controle para a construção civil e 
de urbanização dos bairros. Em 1917 foi implantado um novo Código 
Sanitário Estadual, que instituiu o pé direito mínimo das edificações 
em 3 metros, sendo que em 1918 esta alteração foi incorporada ao 
Código Municipal (RIBEIRO, 2010). 

Na mesma época, o urbanista Vitor da Silvia Freire teve um forte papel 
na discussão do adensamento da cidade, criticando o Código Sanitário 
e a valorização da propriedade urbana, sob o ponto de vista econômico 
e de crescimento da cidade (SOMEKH, 1997). As críticas eram baseadas 
em experiências internacionais e tinha como enfoque o aproveitamento 
máximo do potencial de construção, criticando a exigência de porões 
nas residências que não podiam ser habitados, a adoção de pé-direito 
maior que os padrões internacionais e na instalação de ruas com no 
mínimo de 16 metros de largura e o relacionamento delas com os 
limites de altura permitidos nas edificações.

Apesar de ocorrer neste momento um princípio de discussão sobre 
as questões que envolviam o crescimento da área urbana da cidade, 
como a falta de transporte e de serviços de abastecimento público e a 
reurbanização das áreas centrais, a verticalização não era vista como 
uma solução para estes problemas.

A verticalização só se tornou tema quando a ideia de metrópole, aos 
moldes das cidades americanas, foi disseminada entre os paulistanos 
em decorrência do desenvolvimento industrial que forçou a cidade a 
buscar uma nova imagem, mais atual, que a aproximasse da era da 
máquina. Novos modelos ideológicos de progresso e modernidade 
estavam sendo debatidos internacionalmente, na qual faziam parte a 
imagem da torre e da metrópole (SOMEKH, 1997). De outro modo, 
este vínculo também era enaltecido nas telas de cinema, onde ficava 
estabelecida a importância da torre nas grandes cidades, como por 
exemplo, nos filmes Metrópolis (1927) e King Kong (1933). Em 1929 foi 
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produzido um documentário mudo sobre a cidade, São Paulo: Sinfonia 
da Metrópole, pelos diretores Rodolfo Lustig e Adalberto Kemeny, 
inspirado em Berlin: Sinfonia da Metrópole, de 1927, que pretendia 
mostrar o progresso da cidade, tal como as metrópoles internacionais.

Logo, podemos dizer que o início da verticalização em São Paulo foi 
mais importante sob o ponto de vista simbólico, através da construção 
de uma idéia de metrópole no imaginário paulistano, impulsionando 
os poucos edifícios altos que havia na cidade na década de 20 a uma 
corrida pela verticalização. 

Segundo ROLNIK (2007), a intenção de verticalizar a cidade ocorreu 
antes mesmo da sua necessidade: mudanças na legislação para a 
área central em 1911, entre as Ruas Conceição, Barão de Itapetininga, 
Avenida São João e Rua Conselheiro Crispiniano, já permitiam a 
construção de edificações com até 3 andares. Em 1920 a Lei n°2332 
ampliou os dispositivos anteriores na intenção de promover o 
crescimento dos edifícios na cidade, regulamentando a sua altura das 
construções e o uso do elevador (SOMEKH, 1997). Esta lei calculava a 
altura dos edifícios que ficavam no alinhamento pela largura da rua ou 
avenida em que estavam (ruas mais largas, edifícios maiores), podendo 
chegar de 3 a 9 andares de altura. Mas, apesar dos incentivos, somente 
após a década de 1920 a cidade começou a se erguer: neste período 
a indústria e o comércio se fortaleceram e empresas multinacionais 
entraram no mercado brasileiro, muitas delas se dirigindo para São 
Paulo, culminando nos primeiros edifícios de escritórios da cidade.

Os primeiros edifícios de escritório tinham características construtivas 
e de organização similares a uma edificação residencial, que foram 
adequadas ao programa de atividades, já que nesta época ainda 
não havia um modelo específico para este tipo de uso na cidade. As 
fachadas eram concebidas dentro do estilo eclético, na tentativa de 
reproduzir a imagem dos edifícios europeus. 

A maior parte dos materiais e das tecnologias empregadas na 
construção era importada, o que aumentava o custo da construção. 
Nos edifícios mais altos, na qual o aço era utilizado na estrutura, o custo 
era duas vezes mais caro, pois além de importar o material, também 
era importada a mão de obra (SOMEKH, 1997). Com a instalação 
da indústria de cimento em São Paulo, a Companhia Brasileira de 
Cimento Portland, em 1926, o material ganhou novo status, ajudando 
no desenvolvimento de novas técnicas e consequentemente na 
disseminação do uso do concreto armado.

49. Desenho do edifício Guinle, 

que faz parte da placa de 

restauração. Guinle, 1912. 

Hippolyto Pujol Junior.

50. Ed. Sampaio Moreira, 1924. 

Cristiano Stockler das Neves.

51. Ed. Martinelli, 1929.
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Tal como visto nas cidades norte-americanas, edifícios altos foram 
construídos somente após a difusão da energia elétrica, com a utilização 
do elevador. Os primeiros elevadores instalados nos edifícios de São 
Paulo foram importados. Somente em 1922, a indústria de elevadores 
chegou ao Brasil, com a empresa Pirie, Villares & Cia (SOMEKH, 1997). 
Para que isso ocorresse sem que houvesse problemas na credibilidade 
dos equipamentos, foi firmado um contrato com o fabricante norte-
americano dos elevadores mais utilizados em São Paulo, envolvendo 
assistência técnica e repasse de conhecimento, facilitando sua 
nacionalização (SOMEKH, 1997).

2.1.1 As primeiras torres

Entre os primeiros edifícios de São Paulo que se caracterizaram pela 
altura e emprego de novas tecnologias construtivas estão o Edifício 
Guinle, Edifício Sampaio Moreira e Edifício Martinelli. Todos passaram 
por problemas de aprovação na Prefeitura que contestaram sua altura, 
já que antes de 1920, prédios com mais de 4 pavimentos de altura 
eram exceções (SOMEKH, 1997).

Localizado no centro velho de São Paulo, mais especificamente na Rua 
Direita, o Edifício Guinle foi construído em 1912 (ABASCAL, BRUNA e 
ALVIM, 2007). Na época, seus 36 metros de altura distribuídos em 8 
andares, se destacavam na imagem da cidade. O projeto, elaborado 
por engenheiro Hippolyto Pujol Junior, então diretor do Gabinete de 
Resistência dos Materiais da Escola Politécnica (SOMEKH, 1997), foi 
um dos pioneiros a utilizar o concreto armado no Brasil. Sua construção 
só foi aprovada após o então prefeito da cidade Raimundo da Silva 
Duprat, pedir um laudo oficial do engenheiro Antonio Francisco de 
Paula Souza, então diretor da Escola Politécnica, na qual caracterizasse 
que o edifício tivesse estabilidade34.

Doze anos depois e seis andares mais alto foi concluído o Edifício 
Sampaio Moreira, dado em muitas publicações como o primeiro 
arranha-céu da cidade de São Paulo. Localizado na Rua Libero Badaró, 
o edifício foi projetado por Cristiano Stockler das Neves e possui 
elementos decorativos na fachada ao estilo Luis XVI. Sua estrutura foi 
construída em concreto armado, com 14 andares (13 andares mais 
ático) e 50 metros de altura, ultrapassando os limites permitidos da 
época (ROLNIK, 2007). De acordo com a Lei n° 2322 de 1920, a altura 
do edifício não poderia ultrapassar três vezes a largura da rua, mas 
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Cristiano Stockler das Neves conseguiu convencer o então Diretor de 
Obras da Prefeitura, Vitor da Silva Freire, a aprovar o projeto (SOMEKH, 
1997).

A aprovação do edifício Sampaio Moreira pela Prefeitura abriu 
precedentes para a aprovação do edifício Martinelli, localizado 
na mesma rua e concluído em 1929 com 110 metros de altura. O 
edifício foi idealizado pelo imigrante italiano Giuseppe Martinelli, que 
queria construir a torre mais alta da América Latina. O edifício foi um 
dos primeiros a possuir um programa misto: cinema, restaurantes, 
confeitarias, hotel, escritórios e lojas distribuídos do 1° ao 22° 
pavimento; apartamentos do 23° ao 24° pavimento e a residência do 
proprietário nos três últimos andares. 

Em 1924 o projeto levava em conta a construção de apenas 12 andares, 
mas a interferência do dono fez com que o projeto fosse modificado 
inúmeras vezes, aumentando o número de pavimentos, até que em 
1928 o edifício alcançou 24 andares e foi embargado pela Prefeitura. 
A questão foi resolvida somente nos tribunais, quando uma comissão 
técnica limitou sua altura em 25 andares. Não contente com o resultado, 
a fim de conseguir ultrapassar novamente o limite, Martinelli construiu 
no 25° pavimento sua residência, com três andares de altura. 
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2.1.2 Códigos e Leis

Com a quebra da Bolsa de Nova York e Crise Internacional de 1929, 
tornou-se mais difícil a importação de material e tecnologias para a 
construção dos edifícios, fazendo com que os arquitetos e engenheiros 
desenvolvessem técnicas próprias com materiais nacionais, culminando 
na disseminação do uso do concreto armado. A crise do café em São 
Paulo, em consequência da crise internacional, também fez com que 
a economia buscasse novos campos de atuação, garantindo assim 
a continuidade da vinda de imigrantes. Os investimentos, antes 
empregados na produção e exportação do café, voltaram-se para o 
crescimento da cidade, na venda ou locação de imóveis, dando início 
ao capitalismo imobiliário.

No início dos anos 30 as mudanças urbanísticas, instituídas como 
melhorias da cidade, continuaram com a expansão do vale do 
Anhangabaú do Plano Bouvard e a construção do novo Viaduto do 
Chá – este em concreto armado. Já as leis e normas que abrangiam a 
construção de edifícios passavam agora a preocupar-se com o controle 
da altura dos edifícios, criando parâmetros para o não sombreamento 
das ruas e de densidade das áreas urbanizadas, gerando discussões 
entre urbanistas, construtores e políticos (ROLNIK, 2007).

Criado em 1929, o Código de Obras da cidade, mais conhecido como 
Código Artur Saboya, estimulou o crescimento da zona central, 
transformando em mínimos os padrões máximos estabelecidos em 
1920, aumentando o potencial construtivo da zona central, garantindo 
assim a alta dos preços dos imóveis e terrenos. A inspiração para 
a criação do código veio do Building Code de Nova York, na qual 
delimitava as zonas da cidade, definia os usos e estabelecia alturas das 
edificações (SOMEKH, 1997).

Em 1934, alguns parâmetros do Código foram modificados, alterando 
o limite de altura dos edifícios da área central em 50 metros ou 10 
pavimentos, entre as Ruas Barão de Itapetininga, Xavier de Toledo, 
Sete de Abril, Conselheiro Crispiniano, Vinte e Quatro de Maio e Praça 
Ramos de Azevedo. Somente na Rua São Bento o número máximo de 
pavimentos era 6. Em qualquer outra via pública a altura máxima era 
de 80 metros (SOMEKH, 1997). 

O Código de Obras foi considerado a primeira tentativa de zoneamento 
da cidade ao dividi-la em quatro zonas: central, urbana, suburbana 
e rural. Porém o Zoneamento só foi instituído em 1931 com Anhaia 
Mello. Para ele, o crescimento da cidade deveria ser controlado, a fim 
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de que o mesmo não comprometesse a estrutura urbana da cidade, 
podendo assim resolver os problemas de urbanização de forma 
emergencial (SOMEKH, 1997). 

Com o estabelecimento do zoneamento, amparado em forma de Lei, 
foram criadas zonas com regulamentações diferenciadas, impedindo 
que estruturas impróprias ou prejudiciais ao desenvolvimento da cidade 
mudassem a característica dos distritos. Além disso, o zoneamento 
auxiliava no planejamento viário da cidade e no planejamento da 
construção de serviços públicos.  Também definiu o uso residencial dos 
Bairros Jardins, implantados pela Companhia City, e regulamentou a 
formação de núcleos comerciais da cidade. 

Elaborado em 1930 por Prestes Maia, o Plano de Avenidas foi um 
projeto viário que organizava a cidade em sistemas de vias radiais e 
perimetrais, influenciando todo o crescimento da cidade nas décadas 
seguintes. A articulação a área central com os demais distritos fez 
com que as atividades terciárias se expandissem pela cidade, que, 
com o expressivo desenvolvimento econômico das décadas seguintes, 
modificou substancialmente da estrutura urbana da cidade, com a 
implantação da indústria pesada e o crescente uso do automóvel 
(ABASCAL, BRUNA e ALVIM, 2007).

O Plano de Avenidas tinha como modelo a estética de Haussmann, 
que podiam ser vistas nas reformulações urbanas de Paris, com suas 
avenidas e bulevares que organizavam e embelezavam a cidade. Porém, 
diferente de Haussmann, Prestes Maia acreditava que a verticalização 
poderia ser positiva, desde que implantada em determinados lugares, 
onde o sistema viário permitisse (SOMEKH, 1997). Neste aspecto, sua 
referência eram os arranha-céus das cidades de Nova York e Chicago 
e o planejamento de circulação e zoneamento do movimento City 
Beautiful da Exposição Internacional de Chicago (SOMEKH, 1997).

O Plano foi implantado primeiramente por Fábio Prado (prefeito 
de 1934 a 1938), sendo suas diretrizes seguidas por seu sucessor, o 
próprio Prestes Maia (prefeito de 1938 a 1945 e 1961 a 1965), porém, 
por conta da falta de recursos públicos em ambas Prefeituras, o Plano 
foi implantado parcialmente (SEGAWA, 2002). 

Como prefeito, Prestes Maia também executou a canalização do Rio 
Tamanduateí, o alargamento da Avenida Rangel Pestana, a extensão da 
Avenida Rebouças, o prolongamento das Avenidas Pacaembu e Nove 
de Julho (ABASCAL, BRUNA e ALVIM, 2007). Prestes Maia também 
alterou algumas leis que modificavam as regras para a construção 
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de edifícios. O Ato n° 1366 de 1938, por exemplo, passou a admitir a 
transposição dos limites de altura dos edifícios estabelecidos por lei, 
desde que a parte superior dos edifícios fosse escalonada, formulando 
então novas alturas máximas (SOMEKH, 1997). Como consequência foi 
desencadeada uma nova corrida pelo edifício mais alto da cidade. 

Com os dispositivos implantados pela Prefeitura, a construção 
de edifícios cresceu vertiginosamente. Pequenas empreiteiras se 
especializaram, transformando em construtoras, agenciando seus 
próprios empreendimentos (SOMEKH, 1997). É neste momento 
também que ocorre o segundo grande crescimento populacional de 
São Paulo com a migração nordestina, inicialmente na década de 1930 
e, num segundo momento, na década de 1950, ambos relacionados ao 
êxodo rural35.
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2.1.3 Primeiros acordes da arquitetura moderna

Apesar de ficar clara a busca pela modernização com a implantação 
de políticas públicas baseadas em códigos e padrões norte-
americanos, verificado principalmente no Plano de Avenidas, o 
conservadorismo ainda latente criou um impasse para a modernização 
da linguagem arquitetônica, estendendo-se num processo longo até 
o desenvolvimento da arquitetura moderna (SEGAWA, 2002). É neste 
período que os arquitetos mais ligados à discussão internacional, 
iniciam experiências a partir do racionalismo europeu, reagindo contra 
o ecletismo da cidade, propondo novos materiais. O racionalismo 
arquitetônico europeu, difundido por Le Corbusier, Mies van der Rohe 
e Walter Gropius, tem sua origem nas experiências da Escola Bauhaus 
(1919), através de pesquisas na linguagem formal da arquitetura, 
pesquisas tecnológicas na economia da construção e na atenção as 
características dos materiais.

Como exemplo do impasse que havia na época, do que seria a 
modernização da arquitetura brasileira, citamos a Semana de Arte 
Moderna de 1922 em São Paulo. Os projetos de arquitetura ali expostos 
não apontavam o mesmo desenvolvimento e o desprendimento das 
outras artes, como a pintura e a literatura (SEGAWA, 2002). Os debates 
que ocorriam no âmbito da arquitetura giravam em torno de obras com 
aspiração neocolonial, construídas em meio à busca de uma identidade 
nas obras que revelassem uma postura nacional.

A simplificação da fachada, em relação ao ecletismo, balizou a transição 
da arquitetura. Indícios de modernização foram manifestados com 
o Art Déco, que eliminou os elementos decorativos e ornamentos 
das fachadas, ao mesmo tempo em que permitia linhas geométricas 
(ABASCAL, BRUNA e ALVIM, 2007). A inserção do estilo em edifícios 
altos de São Paulo ocorreu também por influência norte-americana, 
principalmente através da imagem do Empire State Building de 1931.

Um exemplar deste momento é o edifício Saldanha Marinho, projeto 
do carioca Elisário Antonio da Cunha Bahiana, vencedor de um concurso 
para a sede do Automóvel Clube de São Paulo em 1929, concluído em 
1933. O edifício, localizado no Largo São Francisco, foi tombado pelo 
Condephaat e pelo Compresp por ser um dos exemplares mais puros 
do Art Déco, além de ser o edifício mais alto de sua época construído 
em concreto armado36. Elisário Bahiana também projetou em São 

52. Ed. Saldanha Marinho, 1933. 

Elisário Antonio da Cunha 

Bahiana.
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Paulo o Viaduto do Chá em 1935 (vencedor de concurso público) e as 
galerias que ligam as praças Patriarca e Ramos de Azevedo (ABASCAL, 
BRUNA e ALVIM, 2007).

O início da arquitetura moderna em São Paulo é marcado pela 
manifestação dos arquitetos através de textos publicados em jornais: 
de Rino Levi, A Arquitetura e a Estética das Cidades, publicado no Jornal 
Estado de São Paulo em outubro de 1925, texto enviado de Roma, 
onde era estudante; e de Gregori Warchavchik, Acerca da Arquitetura 
Moderna, publicado pelo Correio da Manhã de novembro de 1925, 
originalmente publicado como Futurismo?, no jornal de uma colônia 
italiana chamado  Il Picollo37.

Estas manifestações, embora independentes, apontavam para temas 
comuns, como a economia e praticidade das construções, redução 
de elementos decorativos e a importância do desenvolvimento 
técnico e artístico do arquiteto (BRUAND, 2002). Contudo os textos 
apresentavam abordagens diferentes: Rino Levi discorre sobre um 
novo momento na qual o emprego de novos materiais e tecnologias 
é imprescindível, porém os mesmos deveriam ser adaptados às 
realidades locais, de acordo com a estética urbana. Já Warchavchik é 
mais radical fazendo uma analogia entre a era da máquina e o progresso 
– tal como Le Corbusier em Por uma Arquitetura de 1923 –, propondo 
uma aproximação na arquitetura através da industrialização dos seus 
componentes, negando absolutamente o uso dos estilos do passado. 
Apesar dos textos refletirem o panorama que se emergia, eram 
inúmeros os obstáculos que se faziam a frente, como a indiferença da 
opinião pública, a dificuldade de se contornar a legislação municipal e 
o alto custo dos componentes industrializados (BRUAND, 2002).

Neste período de transição, com exemplares da arquitetura eclética 
e moderna, mais do que a discussão sobre a arquitetura, havia uma 
discussão sobre a imagem da cidade, que ainda guardava resquícios 
do status europeu. Isso pode ser explicado, em parte, pela atuação 
dos grandes escritórios de engenharia-arquitetura, que construíam os 
edifícios com base no gosto dos clientes, e na formação profissional 
dos arquitetos, nos cursos da Escola Politecnica e no Mackenzie, 
vinculada a uma visão tradicional de ensino (COSTA, 2010). Textos 
publicados de Christiano Stockler das Neves na Revista Architetura e 
Construcções e O Diário de São Paulo davam o tom do momento: para 
ele a modernização tecnológica do concreto armado, por exemplo, 
não podia limitar a beleza e a arte nos edifícios (SOMEKH, 1997). Sua 
posição contrária as obras modernas o levou a solicitar a Prefeitura 
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o fim das residências de Warchavchik, com o pretexto de que não 
respeitavam as normas municipais (BRUAND, 2002).

Considerada a primeira obra moderna do Brasil, a Casa Modernista 
de Gregori Warchavchik de 1928 foi o modo da qual o arquiteto 
conseguiu por suas idéias em prática. Mesmo com a falta de produtos 
industrializados, que estivessem de acordo com as premissas modernas, 
conseguiu conceber sua própria casa com linhas que se assemelhavam 
a ela, como por exemplo, ao utilizar a platibanda alta para esconder o 
telhado de quatro águas e ao construí-la segundo técnicas tradicionais. 
Alcançou seu intuito somente em casas posteriores, utilizando o 
concreto armado na construção e executando laje plana na cobertura 
(BRUAND, 2002).

Em sua primeira passagem pelo Brasil em 1929, Le Corbusier fez 
palestras em São Paulo e conheceu as residências de Warchavchik. 
Impressionado com suas obras, convidou-o para ser delegado da 
América do Sul do Congresso dos CIAM (SEGAWA, 2002). Apesar disso, 
a visão que Le Cobursier teve de São Paulo, exposta nos seus desenhos, 
foi de certo estranhamento, primeiro por conta de sua geografia e 
também pela a pouca verticalidade da metrópole (SOMEKH, 1997).

Mesmo tomando a dianteira do movimento moderno em São Paulo, 
Warchavchik não acompanhou o ritmo da arquitetura moderna da 
década de 30, papel que coube a Rino Levi. O edifício Columbus de 
sua autoria, de 1932, foi um dos primeiros edifícios com características 
modernas em São Paulo por conta de seu desenho inovador. O edifício 
residencial construído na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, na Bela 
Vista, foi projetado dentro de uma linguagem racionalista: Rino Levi 
procurou desenvolver traços simples em sua fachada, preocupando-
se mais com as soluções técnicas da construção e com o programa, 
quando na época as plantas e acessos dos edifícios ainda não eram 
bem resolvidos.

O primeiro edifício que ganhou destaque por reunir os elementos da 
arquitetura moderna foi edifício Esther de 1936, projetado por Vital 
Brazil e Adhemar Marinho na Praça da República. O edifício foi vencedor 
de um concurso realizado pela Usina Esther Ltda. na qual almejavam 
um edifício de uso misto (salas de escritórios e apartamentos) onde 
poderia abrigar seu escritório no centro de São Paulo e locar os demais 
andares. Foi a primeira vez que se adotaram apartamentos duplex 
em um edifício residencial (XAVIER, 1983). O projeto foi baseado 
em sistemas de racionalização da construção, com a utilização das 
tecnologias industriais da época, que lhe conferiram a linguagem 
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moderna, refletida também na incorporação dos cinco pontos de Le 
Corbusier: os pilotis no térreo, a planta livre, janelas em fita, fachada 
livre e teto jardim. O edifício alcançou os 10 andares de altura, que era 
o limite permitido pela Prefeitura naquela região. 

Em contrapartida, edifícios ainda inspirados na arquitetura de Nova 
York, como o Empire State Building (1931) e Chrysler Building (1930), 
continuavam a ser construídos em São Paulo. O edifício Altino Arantes, 
mais conhecido como Banespa, foi uma das últimas obras da época 
inspiradas no Art Decó. Projetado pelo arquiteto Plínio Botelho do 
Amaral e concluído em 1947, sua linguagem é facilmente verificada 
nas linhas de sua fachada e no escalonamento na parte superior do 
edifício. Na época, o escalonamento estava em voga e era utilizado 
para se construir nos limites máximos de altura permitidos na época. 
Com isso, chegou a alcançar 35 pavimentos, sendo o primeiro a superar 
o Edifício Martinelli em altura. Apesar de todo o prestígio o edifício 
possuía um projeto tradicional, com espaços divididos em saletas, que 
dificultava o uso do edifício. 

53. Ed. Esther, 1936. Vital Brazil e 

Adhemar Marinho.

54. Ed. Altino Arantes, 1947. Plínio 

Botelho do Amaral.
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2.2 Os edifícios modernos

Com a Segunda Guerra Mundial, muitos profissionais europeus se 
voltaram para o Brasil, dentre eles arquitetos que trouxeram novas 
técnicas construtivas e novas experiências arquitetônicas. Alguns 
deles procuravam um lugar para se fixar, outros apenas buscavam 
uma forma de chegar a outros países, como os Estados Unidos, já 
que não podiam entrar diretamente neste país. Apesar de toda a 
vanguarda da arquitetura moderna brasileira estar situada no Rio de 
Janeiro, em torno da discussão da construção do edifício do Ministério 
da Educação e Saúde (1936-1943), boa parte preferiu se fixar em São 
Paulo, motivados pelo boom da construção civil da década de 1940. 
Este fato também pode ser compreendido se comparada a produção 
arquitetônica das duas cidades: enquanto no Rio de Janeiro, capital do 
Brasil, toda a construção estava vinculada ao investimento público, em 
São Paulo, todo o dinamismo da construção civil era originário do setor 
privado (SEGAWA, 2002).

Um dos primeiros estrangeiros a chegar em São Paulo foi polonês 
Lucjan Korngold. Nascido em Varsóvia em 1897, formado pela escola 
politécnica da mesma cidade (XAVIER, 1983), tinha em seu currículo 
um diploma da Trienal de Milão em 1936 e uma passagem profissional 
por Tel Aviv (SEGAWA, 2002). Em 1946 projetou a sede a Companhia 
Brasileira de Investimentos Esplanada no Vale do Anhangabaú, então 
a maior estrutura de concreto armado do país (SEGAWA, 2002). O 
projeto foi inspirado nos edifícios altos americanos do pós-guerra: 
a planta tipo dispõe de pilares periféricos modulados e núcleo de 
circulação central, proporcionando uma planta livre e panorâmica. O 
projeto também contemplava um duto de ventilação central, por conta 
da grande área de piso para a época. A circulação vertical é formada 
por dois núcleos com escada e elevadores. Possui 33 andares com 
50.000 m² de área construída. O térreo tem pé-direito duplo com 
pilares circulares aparentes. Para respeitar o recuo obrigatório nos três 
últimos andares, imposto pela legislação vigente, sem que a imagem 
prismática do edifício fosse modificada, Lucjan coroou o edifício com 
pórticos nas quatro faces, acompanhando o alinhamento das fachadas 
(XAVIER, 1983). Lucjan Korngold também projetou o primeiro edifício 
em estrutura metálica do Brasil: o Palácio do Comércio em 1951, em 
São Paulo (SEGAWA, 2002).

55. Ed. CBI Esplanada, 1946. 

Lucjan Korngold.

56. Ed. Anhumas, 1938. Jacques 

Pilon.

57. Ed. Conde Prates, 1952. 

Giancarlo Palanti.
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Na mesma época que Korngold, também imigrou para o Brasil o arquiteto 
Jacques Pilon. Formado em arquitetura em Paris no ano de 1932, 
iniciou sua carreira no Rio de Janeiro. Já em São Paulo, associou-se ao 
engenheiro Francisco Matarazzo Netto criando a construtora PILMAT, 
que funcionou entre os anos de 1934 a 1939 construindo edifícios 
com características inovadoras ligados a princípios racionalistas e com 
o emprego do concreto armado. O estudo da proporção, simetria e 
modulação facilitavam o cálculo estrutural e conferiu aos seus edifícios 
mais rapidez e economia na construção. Todo o empenho no âmbito 
tecnológico também era refletido na organização do programa: os dois 
primeiros andares dos edifícios, onde ficava localizado o térreo, tinham 
uso comercial, com loja e sobreloja; e o pavimento tipo constituído de 
salas de escritório. Dentre os edifícios construídos pela Construtora 
PILMAT destacam-se o edifício Anhumas de 1938, na Rua Marconi, e o 
edifício Jaraguá de 1937, na Rua Barão de Itapetininga. Depois disso, 
Jacques Pilon constituiu escritório próprio, onde vários arquitetos 
foram associados, como Franz Heep e Gian Carlo Gasperini.

Giancarlo Palanti nasceu na Itália em 1906, formou-se na Politécnica 
de Milão em 1929, onde lecionou de 1935 até 1946, quando veio para 
o Brasil. Na Itália participou do grupo milanês ligado ao racionalismo 
italiano da revista Casabella, ao lado de Ignazio Gardella, Franco Albini 
e Giuseppe Pagano entre outros (SEGAWA, 2002). No Brasil, fundou 
junto com Lina Bo Bardi o estúdio “Arte Palma” em 1947 e foi diretor do 
departamento de arquitetura da Construtora Alfredo Mathias38. Nesta 
construtora projetou o edifício Conde Prates em 1952, localizado na 
Rua Libero Badaró, esquina com a Praça do Patriarca, que veio a ser o 
segundo maior arranha-céu do Vale do Anhangabaú na época. Junto 
com o edifício CBI Esplanada, tornaram-se as primeiras construções 
a romper as relações espaciais previstas no Plano Bouvard (XAVIER, 
1983). O edifício Conde Prates possui 30 pavimentos e 45 mil m² de área 
construída. O volume é separado em dois blocos: o embasamento que 
abriga as lojas, que tem acesso para as duas ruas em níveis diferentes, 
e o bloco vertical com os escritórios. Sua estrutura é constituída de 
pilares periféricos e possui fechamento em vidro nas quatro faces. 

Lina Bo Bardi também fez parte desta imigração de arquitetos que vieram 
para São Paulo, primeiramente fazendo parte no desenvolvimento 
da crítica da arquitetura moderna brasileira, na direção da Revista 
Habitat. Construiu obras emblemáticas em São Paulo, como sua 
própria residência no Morumbi, a Casa de Vidro de 1949, e o Museu 
de Arte de São Paulo de 1968.
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Outro imigrante que assumiu um grande papel na arquitetura de São 
Paulo foi Adolf Franz Heep. Nascido em 1902 na Checoslováquia, 
formou-se em Frankfurt, onde teve como professores Walter Gropius 
e Adolf Meyer. Morou em Paris entre 1928 e 1943, onde trabalhou 
com Le Corbusier, depois se associando com Jean Ginsberg (discípulo 
de Le Corbusier) em 1932, com quem projetou alguns edifícios de 
apartamentos (SEGAWA, 2002 e XAVIER, 1983). Em São Paulo, Franz 
Heep foi referência na construção para o mercado imobiliário: ajudou 
a consolidar um padrão de excelência arquitetônica, inserindo em 
seus projetos a preocupação com o detalhamento, a padronização 
de componentes da construção civil e o conseqüente processo de 
industrialização que isto levaria. Trabalhou inicialmente com Jacques 
Pilon, projetando o edifício Estado de São Paulo (atualmente Hotel 
Jaraguá), concluído em 1946. O edifício fica localizado entre as Ruas 
Martins Fontes e a Rua Major Quedinho, fazendo frente com os 
cruzamentos da Avenida São Luis e Consolação. Sua volumetria foi 
organizada de acordo com o programa: o embasamento, que tomava 
quase todo o terreno, onde ficava localizado o jornal; a rádio no 7° e 8° 
andares; e o corpo vertical que compreendia o Hotel.  O conjunto todo 
recebeu o mesmo tratamento de fachada, um brise metálico móvel, 
que determinou sua expressão plástica (XAVIER, 1983).

Nesta mesma época, arquitetos paulistas também tiveram destaque na 
produção juntamente com os arquitetos estrangeiros, como o já citado 
Rino Levi e Oswaldo Bratke. Rino Levi recebeu uma formação sólida 
na Itália, estagiando por pouco tempo no escritório de Piacentini. De 
volta ao Brasil em 1926, trabalhou inicialmente para a Companhia 
Construtora Santos e já em 1927 abriu escritório próprio, onde 
projetou obras com grande apuro técnico, analisando com afinco os 
programas, desde os mais simples aos mais complexos (como cinemas, 
teatros e hospitais).  

Oswaldo Bratke nasceu em Botucatu no interior de São Paulo e cursou 
a Escola de Engenharia e Arquitetura da Universidade Mackenzie em 
1926 (SEGAWA, 1997). Como a maioria dos arquitetos de sua época, 
teve seu reconhecimento inicial construindo residências de estilo 
eclético junto com Carlos Botti, seu sócio. Depois do falecimento de 
Botti, fez algumas experimentações nas suas obras, que o levaram a 
arquitetura moderna (XAVIER, 1983). Iniciou com Oscar Americano a 
urbanização do Bairro do Morumbi, onde constrói sua residência em 
1951 e a residência Oscar Americano em 1954. 
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O edifício ABC, concluído em 1949, foi empreendido por ele (projetista), 
Oscar Americano e Guilherme Corazza (construtor), fica localizado na 
Rua Major Sertório. Um dos primeiros edifícios de escritório construído 
na linha racionalista, foi concebido de modo que pudesse ser utilizado 
como três unidades autônomas, com acessos, circulações e sanitários 
independentes. O bloco, que ocupa quase todo o alinhamento do 
terreno, foi recuado no pavimento térreo, melhorando a relação entre o 
pedestre e o edifício (XAVIER, 1983). Possui estrutura independente da 
fachada com fechamento em curtain–wall e revestimento em pastilha. 
O fechamento em curtain-wall, pioneiro na época, resultou numa 
experiência frustrada: originalmente projetado para ser fabricado em 
alumínio (de utilização recente na época), teve a sua especificação 
trocada para perfil de ferro por conta de rumores de deterioração do 
alumínio aplicado em um edifício em Santos. O perfil de ferro oxidou 
rapidamente e teve de ser substituído (SEGAWA, 1997).

Edifício sede do Instituto de Arquitetos do Brasil em São Paulo

O departamento de São Paulo do Instituto de Arquitetos do Brasil 
ficava localizado no subsolo do Edifício Esther, quando o então 
presidente, Firmino Saldanha, junto com os sócios do Instituto, vendo 
as condições precárias de suas instalações, decidiram promover a 
construção de uma sede. Após a aquisição do terreno, na esquina das 
Ruas Bento Freitas e General Jardim, foi elaborado um concurso na 
qual participariam apenas seus sócios. 

O concurso de 1947 foi julgado por Oscar Niemeyer, Hélio Uchôa, 
Gregori Warchavchik, Fernando Brito e Firmino Saldanha (presidente 
do IAB). Dos treze projetos concorrentes foram escolhidas as equipes 
que apresentaram os projetos de melhor qualidade, com a atribuição 
de conceber um novo projeto: Abelardo de Souza, Hélio Duarte e Zenon 
Lotufo; Galiano Ciampaglia e Jacob Ruchti; e Rino Levi e Cerqueira 
César, que desenvolveriam o projeto (ANELLI, GUERRA, KON, 2001).

O programa compreende um subsolo multi-uso; térreo com loja, hall 
de entrada e galeria para exposições; andar duplo para a sede do 
IAB-SP com sala de reuniões e restaurante; e seis pavimentos para 
abrigar escritórios. O edifício foi construído em concreto armado com 
estrutura independente da fachada, com fechamento em vidro. O 
posicionamento da circulação vertical e sanitários facilitava a divisão do 
pavimento, possibilitando a instalação de até duas salas de escritórios.

58. Ed. Estado de São Paulo, 1946. 

Adolf Franz Heep.

59. Ed. ABC, 1949. Oswaldo 

Bratke.

60. Ed. Sede IAB - SP, 1947.
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Os andares onde estava localizado o IAB receberam tratamento 
diferenciado dos demais pavimentos, com panos cegos, relações 
entre cheios e vazios e uma laje esbelta que avança sobre a rua.  Para 
respeitar o recuo obrigatório dos dois últimos andares e ao mesmo 
tempo, preservar a volumetria do edifício até o ático, as lajes destes 
andares avançaram soltas até o alinhamento. O edifício ainda possui 
um painel de Antonio Bandeira no hall de entrada e uma escultura de 
Calder na sede do IAB (XAVIER, 1983).

...

As décadas de 1950 e 1960 foram caracterizadas pela ampliação do 
setor industrial na cidade e pelo crescimento urbano desordenado 
com a instalação de favelas nas áreas periféricas. Em consequência, 
os problemas relacionados a infraestrutura urbana, como a falta de 
saneamento básico e transporte público, aumentaram. 

Os principais projetos de reestruturação da cidade estavam ligados 
as preparações para o aniversário do IV Centenário da Cidade de São 
Paulo, com investimentos na área central e projetos ambiciosos como 
a construção do Parque do Ibirapuera, projeto de Oscar Niemeyer, 
Zenon Lotufo, Hélio Uchoa e Eduardo Kneese de Mello, de 1951 
(XAVIER, 1983). Integram-se a ele a construção da Cidade Universitária, 
do Estádio do São Paulo Futebol Clube e do Jockey Clube de São Paulo.

Com relação aos dispositivos legais para a construção na cidade, a Lei 
n° 4615 de 1955 modificou o Código Arthur Saboya com relação aos 
padrões de iluminação natural e ventilação dos edifícios. A Lei n° 5261 
de 1957 estabeleceu pela primeira vez o coeficiente de aproveitamento 
ligado a densidade demográfica e estimulou a construção de garagens 
coletivas.

Nesta mesma época já dava inicio a descaracterização da Avenida 
Paulista, que antes abrigava seus casarões da elite cafeeira e passava 
conviver, ao mesmo tempo, com os primeiros edifícios residenciais. 
Com as sucessivas alterações nas leis, a construção de edifícios 
comerciais na avenida foi aos poucos permitida, tornando-se intensa 
no final da década de 60 e início dos anos 70. A mudança do centro de 
negócios de São Paulo ocorreu aos poucos: como num ensaio, edifícios 
comerciais começaram a ser erguidos no Centro Expandido, nos Bairros 
da República e Consolação, sentido Avenida Paulista. Nos edifícios 
construídos ficava clara a influência tanto dos modelos propostos por 
Mies van der Rohe e Le Corbusier.
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A primeira dificuldade a ser enfrentada foi a adaptação do modelo 
moderno apresentado por Le Corbusier na estrutura latifundiária da 
cidade. A releitura proposta pelos arquitetos paulistas do edifício solto 
na quadra, suspenso por pilotis, teve como resultado uma melhor 
integração do edifício com a rua, onde exploraram o uso comercial 
na ligação de seus térreos com as calçadas através de lojas, galerias e 
marquises (COSTA, 2010).

Do modelo proposto por Mies adquirimos sua racionalidade construtiva, 
consequência da união entre as teorias europeias e a tecnologia norte-
americana, e principalmente no que diz respeito ao uso dos materiais 
de forma independente e seus detalhes decorrentes. Neste momento, 
Mies van der Rohe, que havia influenciado anteriormente com os 
estudos sobre a clareza estrutural e a transparência do vidro, reforçado 
com o projeto do arranha-céu de Friedrichstrasse de 1922, agora conclui 
os edifícios Lake Shore Drive Apartments (1951) em Chicago e Seagram 
Building (1958) em Nova York. Já o escritório Skidmore, Owings & 
Merrill (SOM), mais ligado ao mercado imobiliário e corporativo, ganha 
destaque com o edifício de apartamentos Lever House (1952) em Nova 
York e chega a produzir alguns projetos de edifícios em São Paulo junto 
com escritórios paulistas, que se incumbiam de desenvolver e detalhar 
os projetos.

Edifício Itália

O edifício foi idealizado pelo Círculo Italiano para ser um marco 
representativo na cidade, mostrando sua importância social e seu 
poder econômico (XAVIER, 1983). Para tanto foi dado a Franz Heep 
a incumbência de fazer o projeto, que teve sua construção concluída 
em 1956. Para conseguir aprovar na Prefeitura os seus 45 pavimentos, 
foi considerado como módulo de gabarito a diagonal das Avenidas 
São Luiz e Ipiranga, alcançando mais de 160 metros de altura. Logo 
após sua construção o Uso do Solo foi regulamentado na área central, 
impedindo a construção de outros edifícios deste porte, por conta da 
incapacidade da rede viária e da infraestrutura existente de absorverem 
as demandas que este tipo de edifício estimulava (XAVIER, 1983).

O embasamento do edifício ocupa todo o alinhamento do terreno. 
Já a torre de base elíptica foi implantada na diagonal das avenidas, 
conferindo um tratamento diverso das torres usuais daquela época, 
que recorriam a soluções fachadistas (XAVIER, 1983). A torre ainda 
recebeu tratamento com brise móvel metálico, diferenciando-se do 
embasamento com acabamento em concreto e vidro.
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Edifício Barão de Iguape

O projeto foi concebido para ser a sede do Banco Moreira Salles e, a fim 
de que este tivesse as mesmas características dos edifícios modernos 
norte-americanos, foi chamado o escritório Skidmore, Owings & 
Merril para fazer um estudo prévio do edifício, que posteriormente 
foi desenvolvido pelos arquitetos Jacques Pilon e Gian Carlo Gasperini. 
O edifício fica localizado na Rua Direita na Praça Patriarca, que havia 
sofrido modificações tempos antes, com a demolição do último 
quarteirão da Rua Direita para se obter uma praça na extremidade 
do Viaduto do Chá. Isto veio a valorizar o terreno, já que o Código de 
Obras previa o tratamento especial para edifícios situados em pontos 
focais do contexto urbano (XAVIER, 1983). 

Concluído em 1956, o edifício alcançou os 133 metros de altura. Possui 
a caixa de elevadores aos fundos, externa ao corpo do edifício. A planta 
possui três linhas de pilares regulares, sendo que em duas laterais elas 
se tornam aparentes e nas outras a laje fica em balanço.

Edifício e Galeria R. Monteiro

Concebido pelos arquitetos Rino Levi, Roberto Cerqueira Cesar e Luiz 
Roberto Carvalho Franco, o edifício teve sua conclusão em 1963 e fica 
localizado na Rua 24 de Maio. A concepção foi baseada na legislação 
vigente e na estrutura urbana na qual o edifício estava localizado, de 
modo a alcançar a altura máxima prevista na época. Para tanto foi 
adotado como partido a construção de um embasamento que ocupa 
todo o lote, onde fica a galeria comercial, e de um edifício de escritórios 
de seção quadrada, recuado em relação aos quatro limites do terreno 
(ANELLI, GUERRA, KON, 2001).

Uma marquise suspensa marca a entrada da galeria, onde, em frente, 
está localizada uma escada rolante. A galeria também deu continuidade 
a ligação das Ruas Barão de Itapetininga e 24 de Maio (XAVIER, 1983). 
A torre, apesar de possuir planta livre, pois seus pilares se encontram 
nas extremidades, indica a divisão de até 14 salas de escritório. A 
circulação vertical e os sanitários ficam localizados no centro da 
planta. Por solicitação do cliente não foi instalado os brises que Rino 
Levi havia projetado para a torre de escritórios, optando pela utilização 
de vidros espelhados (ANELLI, GUERRA, KON, 2001), somente sendo 
executado brises verticais em mármore na fachada da Rua 24 de Maio, 
protegendo os andares da sobreloja.
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Conjunto Metropolitano 

Com a duplicação da Avenida São Luiz pela Prefeitura, os terrenos 
que ali estavam foram valorizados, situação que forçou a saída do 
Laboratório Paulista de Biologia, que ficava localizado em frente a 
praça Dom José Gaspar. 

O concurso fechado de 1959, organizado pela Companhia Santista de 
Administração e Comércio (incorporadora) e pela Sociedade Comercial 
e Construtora S.A. (construtora), previa a construção de um edifício 
de uso misto para este terreno, com galeria comercial no térreo e 
conjuntos comerciais e garagem coletiva (CUNHA JUNIOR, 2007). 
Foram escolhidas duas propostas e os arquitetos vencedores, Salvador 
Candia e Gian Carlo Gasperini, foram incumbidos de fazer um novo 
projeto, unindo suas melhores soluções.

A concepção está visualmente comprometida com as soluções de 
racionalização estrutural de Mies van der Rohe. A estrutura de concreto 
armado aparente na fachada liberou a planta para a instalação de até 4 
escritórios por pavimento. A circulação vertical e sanitários do edifício 
ficam localizados no centro da planta, sendo que no andar térreo o 
acesso para o edifício (circulação vertical) fica separado do conjunto 
comercial (galerias). O embasamento foi projetado nos fundos do 
terreno e possui cinco níveis conectados por um pátio central vazio, 
onde estão localizadas as lojas e um cinema para 1200 lugares. Acima 
do embasamento fica a torre comercial com mais 19 andares de altura. 
Também foi executada uma garagem para 300 carros.

Mirante do Vale 

O edifício Mirante do Vale é o prédio mais alto de São Paulo construído 
até hoje com 51 andares e 170 metros de altura. Foi projetado pelo 
engenheiro Waldomiro Zarzur, começou a ser construído em 1960 e 
foi concluído em 1966. 

Fica localizado na região do Vale do Anhangabaú, próximo a Praça do 
Correio, e conta com três acessos: na Avenida Prestes Maia, na Rua 
Brigadeiro Tobias, e no Viaduto Santa Efigênia. O edifício possui 75 
mil metros quadrados de área construída. O embasamento possui 
5 andares no desnível entre as ruas e conta com galerias e lojas. O 
pavimento tipo da torre, onde ficam as salas de escritório, tem 70 
metros de largura e conta com 12 elevadores distribuídos por zonas.

61. Ed. Itália, 1956. Franz Heep.

62. Ed.  Barão de Iguape, 1956.

SOM, Jacques Pilon e Gian 

Carlo Gasperini.

63. Edifício e Galeria R. Monteiro, 

1963. Rino Levi e Associados.

64. Conjunto Metropolitano, 1959. 

Salvador Candia e Gian Carlo 

Gasperini.
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Desde o início do século a construção civil em São Paulo se desenvolveu 
principalmente através de investimentos privados, buscando empregar 
novos materiais e equipamentos que racionalizassem a construção 
ou que lhe conferissem uma imagem mais atual e moderna, mesmo 
que estas tecnologias tivessem que ser importadas, como ocorreu nas 
primeiras décadas. 

Somente com o desenvolvimento de técnicas próprias, com a abertura 
de empresas nacionais e com a ampliação dos dispositivos legais pela 
Prefeitura, os edifícios puderam realmente se verticalizar. Porém, com 
o crescimento da área urbana da cidade e a falta de infraestrutura 
de transportes e serviços básicos de abastecimento, os mesmos 
dispositivos legais foram revistos para que a verticalização pudesse ser 
de alguma forma controlada.

Para além das primeiras edificações construídas no centro antigo da 
cidade, as margens de uma arquitetura eclética, compreendemos que 
a construção dos primeiros edifícios comerciais modernos recebeu 
atuação significativa de poucos escritórios de arquitetura, que se 
especializaram no seguimento ao longo do tempo. 

Podemos dizer que, apesar de haver uma linha mestra da arquitetura 
moderna brasileira, desenvolvida com a construção do Ministério 
da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, os escritórios de arquitetura 
paulistas se pautaram primeiramente em idéias racionalistas - de 
clareza estrutural, pesquisas tecnológicas na economia da construção, 
na atenção as características dos materiais - para construir seus 
edifícios altos. Isto pode ser entendido em parte pela migração de 
arquitetos estrangeiros com o advento da 2° Guerra Mundial, que 
trouxeram suas experiências.

A relação entre a rua e o edifício, determinada por seus embasamentos, 
onde se encontravam galerias comerciais ou lojas, foram decisivos 
na definição e adaptação da arquitetura moderna. O uso de pilotis 
internos ajudou na concepção destes ambientes e proporcionou uma 
conexão maior entre os espaços e o pedestre. Também apontamos a 
importância da arquitetura conceituada e produzida por Mies van der 
Rohe, que influenciou os arquitetos paulistas no que viria ser a imagem 
contemporânea do arranha-céu. De outra forma, acreditamos que 
toda a cultura absorvida por estes profissionais foi digerida dentro da 
problemática brasileira e desenvolvida aos seus moldes, verificado nos 
diferentes rumos que esses profissionais tomaram posteriormente.
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NOTAS:

33 Apesar das medidas de higienização da cidade que a Prefeitura adotou 

no início do século, o Código Sanitário só foi regulamentado em 1918 

(SOMEKH, 1997). 

34 Informação retirada do artigo de Edson Veiga, do jornal Estado de São 

Paulo, de 14 de Junho de 2011.

35 Fonte: http://www.comunidadenordestina.sp.gov.br/portal.php/hist

36  Informação sobre o tombamento retirado do artigo da Secretaria de 

Segurança Pública, atual inquilino do edifício.

 Fonte: http://www.ssp.sp.gov.br/institucional/historico/sede.aspx

37 XAVIER, 2003, p.35 a 39. 

38  A Construtora Alfredo Mathias marcou a construção civil em São Paulo. 

Seu idealizador, Alfredo Mathias, formado engenheiro civil e arquiteto pela 

Escola Politécnica em 1929, fundou a construtora em 1950. Na fase inicial 

construiu em sua maioria edifícios comerciais e residenciais no centro 

da cidade e proximidades, como o edifício Conde Prates (na Rua Libero 

Badaró), o edifício Princesa Isabel (Avenida São Luiz), o edifício Savoy (na 

Avenida Paulista). Realizou grandes projetos como o Shopping Iguatemi 

(na década de 60), o primeiro shopping do Brasil, e o Condomínio Portal do 

Morumbi (na década de 70). Também foi conhecida por construir diversos 

edifícios residenciais financiados pelo BNH na década de 70. (PEREIRA 

LEITE, Luiz Ricardo. Dissertação de Mestrado FAU USP, 2006).
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3. AVENIDA PAULISTA

3.1 A expansão do centro para o eixo da paulista 

3.1.1 Primórdios

No final do século XIX, com o desenvolvimento e o crescimento 
da área central, começaram a surgir novos bairros e loteamentos, 
que transformaram a configuração da cidade. Foi neste período 
que Joaquim Eugênio de Lima idealizou um novo loteamento, a ser 
localizado no espigão central da cidade, ainda recoberto por mata 
virgem – a chamada Floresta do Caaguaçu – onde passaria uma longa 
avenida, que corria em direção ao Morro do Jaraguá.

Uruguaio, Joaquim Eugenio de Lima era formado em Agronomia 
na Alemanha quando veio para São Paulo, casando-se com uma 
paulista. Como empreendedor, promoveu na cidade inúmeras obras 
de infraestrutura urbana, como arruamentos e loteamentos, além 
de sugerir a construção de viadutos que ligassem as áreas da cidade. 
Participou também da sociedade anônima que construiu o Viaduto do 
Chá, inaugurado em 1892 (CAMPOS, 2004).

Além de Joaquim Eugenio de Lima, a abertura da avenida e consequente 
loteamento também contaram com a participação de José Borges 
Figueiredo e João Augusto Garcia. Para a elaboração dos desenhos foi 
convocado o agrimensor Tarquinio Antonio Tarant (CAMPOS, 2004). 
O empreendimento tinha como foco a venda de lotes para a elite da 
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cidade: uma faixa social onde circulavam negociantes e, principalmente, 
fazendeiros do café, que cada vez mais crescia e procurava um lugar 
próximo ao centro para se instalar, de onde poderiam administrar seus 
negócios com maior comodidade (FRÚGOLI JUNIOR, 2000).

A avenida, inaugurada em 8 de dezembro de 1891, apresentava 2800 
metros de extensão e 38 metros de largura, contava com três faixas 
pavimentadas com pedregulhos brancos (AMARAL, 2007). Bondes 
de tração animal levavam a população até o parque da avenida, 
transformando-a num ponto de encontro, de onde podiam ver o 
centro da cidade. O nome Avenida Paulista foi escolhido pelo próprio 
Joaquim Eugênio de Lima, ao rejeitar a ideia de dar a ela seu nome 
como homenagem: “Será paulista, em homenagem aos paulistas” 
(CAMPOS, 2004).

As quadras ao longo da avenida foram divididas em grandes 
lotes, com amplos recuos obrigatórios, para que remetesse a um 
ambiente desafogado e livre, diverso daquele dos bairros centrais 
(SEGAWA, 1985). Nos recuos, jardins e pomares foram plantados 
harmoniosamente com as construções. Os casarões foram projetados 
por grandes nomes da época, que refletiram o ecletismo da cidade: 
Ramos de Azevedo, Carlos Ekman, Augusto Fried, Ricardo Severo, 
Victor Dubugras, entre outros (SEGAWA, 1985). Dentre as construções 
mais conhecidas da avenida do início do século XX estava a Residência 
de Horácio Sabino, de 1903, a primeira Art Nouveaux, projetada por 
Victor Dubugras, que ficava localizada onde é hoje o Conjunto Nacional.  
Também é deste ano a construção da Escola Anglo Brasileira, que 
tempos depois foi comprada pelos jesuítas e transformada no Colégio 
São Luís (BRANDÃO, 1990).

Em 1915 a Avenida foi asfaltada, mas o automóvel só ganhou espaço 
na cidade no período posterior a Primeira Guerra Mundial, quando a 
elite assumiu o automóvel como meio de transporte e de status. Parte 
dessa transformação foi reflexo da promoção feita por Washington 
Luis, prefeito da cidade entre os anos de 1914 e 1917, que acreditava 
no desenvolvimento da cidade através do crescimento da malha 
rodoviária e do uso do automóvel (CAMPOS, 2004).

Em 1916 o Parque da Avenida se transforma em Belvedere Trianon, 
projetado por Ramos de Azevedo, atraindo toda a elite paulistana. O 
salão de chá e restaurante foram palco de festas e bailes que marcaram 
a sociedade na época, construindo a imagem de prestígio da avenida 
(FRÚGOLI JUNIOR, 2000).
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Com a quebra da Bolsa de Nova York e a crise do setor cafeeiro em 
1930, parte da elite vendeu suas propriedades para novos ricos - a 
maioria imigrante, que construiu fortuna através da indústria e do 
comércio, e que procurava firmar sua posição na sociedade paulistana. 
Palacetes eram construídos remetendo a edificações da sua terra natal, 
trazendo para avenida vários estilos, alguns mais sóbrios, outros mais 
exagerados (BRANDÃO, 1990).

3.1.2 Predominância de edifícios residenciais

Mesmo com a crise do café a cidade continua a se desenvolver 
economicamente através da instalação de parques industriais nas 
áreas periféricas e da reestruturação do sistema rodoviário do Estado. 
O crescimento urbano e a instalação de fábricas culminaram na 
transformação espacial da cidade. Com a finalidade de controlar e 
ordenar esse crescimento, a Prefeitura começou a lançar uma série 
de dispositivos, em forma e leis e atos, que abordavam a questão da 
verticalização - tanto do centro quanto dos bairros já consolidados - e 
a infiltração de outros usos em áreas residenciais. 

A divisão da cidade por zonas urbana e rural já havia sido feita 
anteriormente. Também haviam sido definidas as áreas suburbanas e 
central. Mas o  Acto 127 de 1931  foi o primeiro a determinar uma 
área a partir da sua função urbana: instituiu “zona estritamente 
residencial” para o bairro Jardim América (FELDMAN, 2005). A decisão, 
que teve como ponto de partida o “controle funcional”, foi justificada 
por questões de salubridade e econômicas (vinculadas à proteção da 
propriedade), omitindo o interesse pelo “controle social” (FELDMAN, 
2005). Posteriormente, em 1934 o Acto foi incorporado ao Código de 
Obras Arthur Saboya, em dois artigos: o de número 40, que delimitava 
a zona do Jardim América, e o 41, que se refere a criação de uma 
Comissão para elaboração do zoneamento.

A instalação deste Acto possibilitou a restrição de outras áreas como 
residenciais, interferindo também nos arredores da Avenida Paulista.  
Em 1937 o prefeito Fábio Prado decreta a Lei 3571, que estendeu os 
argumentos do Acto 127 não só para zonas da cidade, mas também para 
vias públicas, desde que “total ou parcialmente sejam consideradas 
estritamente residenciais por ato do prefeito” (FELDMAN, 2005). 
Nesta lei foram incorporadas as Avenidas Paulista, Angélica, Pedro I, 
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Pompéia, Higienópolis e a Rua Maranhão, possibilitando também sua 
verticalização, deste que voltada à habitação e que se fosse atendido os 
recuos das divisas dos lotes, estabelecido pela mesma Lei (FELDMAN, 
2005; ROLNIK, 1997). O limite de altura continuava sendo regido pelo 
Código de Obras do Município (ROLNIK, 1997).

A criação desta Lei aponta o reconhecimento do desenvolvimento 
da cidade, principalmente destas vias, que já tinham grande fluxo 
de pessoas e automóveis e estavam sofrendo com a especulação 
imobiliária, ou seja, a verticalização e o investimento em espaços 
comerciais seria um próximo passo. Neste caso, restringir as vias ao 
uso residencial, permitindo sua verticalização, mostra uma tentativa 
de garantir as características urbanas e sociais do local, longe do 
grande movimento de pessoas dos centros comerciais. Por outro lado, 
já haviam sido construídas edificações para outros fins na Avenida 
Paulista, que não o residencial, como o Hospital Santa Catarina em 
1906, Escola Estadual Rodrigues Alves em 1919, Instituto Pasteur em 
1903 e o Club Homs em 1920.

Em 1952 a mesma Lei passou por alterações, rompendo com o uso 
estritamente residencial, a fim de responder a demanda dos usos 
diversificados que a população local precisava. Restringindo-se a 
Avenida Paulista, a Lei passou a permitir a construção de hospitais, 
escolas, edifícios destinados a imprensa, radio, televisão, cinema e 
teatro. Com base nesta lei, por exemplo, que o edifício sede da Gazeta 
pode ser projetado e construído39.

Em 1954 as regras foram novamente modificadas com a promulgação 
da Lei 4589, que definiu uma listagem de outros usos para as vias 
regidas pela Lei 3571, dentre eles floricultura, farmácias e institutos 
de beleza, museus, bibliotecas, agências da caixa econômica e 
estabelecimentos de crédito, com o argumento de que os mesmos 
garantiriam o funcionamento das áreas residenciais, como uma 
unidade de vizinhança (FELDMAN, 2005).

Neste período, inúmeros decretos foram criados modificando a 
legislação vigente, promovendo os interesses dos proprietários e 
dos investidores, culminando na introdução do comércio nestas vias. 
A organização linear das áreas comerciais foi uma tendência deste 
período, observado os dispositivos criados pela Prefeitura (FELDMAN, 
2005). Outro dado importante é que ao redor da Avenida Paulista, 
principalmente nas ruas Pamplona e Augusta, o comércio já era 
presente desde a década de 1940, ou seja, pouco depois da Avenida 
ser considerada “estritamente residencial”.

65. Ed. Anchieta, 1941.

66. Ed.  Três Marias, 1952.

67. Ed.  Paulicéia, 1956.
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3.1.3 Inauguração de outro capítulo: a Avenida Paulista é a avenida 
moderna 

Como era esperada, a especulação imobiliária levou a verticalização 
destas vias, quando no início da década de 1940 os primeiros palacetes 
foram demolidos para a construção de edifícios residenciais. Por conta 
disso, alguns proprietários começaram a deixar a Avenida, sentido 
Zona Sul, como por exemplo, o Bairro do Morumbi (FRÚGOLI JUNIOR, 
2000). Destes, os casarões que não foram demolidos ficaram fechados 
por algum tempo, mas também houve aqueles que não se abateram 
com a mudança e continuaram morando no local (BRANDÃO, 1990).

Iniciava-se uma inversão na construção de edifícios altos em São Paulo: 
antes de uso comercial e de serviço, depois em sua maioria residenciais 
ou de uso misto, com atividades múltiplas no térreo, como lojas, teatro 
e cinema (FELDMAN in CAMPOS, 2004).

Os primeiros edifícios residenciais da Avenida Paulista acompanhavam 
as tendências da arquitetura moderna que se desenvolvia no Rio de 
Janeiro e no centro de São Paulo, muito diverso dos casarões ecléticos 
que ali havia. As propostas eram acompanhadas de afastamentos 
generosos e jardins no térreo, quando não apresentavam galerias 
comerciais. Quanto aos edifícios de apartamentos, em sua maioria 
apresentavam forma laminar com janelas em fita. 

O Edifício Anchieta de 1941 foi construído na esquina com a Avenida 
Angélica e a Rua da Consolação. Projeto do escritório carioca M. 
M. Roberto, o edifício faz um “L” ao dar a volta na Avenida Angélica, 
diferenciando as duas tipologias de apartamento por face, sendo aquela 
voltada para a Angélica com apartamentos duplex (XAVIER, 1983).

Outro arquiteto carioca, Abelardo de Souza, projetou dois edifícios: 
o primeiro, Edifício Três Marias de 1952, fica na esquina com a Rua 
Haddock Lobo, possui varandas alternadas e conta com três tipologias 
de apartamento. Já o Edifício Nações Unidas de 1958, na esquina com 
a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, possui galerias e lojas no térreo 
(XAVIER, 1983).

Unem-se a eles os Edifícios Paulicéia e São Carlos do Pinhal de 1956, 
de Jacques Pilon e Giancarlo Gasperini, que já haviam projetado em 
parceria na área central. O partido foi baseado na taxa de ocupação 
do terreno, que era de 20%, que definiu a construção de duas laminas, 
uma voltada para a Paulista e outra para São Carlos do Pinhal. As torres 
possuem 3 tipologias de apartamentos (XAVIER, 1983).
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Também houve edifícios fora desta linha, como o Edifício Saint Honoré 
de Artacho Jurado de 1958. ZEIN, em artigo para a Revista Projeto 
de 1985, faz um breve relato de Artacho, que apesar de não ter sido 
arquiteto, era um exímio desenhista e as vezes se apropriava dos 
elementos da arquitetura moderna, com alguma informalidade, como 
nas marquises sinuosas, lajes fantasia e varandas corridas40. No caso 
específico do edifício Saint Honoré, a horizontalidade das varandas 
corridas convive com as floreiras e o guarda-corpo rebuscado.

Diferente de todos eles, o projeto do Conjunto Nacional de 1955 
ia além da construção de apartamentos: pretendia ser o primeiro 
Shopping Center do Brasil. Desde o primeiro momento o projeto teve 
dificuldades em determinar o programa, sendo modificado várias 
vezes por conta da vontade dos investidores41, chegando até mesmo a 
prever a construção de um hotel (XAVIER, 1983).

O projeto de David Libeskind é composto de dois blocos distintos, 
um vertical, onde ficam os edifícios de escritórios e residencial, e um 
horizontal, onde fica a galeria comercial. O embasamento, que ocupa 
toda a quadra entre a Avenida Paulista, Alameda Santos, Ruas Augusta 
e Padre Manuel, conta com uma rampa circular que dá acesso a 
cobertura, onde havia sido previsto um jardim, que não foi executado. 
A rampa é coberta por uma cúpula envidraçada de 30 metros de 
diâmetro com estrutura tridimensional em alumínio. O edifício 
laminar sob pilotis tem 25 andares e, ao final do projeto, foi dividido 

68. Conjunto Nacional, 1955.

69. Museu de Arte Moderna de 

São Paulo, 1968.
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em 3 partes: os edifícios comerciais Horsa I e Horsa II e o edifício 
residencial Guayuiá. O conjunto também conta com dois subsolos com 
estacionamento tanto para a parte comercial, quanto residencial. A 
permeabilidade da galeria comercial do Conjunto Nacional se revelou 
em total conexão com a urbanidade da Avenida, tornando um modelo 
para outros casos de edifício com galeria que foram construídos 
posteriormente.

Em 1950 o Belvedere Trianon foi demolido e deu lugar as instalações 
da I Bienal Internacional de São Paulo em 1951. Logo após isso, o local 
foi escolhido para sediar o Museu de Arte de São Paulo. O projeto 
arquitetônico foi elaborado por Lina Bo Bardi e o cálculo estrutural 
ficou conta de Figueiredo Ferraz. Para que a vista do Belvedere 
continuasse intacta foi projetado um edifício suspenso, sendo que 
seus apoios criaram o maior vão livre em concreto armado feito até 
então, com 74 metros. 

O conceito utilizado no MASP tem relação com o projeto anterior de 
Lina para o Museu de São Vicente em 1951, que não foi construído, 
na qual contava com 5 pórticos que suspendiam a caixa do museu. 
No MASP, a estrutura é composta por quatro pilares ocos de 2,5 x 4 
metros e quatro vigas protendidas. O piso do 1° andar é resolvido com 
lajes tipo caixão perdido, com 50 cm de altura, enquanto o piso do 
pavimento superior tem 4 cm de espessura, apoiado sobre diversas 
nervuras (XAVIER, 1983). O edifício levou 12 anos entre projeto e a 
conclusão da obra, sendo inaugurado em 1968. 
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3.1.4 Novas mudanças na legislação

Como falamos anteriormente, a partir da década de 1940 a cidade 
de São Paulo sofreu uma grande transformação por conta do seu 
crescimento. O desenvolvimento industrial, que a partir da década 
de 50 produziu mais bens de consumo, culminou em grandes fluxos 
migratórios e aumento das desigualdades (FELDMAN in CAMPOS, 
2004).

Segundo FELDMAN, no período de 1940 a 1960 podem ser verificados 
três aspectos da mudança da configuração da cidade: a tendência a 
cidade a se compactar com a verticalização e ocupação de bairros 
já estabelecidos; ao mesmo tempo, a expansão da área urbana da 
cidade, como estratégia de moradia para a população de baixa renda; 
e a expansão da atividade comercial e de serviços, reestruturando a 
centralidade urbana42.

O crescimento da atividade imobiliária da década de 1940 está 
relacionado com o surgimento de atividades financeiras associadas 
a economia coletiva, como a expansão dos fundos de previdência, 
companhias de capitalização, caixas econômicas e empresas de 
seguros, que levaram a consolidação do capital do incorporador, 
permitindo sua expansão (FELDMAN, 2005). Outro dispositivo que 
auxiliou o crescimento foi a Lei do Inquilinato de 1942, que estabeleceu 
o congelamento de aluguéis, fazendo que o mercado de compra e 
venda fosse mais lucrativo. 

Na mesma época os elevadores passaram a ser construídos 
completamente pela indústria nacional (FELDMAN, 2005) – sem a 
dificuldade de importação, o número de elevadores se multiplicou nos 
edifícios43.

No que tange a verticalização da cidade e a expansão urbana, havia 
uma grande divergência de opiniões, que pode ser verificada a partir 
das inúmeras leis e decretos que alteravam o padrão da construção da 
cidade a todo instante, seja por opiniões dos próprios políticos, seja 
por conta da vontade dos moradores de preservar o seu espaço. A falta 
de um posicionamento único também é relacionada com o grande 
número de prefeitos que a cidade teve na época, visto que até 1953 o 
prefeito da cidade era indicado por um interventor federal: de 1945 a 
1953 São Paulo teve sete prefeitos (ROLNIK, 1997). Dentre as posições 
mais claras estavam a de Prestes Maia, a favor da verticalização 
controlada, e de Anhaia Mello, contra a verticalização.
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Na década de 1950, Luís Inácio de Anhaia Mello, que já havia sido 
prefeito da cidade por duas vezes na década de 1930, elaborou um 
estudo de controle do crescimento da cidade, na qual um dos itens 
limitava a altura máxima dos edifícios comerciais em 30 metros. 

“A cidade não é terra de ninguém para exercício de competições 

comerciais, mas sim ambiente criador de beleza e remunerador de 

esforços de todos que nela habitam.” 

Anhaia Mello44

Do conjunto de proposições de Anhaia Mello, a Comissão do Plano 
Diretor selecionou exatamente este para apresentar um projeto 
de lei à Camara Municipal em 1954 (ROLNIK, 1997). O projeto foi 
transformado na Lei 5261 aprovada em 1957. Com esta nova lei, o total 
de área construída não era mais controlado pela altura do edifício, mas 
sim por coeficientes relativos ao tamanho do terreno - coeficiente de 
aproveitamento. A Lei estabeleceu o coeficiente de aproveitamento 
de 6 para edifícios comerciais e 4 para edifícios residenciais e hotéis. 
Também foram estipulados outros índices para o controle de edificações 
residenciais, como densidade residencial líquida de 600 pessoas por 
hectare e mínimo de 35m² de terreno por habitação (ROLNIK, 1997). 
Por conta da falta de vagas de estacionamento, a Lei ainda estimulava 
a construção de garagens coletivas, considerando-as fora do cálculo de 
área construída (FIALHO, 2007). Esta foi a primeira medida no âmbito 
da construção do zoneamento que desencadeou a reação do setor da 
construção civil, por limitar o potencial construtivo (FELDMAN, 2005).

A Lei gerou manifestações contrárias, de Prestes Maia e do 
Departamento de Urbanismo da Prefeitura, e manifestações a favor, 
feitas pelos arquitetos do IAB de São Paulo (ROLNIK, 1997). Enquanto 
isso, empreendedores imobiliários tentavam driblar a lei, aprovando 
edifícios de escritório ou consultório e posteriormente transformando-
os em apartamentos tipo quitinete para venda (ROLNIK, 1997).

Em 1961 o prefeito Adhemar Barros baixou um decreto que diminuía 
as restrições para os edifícios residenciais: a fórmula da densidade 
residencial foi alterada e estabelecia novos critérios para a aprovação 
de edificações de uso misto, ampliando a margem de manobra de 
incorporadores. Também aumentava o coeficiente de aproveitamento 
de hotéis e hospedarias para 6. Somente em 1965, na gestão do prefeito 
Faria Lima, foi aprovado o coeficiente de 6 para todos os edifícios, com 
única exceção daqueles destinados à garagem (ROLNIK, 1997).
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Depois de 1964, durante o período de ditadura, o estado requereu 
a produção de Planos Integrados para a modificação de Leis. Em 
1971, na gestão de José Carlos Figueiredo Ferraz, o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado (PDDI), novamente sob a justificativa 
que a cidade precisaria parar, definia o coeficiente máximo de 
aproveitamento 4 para todos os terrenos (ROLNIK, 1997). Embora as 
propostas gerais contidas no Plano, aprovadas por Lei, nunca tivessem 
sido implantadas, o coeficiente máximo está em vigor até hoje.

A primeira Lei de Uso e Ocupação do Solo de 1972 foi decorrência 
direta deste Plano e restringiu ainda mais este coeficiente ao 
possibilitar que somente que o centro e regiões próximas atingissem 
o coeficiente de aproveitamento máximo - a grande maioria da cidade 
poderia construir apenas 1 vez a área do terreno (ROLNIK, 1997). Em 
1973 uma nova Lei de n°8001, permite que o coeficiente máximo seja 
empregado para todos os edifícios residenciais deste que utilize uma 
taxa de ocupação menor (ROLNIK 1997).
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3.2 A imagem urbana 

3.2.1 A invasão das torres comerciais

Depois da avalanche de prédios residenciais na década de 1940 e 
início da década de 1950, a legislação que abrangia a Avenida Paulista 
passou por alterações sucessivas, em parte por conta da divergência de 
opiniões dos políticos que assumiam o controle da cidade, conforme 
explicado anteriormente, seja impedindo o estabelecimento de alguns 
usos, possibilitando outros ou controlando a verticalização. O não 
estabelecimento de uma regra clara permitia que empreendedores 
encontrassem brechas na legislação para a construção de edifícios 
comerciais e de serviços na avenida.

Embora a atividade comercial já fosse permitida em alguns casos, 
somente a partir da alteração da Lei 3571 em 1954 é que a especulação 
imobiliária pode avançar neste setor.  Projetos com uso misto eram 
submetidos à prefeitura e sua construção era permitida por meio de 
alvarás, como no caso do Conjunto Nacional, que alterou o projeto do 
hotel para edifício de escritórios no final da década de 1950, como 
vimos anteriormente.

Apesar do centro financeiro ainda continuar no coração da cidade e de 
todo o investimento da construção civil voltada para empreendimentos 
comerciais e de serviços estar localizado nesta área, já havia fortes 
indícios de que a Avenida Paulista seria uma nova centralidade. Neste 
momento a avenida já era considerada um eixo de ligação importante 
do sistema viário e a proximidade com o Centro Novo – nos arredores 
da Praça Ramos de Azevedo e Praça da República – também a indicava 
como possível vetor de expansão.

A verticalização da avenida, embora iniciada em 1940, só teve seu auge 
em meados da década de 1970 com o boom imobiliário. Antes disso, 
as construções altas se misturavam com o verde dos jardins e pomares 
dos palacetes que lá havia.

Os primeiros edifícios de escritório foram o Edifício 5° Avenida e o 
Banco Sul-Americano do Brasil, que veremos mais adiante. O Edifício 
5° Avenida, de autoria dos arquitetos Pedro Paulo de Mello Saraiva 
e Miguel Juliano, foi vencedor de um concurso fechado em 1958. O 
embasamento é ocupado por lojas e o edifício por salas de escritório. 
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Já o Banco Sul-Americano do Brasil S.A., projeto de 1960, é de 
autoria do arquiteto Rino Levi, elaborado para receber um banco no 
embasamento e o edifício com salas de escritório para locação. Em 
ambos os casos a fachada lateral da torre era um pano de vidro coberto 
por brise-soleil. Por hora é importante frisar que estes dois projetos, 
como no caso do Conjunto Nacional, carregam intensamente a imagem 
do edifício moderno, com a definição de volumes claros e estrutura 
racional. A configuração do edifício laminar recuado, as fachadas de 
desenho horizontal, os embasamentos que conectavam o edifício com 
a rua, já faziam parte da imagem dos edifícios residenciais construídos 
na Avenida Paulista e juntos afirmavam sua vocação moderna.

Havia também edifícios ao modelo internacional, com fachadas de 
vidro que lembravam a arquitetura de Mies van der Rohe ou mesmo do 
escritório Skidmore, Owings and Merrill (SOM) cujo principal projetista 
Gordon Bunshaft havia desenhado o edifício Lever House em Nova 
York, em frente ao Seagram Building de Mies. Um deles é o edifício 
Avenida Paulista de 1965, projeto de Lucjan Korngold e Abelardo de 
Abreu. Apesar de apresentar a relação entre volumes característicos 
da avenida, possui as quatro fachadas da torre revestidas em vidro, 
com detalhes em concreto que quebram a uniformidade do pano de 
vidro.

Já o edifício da Fundação Casper Líbero, Edifício Gazeta, foi projetado 
no final da década de 50 pelo escritório do engenheiro Figueiredo 
Ferraz. A intenção do projeto era construir uma imensa torre, 
que chegaria a 220 metros de altura, à imagem dos edifícios altos 
americanos, que seria ocupada pelas instalações da Fundação e da 
TV Gazeta. No decorrer da construção houve mudanças de projeto e 
o engenheiro Ary de Albuquerque (contratado pela Fundação) ficou 
responsável pela obra. O edifício ficou mais baixo, sendo construídos 
apenas 14 pavimentos de pé direito alto. Em 1966 parte do edifício foi 
inaugurada, sendo finalizado somente na década de 1970. A torre de 
transmissão de 85 metros de altura foi entregue somente 1983 45.

Próximo a avenida também havia outro exemplar do escritório Rino 
Levi, o Edificio Pla Vinil-Elclor, de 1961, na Alameda Santos n° 2101. 
A volumetria, dois blocos superpostos que chegam a 12 pavimentos, 
decorreu da aplicação da Lei 5261 de modo assegurar a maior área 
construída possível. A solução, diferente das executadas na avenida, 
revestia a fachada de vidro com elementos vazados de cerâmica, 
lembrando projetos como o Parque Guinle de Lucio Costa de 1948 e o 
Conjunto Pedregulho de Reidy de 1946 (XAVIER, 1983). Posteriormente 
os elementos cerâmicos foram retirados e a fachada foi revestida de 
vidro verde e brise metálico.



ARQUITETURA PELA TORRE | 3. Avenida Paulista 117

Na mesma época, entre os anos de 1950 e 1960, o concreto se 
tornou mais presente na arquitetura paulista, possibilitando novas 
investigações quanto ao desenvolvimento formal do projeto. Contudo 
a arquitetura moderna brasileira, definida e conceituada pelos cariocas, 
principalmente com o Ministério da Educação e Saúde, alcançava seu 
auge com o concurso do Plano Piloto da cidade de Brasília de 1957 e 
sua inauguração em 1960, ou seja, a arquitetura moderna dita nacional 
ainda era latente, embora sua continuidade estivesse sendo discutida46. 
O desdobramento da arquitetura moderna, muito arraigada pelos 
paulistas, se deu através do racionalismo, pela pesquisa estrutural do 
concreto armado e a atuação dos esforços e cargas, levando a novas 
possibilidades tectônicas.

“Coincidindo com a inauguração de Brasília e com o progressivo 

esgotamento das pautas da escola carioca surgem, a partir de fins da 

década de 1950, e principalmente nos anos 60, a maioria das obras 

exemplares da arquitetura brutalista tanto no mundo como no Brasil. 

Aqui aparecem inicialmente quase que circunscritas ao panorama 

paulista, com algumas exceções notáveis, e somente em fins dos 

anos 60 em diante essa tendência vai se tornar, se não hegemônica, 

ao menos universalmente difundida nas demais regiões brasileiras, 

difusão e aceitação que paralelamente ocorre também na maioria dos 

países do mundo, com ênfase nos menos desenvolvidos, (...)”

Maria Alice Junqueira Bastos, 2010 47

O Brutalismo Paulista, como ficou conhecido, teve em seu início 
exemplares horizontais, seja em residências, clubes, escolas ou 
estações rodoviárias, tendo como representante maior Vilanova 
Artigas (BRUAND, 2002) e a atuação de arquitetos como Pedro Paulo 
de Mello Saraiva, Paulo Mendes da Rocha, Fábio Penteado e Carlos 
Milan. 

No que tange a arquitetura vertical da Avenida Paulista, a maior parte 
dos exemplares foram construídos nas décadas de 1970 e 80, com o 
boom da construção civil. Além do uso predominante do concreto, a 
análise das obras aponta para algumas abordagens recorrentes, como 
a preferência para a solução em um volume único com planta livre; 
clareza da solução estrutural; uso do concreto protendido ou de lajes 
de concreto nervuradas; grandes estruturas porticadas rígidas ou 
articuladas; aberturas protegidas por balanços de extensões de lajes 
ou brises também em concreto; e utilização de núcleos compactos 
com circulação vertical, sanitários e shafts de instalações (core) que 
definem a distribuição funcional dos ambientes (BASTOS, 2010).

70. Ed. Avenida Paulista.

71. Ed. Gazeta.

72. Ed.  Pla Vinil-Elclor.



3. Avenida Paulista | ARQUITETURA PELA TORRE118

Contudo usamos aqui a definição para estas obras definida por 
SPADONI na sua tese de doutorado, que antes mesmo do esgotamento 
de pautas do moderno, a arquitetura produzida a partir dos anos 70 
se propunha a responder questões que deveriam ser enquadradas 
dentro do movimento a qual a arquitetura brasileira havia se definido, 
como sua continuidade48.

“Quando chegam os anos 1970, tudo acontece de modo simultâneo: 

a continuidade de nosso moderno oficial e a interpretação paulista, 

mas também uma última versão do moderno internacional. Ao lado 

do debate revisionista (...) essas versões do moderno já apresentavam 

munição suficiente para ter continuidade, e uma das correntes mais 

visíveis da produção brasileira foi a busca pela expressão.”

SPADONI, 2003. 49

O Banco América do Sul S.A. de 1965, autoria do engenheiro Ernest 
Robert Carvalho Mange e do arquiteto Ariaki Kato, é um exemplar 
desta arquitetura. O edifício fica na esquina entre a Avenida Brigadeiro 
Luiz Antônio com a Alameda Ribeirão Preto. O terreno alongado possui 
três frentes. A solução dada localiza a torre no centro do terreno: uma 
torre quadrada apoiada em quatro pilares centrais com uma laje de 
transição, com balanços de 7 metros, alcançando no total 70 metros 
de altura (XAVIER, 1983). As fachadas possuem brises também de 
concreto que reforçam sua verticalidade. Com o edifício suspenso, o 
térreo fica livre, onde há um tratamento paisagístico.

Na Avenida Paulista há o Edifício Parque Avenida (BADESP) de 1965, 
do escritório Croce, Aflalo & Gasperini. Este projeto inicia a reflexão do 
arquiteto Gian Carlo Gasperini na construção de torres com linguagem 
da grelha estrutural, que articula pilares e vigas formando uma trama 
na fachada. O edifício esguio acompanha as dimensões do terreno e 
na medida em que alcança seus 25 andares, vai diminuindo a área do 
pavimento, potencializando sua ascensão. A cor avermelhada é outro 
diferencial da obra que marca o edifício na avenida.

Em consequência do desenvolvimento das pesquisas em concreto 
armado da época, a pré-fabricação foi considerada método ideal para 
a construção civil. Havia neste sistema um compromisso quase utópico 
com o desenvolvimento social, por conta da rapidez e barateamento 
que poderia ter, com poucos, mas bons exemplares, na área de 
habitação desenvolvidos pela Universidade de Brasília e na atuação do 
arquiteto João Figueiras Lima (BASTOS, 2010).
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Na Avenida, o Edifício Sede da CBPO de 1968, de autoria dos 
arquitetos Rocha Diniz e Sidônio Porto, foi construído com elementos 
pré-moldados no fechamento das fachadas. Sede de uma das maiores 
empreiteiras de obras públicas, Cia Brasileira de Projetos e Obras, o 
edifício possui 17 pavimentos. O resultado da utilização das peças 
pré-moldadas de um único tipo foi a simplicidade do prisma, muito 
parecido com aquelas alcançadas com a fachada de vidro (ZEIN, 1985).

Foi utilizado um único tipo de peça pré-moldada, executada fora 
do canteiro, com 3 metros de altura por 1,35 metros de largura. As 
peças foram apoiadas na estrutura convencional (pilares, vigas e 
Lages moldados in loco), ligadas entre si através de pilaretes.  Neste 
caso o elemento foi pensado para esconder equipamentos de ar 
condicionado50 e para tanto possuía profundidade de 60 cm com as 
quatro faces chanfradas, onde era possível encaixar o equipamento. 
Também funcionavam como brise, por conta da sua profundidade. Os 
vidros foram instalados no plano recuado de 90 cm x 1,35 m (XAVIER, 
1983).

73. Ed. Banco América do Sul.

74. Ed. Parque Avenida.

75. Ed.  Sede da CBPO.
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Até a metade dos anos 1960 a demolição dos casarões da Avenida para 
a construção de novos edifícios era feita sem algum tipo de imposição. 
O aumento do valor do metro quadrado da Avenida e a ameaça de 
tombamento dos casarões remanescentes pelo Patrimônio Histórico 
fizeram com que o entorno passasse por uma situação desgastante: 
casarões passaram a ser demolidos ou semi-demolidos no meio da 
madrugada, impedindo assim o processo de tombamento (BRANDÃO, 
1990). O receio era que, no caso de tombamento, o terreno ficasse 
indisponível para a especulação imobiliária, tornando sua demolição 
urgente.

“As famílias que moravam naquelas casas já estavam desistindo de 

morar ali, já estavam se mudando. Teve vários casos, inclusive um 

dramático do René Thiollier, que tinha um casarão na esquina da 

paulista com Ministro Rocha Azevedo. Ele foi um cara importante no 

movimento de arte moderna, fez parte da Semana de 22, era amigo 

de toda a elite cafeeira da cidade, Oswaldo de Andrade ... A família 

vendeu o casarão e quem comprou demoliu a casa dele em 24 horas. 

Foi rapidíssimo, porque havia um murmúrio geral de que se deveria 

tombar a casa e depois o terreno ficou lá anos abandonado. Cheguei a 

ver plantação de milho, criação de galinha, no terreno que era do René 

Thiollier. A massa arbórea foi mantida e tem uma casa lá tombada, 

remanescente daquele período da arquitetura do café. Tem um prédio 

no fundo, na Alameda Santos que é do Botti Rubin e do lado acabou se 

perpetuando a ocupação do estacionamento.”

Pedro Paulo de Melo Saraiva. Trecho da entrevista concedida a autora 

em Março de 2011.

A diferença entre as primeiras demolições e as deste período era que 
os proprietários não teriam a possibilidade de escolher que fim dar a 
sua propriedade, pois nesta época ainda haviam casarões ocupados 
por moradores. Outros eram ocupados por bancos e instituições.
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3.2.2 Nova Paulista

O crescimento populacional, seguido pela expansão das áreas 
periféricas e a verticalização das áreas centrais, levou a um processo 
de transformação espacial da cidade que perdurou até a década de 
1970 (FELDMAN in CAMPOS, 2004). Com isso, algumas medidas foram 
tomadas para reorganizar a estrutura urbana, principalmente no setor 
viário e de transportes, como por exemplo, o alargamento de vias. 

Como falado anteriormente, na década de 1960, já sob a ditadura 
militar, o governo federal havia estabelecido regras para financiar obras 
urbanas e dentre as quais estava a elaboração de Planos Integrados que 
abrangiam todas as esferas de atuação. Neste contexto foram criados 
o Plano Urbanístico Básico (PUB) de 1969, o Plano Metropolitano de 
Desenvolvimento Integrado da Grande São Paulo (PMDI) de 1970 e 
o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de São 
Paulo (PDDI) de 1971 (FRÚGOLI JUNIOR, 2000; FELDMAN, 2005).

Em 1965 o arquiteto e urbanista Jorge Wilheim elaborou um plano 
para a avenida chamado de “Nova Paulista” a ser integrado com o 
Plano Diretor, que contemplava seu alargamento com a separação por 
quatro faixas de transito rápido e duas vias laterais lentas para ônibus 
e taxis, prolongando a urbanização até as áreas do Jabaquara e Sumaré 
(FRÚGOLI JUNIOR, 2000). Ainda na gestão de Faria Lima (1965 a 1968), o 
Departamento de Urbanismo e Vias Públicas apresentou outro projeto 
mais audacioso, que além do alargamento previa a construção de uma 
via expressa subterrânea com seis faixas de tráfego. O projeto teve a 
colaboração do escritório do calculista estrutural Figueiredo Ferraz. 
Já o desenho da via expressa submersa e semicoberta, incluindo o 
tratamento urbanístico da superfície, ficou sob a responsabilidade do 
arquiteto Nadir Curi Mezerani (FRÚGOLI JUNIOR, 2000).

O projeto veio à tona no mesmo momento em que estava se iniciando 
a discussão de preservação dos casarões remanescentes da avenida, o 
que acirrou a venda e demolição dos imóveis remanescentes.

As obras se iniciaram na gestão de Faria Lima e prosseguiram com 
Paulo Maluf. Já na gestão de Figueiredo Ferraz, o projeto ganhou mais 
força, dentro de um plano maior, o Plano de Vias Expressas, implantado 
junto ao PDDI. Ao projeto Nova Paulista foi somada a construção uma 
linha de metrô que passava por baixo da via subterrânea (FRÚGOLI 
JUNIOR, 2000). Com essa nova situação as manifestações contrárias a 
obra aumentaram, tanto da parte de políticos, quanto da sociedade. 
Em 1971 o Complexo Viário, que liga a Avenida Dr. Arnaldo, Consolação 
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e Rebouças, foi inaugurado, tornando-se cartão postal da cidade. Em 
1973, após dois anos de mandato, o prefeito foi exonerado e seu 
sucessor, Miguel Colassuono, parou as obras da via subterrânea, com o 
argumento de que era necessário dar prioridade ás obras alargamento 
da avenida. Os contratos com as construtoras foram rescindidos, 
mesmo com 80% da infraestrutura das concessionárias concluída, 
edifícios recuados e fundações quase finalizadas (FRÚGOLI JUNIOR, 
2000). Até hoje as instalações subterrâneas feitas naquela época não 
foram alteradas, nem aproveitadas, constatando o grande desperdício.

As obras de alargamento da via tiveram continuidade e para a criação 
das novas faixas de rodagem foi necessária a desapropriação de parte 
da frente dos lotes. Os calçamentos também foram diminuídos para 7 
metros de largura. Em 1973 foram contratados os escritórios Rosa Grena 
Kliass Paisagismo Planejamento e Projetos, que ficou responsável pelo 
tratamento paisagístico, e Cauduro/Martino Arquitetos Associados, 
responsável pela programação visual da avenida (KAHTOUNI, 2008). 
O projeto paisagístico teve de levar em conta os acessos que foram 
abstraídos, a intensa circulação de pedestres e a diminuição dos jardins 
que o alargamento provocou.

Por conta do pouco prazo para inauguração e do andamento das 
obras, Rosa Kliass optou por espécies dentro de recipientes, que foram 
depositados em canteiros desenhados ao nível do piso, e que depois, 
com o fortalecimento do projeto, receberam muretas de delimitação 
(KAHTOUNI, 2008).

Apesar de todo o estudo envolvido no alargamento, algumas edificações 
sofreram grandes impactos na acessibilidade, como veremos mais 
adiante nos casos do 5° Avenida, que teve suas rampas modificadas 
e até mesmo abstraídas, e no edifício FIESP-CIESP-SESI, que estava 
no início da execução do projeto, e teve seu acesso prejudicado, 
deixando-o praticamente na linha da calçada.
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3.2.3 Os edifícios da década de 1970 em diante

A década de 1970 foi de intensa modificação da Avenida Paulista: ao 
mesmo passo em que se finalizavam as obras de alargamento e que se 
discutiam o tombamento dos palacetes remanescentes, novos edifícios 
eram construídos numa ânsia avassaladora, que se estendeu até os 
anos de 1980. Neste período também já começam a se desenvolver as 
áreas do entorno das Avenidas Faria Lima e Berrini, muito por conta 
da especulação imobiliária e do alto preço dos terrenos da Avenida 
Paulista.

O projeto para edifícios corporativos também havia se transformado 
com a introdução dos sistemas de compartilhamento de dados, 
telecomunicação e informatização, sistema de refrigeração central, 
automação de instalações entre outros, que deviam ser efetivamente 
contemplados no projeto, além da incorporação de novos programas 
de atividades que satisfaziam principalmente as instituições 
multinacionais. 

É neste meio tempo que foi construído o edifício FIESP-CIESP-SESI 
– que descreveremos adiante –, resultado de um concurso fechado 
promovido pela instituição em 1969, sendo o edifício concluído em 
1979. O projeto do escritório Rino Levi Arquitetos Associados, agora 
somente com Roberto de Cerqueira César e Luis Roberto de Carvalho, 
foi elaborado antes do alargamento da Avenida Paulista e por isso, 
perdeu parte da força que havia no seu acesso (GUATELLI, 2006). 
Reconhecido por sua tectônica, o edifício piramidal de base retangular 
possui core externo, por onde passam todas as instalações, deixando 
o grande salão para a instalação do escritório. A casa de máquinas de 
ar condicionado, diferente da maioria, fica situada no 1° andar, onde 
a laje é maior, na qual a estrutura do edifício faz a transição com o 
térreo.

Situado próximo a Paulista, na Rua Ministro Rocha Azevedo esquina 
Carlos do Pinhal, está o Edifício Torre Espigão de 1972, projeto de Jorge 
Wilheim e José Magalhães Junior. O projeto parte da construção de 
dois cilindros conectados, onde o maior abriga as salas de escritório e o 
menor recebe a circulação vertical, shafts e sanitários. Como a maioria 
dos projetos da avenida deste período, tem como pretensão unir a 
força do concreto à leveza do pano de vidro. A estrutura de concreto do 
core (cilíndro dedicado a circulação) e as linhas verticais das colunas de 
sustentação do perímetro do cilindro maior, que funcionam também 
como quebra sol, reforçam a verticalidade do projeto. A torre tem 
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embasamento com 6 pavimentos, por conta do desnível do terreno, 
sendo que a frente da Ministro Rocha possui duas entradas, uma para 
a garagem e uma para o acesso direto a torre de 17 andares.

Como podemos perceber, alguns dos grandes lotes da avenida foram 
divididos, ficando com testadas pequenas para frente da avenida, 
gerando alguns edifícios “esguios”. Apesar disso, arquitetos tiveram 
boas soluções ao lidar com estes lotes, como vimos no caso do Parque 
Avenida, e no caso do Edifício Sumitomo de 1972, de Salzupin & 
Gugliotta. Também em concreto armado, possui a frente côncava com 
janelas em fita, sendo que a viga de borda acompanha a linha do deste 
desenho, enquanto as janelas estão dispostas perpendiculares ao piso. 
Na lateral a parede de concreto é rasgada por finas janelas. Ao lado 
deste, encontra-se um edifício retangular, com as fachadas laterais 
levemente inclinadas no topo para o centro. De autoria do escritório 
Botti & Rubin, Edifício São Miguel também construído em concreto, 
tem duas linhas de pilares que correm ao longo das fachadas laterais, 
que saltam à fachada, ligando os dois lados como se fossem pórticos 
(ZEIN, 1985).

O Edifício Asahi de 1973 foi concebido pelo escritório carioca Paulo 
Casé, Luis Aciolli e L. A. Rangel. O partido segmentou as funções por 
blocos, ficando o embasamento para uso do Banco de Tokyo, um bloco 
para as salas de escritório e outro bloco para a circulação e serviços. A 
solução do core externo foi bastante adotada em edifícios de escritório 
deste momento, embora não fosse regra, já que o uso dependia de 
outros fatores como as dimensões do lote e área de piso do pavimento, 
como explicaremos adiante.

“(...) na época do seu projeto, numa novidade em que deliberadamente 

imaginavam-se grandes salões utilizáveis como escritórios, livres de 

comprometimento com os sistemas de circulação vertical, sempre 

resolvidos em torres anexas. Esta solução – evidentemente adotada 

também para efeitos formalistas –, embora antieconômica quanto às 

áreas de uso comum para a circulação vertical, apresenta condições de 

segurança incomparavelmente melhores àquelas que concentram no 

âmago dos espaços úteis as escadas e elevadores.”

XAVIER, 1983 51

Para liberar o térreo para o Banco de Tokyo sem a interferência do 
acesso da torre de escritórios, o acesso da torre ficou localizado no 
piso inferior da Avenida Paulista.  A torre de escritórios possui 21 
pavimentos, na qual toda a carga é transferida a um único pilar de 
seção quadrada (XAVIER, 1983).
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Ao lado do edifício 5° Avenida há o Edifício Theobaldo de Nigris, 
construído em 1977, de autoria do escritório Rino Levi Associados, 
inicialmente ocupado pelo Senai. O edifício possui um total de 25 
andares, com fachada em concreto aparente. A imagem maciça do 
edifício é consequência de sua volumetria, um bloco robusto com vigas 
de borda que reforçam a horizontalidade apesar de sua altura. 

Cetenco Plaza

Projeto de Rubens Carneiro Vianna e Ricardo Sievers, do final da década 
de 1970, o complexo Cetenco Plaza foi resolvido de forma diferente dos 
demais edifícios da Avenida vistos até o momento. Foram projetadas 
duas torres de base quadrada, totalmente envidraçadas, que remetem 
a simplicidade das torres de vidro de Mies van der Rohe. As torres 
foram dispostas no lote de forma organizada, tomando talvez como 
eixo a diagonal do terreno, construindo nas áreas residuais uma praça 
aberta ao público. O tratamento paisagístico desta área ficou por conta 
de Luciano Fiaschi. 

A praça possui uma circulação que interliga a Avenida Paulista, a Alameda 
Ministro Rocha e, a partir de um acordo com o condomínio vizinho, 
com a Rua Frei Caneca. O resultado da integração do edifício com a 
área urbana não foi bem visto de início, primeiro por não compartilhar 
do mesmo modelo que o Ministério da Educação e Saúde, cuja torre é 
destacada do edifício e o embasamento tem a comprometimento de 
articular com o solo. Segundo, porque a praça se mostrava insólita e 
a circulação proposta se mostrava desnecessária52. Este ponto de vista 
foi mudando ao longo do tempo, principalmente com a inauguração 
do metro na Paulista. 

Guardada as devidas proporções, este partido já havia sido utilizado 
por Minoru Yamasaki, para o projeto do World Trade Center em 
Nova York. As torres gêmeas foram inauguradas em 1973, sendo que 
muitos arquitetos foram contra seu desenho genérico (DUPRÉ, 2008). 
Diferente do Cetenco Plaza, o WTC possuía edifícios auxiliares baixos 
que delimitavam o perímetro da quadra, concentrando a área livre 
no centro onde ficava uma praça seca. Neste caso, a praça não teve o 
mesmo sucesso: mesmo com os edifícios perimetrais, a proximidade 
do Rio Hudson causava fortes ventos e a praça não possuía grandes 
atrativos (DUPRÉ, 2008).

76. Ed. Torre Espigão.

77. Ed. Sumimoto (à esquerda) e 

Ed. São Miguel (à direita).

78. Ed.  Asashi.
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79. Cetenco Plaza.

80. Ed. Citicorp.
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No que tange a estrutura dos pavimentos tipo, o Cetenco Plaza parte de 
um core central, onde ficam a circulação vertical, shafts de instalações, 
dutos e sanitários, liberando toda a periferia para a instalação do 
escritório.

Citicorp

O escritório Croce, Aflalo & Gasperini já havia projetado dois edifícios 
na Avenida Paulista, os Residenciais Paulicéia e Conde do Pinhal e o 
BADESP. Como falamos anteriormente o BADESP foi o primeiro de 
uma série de edifícios na qual o escritório utilizou a grelha estrutural 
nas fachadas. Após um intervalo sem muitos projetos, já na década 
de 1980, o escritório voltou a desenvolver projetos de edifícios na 
Avenida Paulista.

Dentro da linha dos edifícios com ênfase no uso do concreto armado 
está o edifício Banca Commerciale Italiana, projeto de 1980, na qual 
o embasamento e a torre tornam-se um único elemento plástico53. O 
embasamento, de volume maior que a torre, é estruturado através de 
pórticos. A solução remete aos projetos para o edifício Parque Iguatemi 
(1971) e IBM (1974), com a diferença de que a transição estrutural do 
térreo para o corpo do edifício foi mais sutil que a empregada no Banca 
Commerciale.

Com os edifícios Citicorp e o Sudameris, os dois próximos construídos na 
Avenida Paulista, o escritório volta com o conceito da grelha estrutural 
na fachada, depois de um período de estudos e aperfeiçoamento da 
tecnologia, na qual estava incluído não só seu dimensionamento, mas 
também o detalhamento de fechamentos e revestimentos. 

O projeto do Citicorp foi iniciado em 1983 e o edifício concluído em 
1986, englobando a construção de uma torre de escritórios e uma 
agência bancária. Para tanto, Gasperini visitou obras do Citibank no 
Brasil e nos Estados Unidos para complementar seus estudos sobre 
programa, disposição de núcleos de serviço e circulação.

Um dos requisitos do cliente era o emprego de técnicas modernas de 
construção, com a finalidade de eliminar os problemas de manutenção. 
Por conta disso, como premissa, o concreto aparente não seria 
empregado, visto que sua superfície precisa de uma manutenção 
constante (OLIVEIRA, 1987). 
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O desenvolvimento da tecnologia estrutural da grelha possibilitou 
uma variação volumétrica, que fugia à regra da maioria dos edifícios 
da Paulista de partir de um prisma retangular. A utilização da grelha 
curva e de volumes deslocados tinha como intenção eliminar a ideia 
das fachadas principal e laterais, para dar importância ao volume como 
um todo. Nesta continuidade das fachadas ao utilizar o elemento 
curvo, está incorporado o anseio em negar o lote, que também é visto 
na ligação entre a Avenida Paulista e a Alameda Santos por dentro do 
edifício. Mesmo com o grande desnível, o arquiteto consegue, por meio 
de escadarias, escadas rolantes, pés-direitos altos, dar continuidade ao 
trajeto, que assume sua identidade pública na imagem do anfiteatro 
na frente da Avenida.

“Quando fizemos o Citibank, fizemos o térreo todo aberto, você 

passava de um lugar para o outro, descia aquela escadaria, entrava 

no hall e saia na Alameda Santos. Só havia uma grade que eles 

colocavam a noite. Depois, o cliente preocupado com uma série de 

outros problemas relacionados à segurança, começou a bloquear; 

modificou a agência do banco, que antes era no mesmo nível; mudou 

a parte interior, enfim, fecharam todas as possibilidades de abertura 

nós tínhamos feito do espaço voltado para a outra rua. A própria 

implantação do Citibank tem relação com sua forma: aquela grelha 

curva de um lado e do outro. Então você tem que ter um prédio que 

tem fachada principal, fachada secundária de fundo, fachada lateral 

e outra fachada lateral? Não, tem que ser uma coisa só, tem que ter 

uma continuidade na fachada, lote com conceito de lote. Foi uma coisa 

que eu lutei muito com o cliente para explicar para ele que eu queria 

dizer NÃO a rua.”

Gian Carlo Gasperini. Trecho da entrevista concedida a autora em Abril 

de 2011.

Nessa busca pela diferença também utiliza o granito rosa, material 
nacional, e o vidro azul para revestir o edifício, que em meio a tantos 
outros cinzas, fez com que muitas pessoas, além de arquitetos, 
discutissem arquitetura (OLIVEIRA, 1987). Esse mesmo artifício já 
havia sido utilizado no BADESP, de coloração vermelha. 

Apresentou também inúmeras inovações tecnológicas, tanto nos 
sistemas de comunicação e cabeamento, quanto nos sistemas de ar 
condicionado central, geração de energia e combate à incêndio – estes 
últimos integrados a um sistema de automação –, que permitiram 
o baixo consumo de energia e baixa manutenção, pelas quais foi 
chamado pelas publicações de primeiro edifício inteligente em São 
Paulo. A aproximação com os padrões internacionais de edifícios de 
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escritório que a obra trouxe, também levou a discussão sobre o atraso 
da arquitetura nacional perante os meios tecnológicos, que por uma 
coincidência de políticas de mercado, foi ampliada com os edifícios 
implantados na região da Marginal do Rio Pinheiros.
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3.2.4 Questões urbanas com relação a implantação, ocupação e 
verticalização

Todas as mudanças na legislação e a persistência inicial de se manter 
o uso residencial na Avenida foram pontos chave que sustentaram sua 
urbanidade e o convívio do local. Mesmo sendo o novo centro financeiro, 
o trânsito daqueles que habitam os edifícios residenciais e daqueles que 
utilizam o comércio instalado nas galerias de alguns edifícios promovem 
a circulação local dia e noite, que é o que se espera da área central de uma 
grande metrópole. O desenvolvimento dos arredores, como Augusta e 
Jardins, e a implantação do metrô também promoveram a mobilidade 
local. Mesmo passando por momentos cruciais na sua transformação 
– primeiro na década de 1940, com a verticalização, depois em 1970, 
com aumento do número de edifícios e a reurbanização da Avenida 
– podemos dizer que o ritmo de ocupação deu tempo às adaptações 
cotidianas necessárias para o convívio e interação da população.

Na Avenida somam-se lotes de diversos tamanhos, resquício da 
atuação do mercado imobiliário, de venda e divisão dos terrenos dos 
casarões. Já havíamos colocado que a arquitetura moderna na região 
central da cidade havia se adaptado aos lotes e a legislação vigente com 
a criação de marquises, galerias e centros comerciais no térreo, visto 
que a limitação do lote era totalmente diverso daquele ambicionado 
por ela, na sua ânsia de transformar a relação do pedestre com 
a cidade. Na Paulista – em parte por conta da legislação, que pedia 
grandes afastamentos laterais e frontais – o moderno ganhou mais 
espaço para suas visuais. Alguns arquitetos trabalharam esta questão 
nos seus edifícios através dos embasamentos comerciais, como na 
área central, ou na criação de grandes afastamentos em relação ao 
alinhamento da rua com tratamentos paisagísticos. Posteriormente, 
a invasão de edifícios ligados à instituições financeiras, que pela 
sua própria característica resulta em um volume mais hermético, 
essa urbanidade tende a diminuir na avenida. De outra forma, há 
exemplares que quebram com esta ideia ao criar relações e espaços 
voltados ao público, com centros culturais e espaços de exposições, 
como o edifício da FIESP-CIESP-SESI, principalmente após a intervenção 
de Paulo Mendes da Rocha (que descreveremos adiante), e o Citicorp.

Voltando a questão do lote, em meados dos anos 1970, já com a atuação 
do mercado imobiliário e o aumento do valor do metro quadrado da 
avenida, a disputa pelo espaço fica mais acirrada, tornando oportuna a 
divisão dos lotes. Com lotes mais esguios, os edifícios começaram a ser 
projetados com uma preocupação fachadista (ZEIN, 1985), em relação 
a Avenida, por conta da pouca distância entre os edifícios, perdendo 
um pouco da vitalidade do volume como um todo.
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Estabelecendo num paralelo longínquo e assumindo os riscos da 
comparação, podemos traçar um paralelo entre a questão da fachada 
com hipótese proposta por ARGAN (1973) sobre o surgimento da ideia 
de fachada como um problema para a arquitetura no renascimento 
italiano, quando o autor discorre sobre a estreiteza das vias e a falta 
de perspectivas para visualizar as fachadas, forçando que os arquitetos 
desenvolvessem desenhos autônomos para as fachadas em relação 
ao corpo dos edifícios 54. Guardando-se a grande distância dos casos, 
o problema paulista pode ser pensado como um correlato do caso 
italiano. Por outro lado, não podemos nos esquecer do novo estatuto 
que as fachadas estavam assumindo na arquitetura com o advento do 
movimento pós-moderno em finais dos anos de 1970, que igualmente 
provocou um novo olhar sobre esse elemento, como um qualificador 
de uma obra de arquitetura, diferentemente do que ocorria no 
movimento moderno.

Mas a avenida recebeu vários modelos arquitetônicos, desde aqueles 
mais clássicos da arquitetura moderna, da tectônica do concreto 
armado, até os prismas de vidro. A racionalidade e a simplicidade do 
moderno tiveram mais exemplares residenciais ou de uso misto, com 
a colaboração de arquitetos cariocas como M. M. Roberto e Abelardo 
de Souza, do que os comerciais ou de serviços. Com o uso intensivo 
do concreto armado, a arquitetura paulista criou um novo diálogo 
com a estrutura, alguns mais formalistas outros mais racionais, que 
veio a substituir num primeiro momento o modelo de arquitetura 
moderna carioca (ZEIN, 1985). Grandes vigas de transição e estruturas 
em pórtico fizeram parte desta arquitetura. Já com o vidro, houve 
tanto a sua utilização no fechamento do prisma total com o curtain 
wall, remetendo ao estilo internacional, como variações na arquitetura 
brutalista, com grandes panos de vidro somado as estruturas aparentes.

Apesar de todas as mudanças na regulamentação, os edifícios têm 
em média 20 andares de altura, com maior taxa de ocupação ou não, 
dependendo da legislação vigente na época de sua construção. Quanto 
a solução dada as plantas, coube a cada arquiteto refletir no edifício as 
questões em discussão no momento sobre o programa de atividades 
do edifício de escritórios, as dimensões do lote e sua geografia, sendo 
que em todos cabia a racionalidade da grande laje com a planta livre. 
Em sua maioria, nas plantas retangulares prevalece o core no centro 
do eixo longitudinal da planta. Nas plantas quadradas o core é central, 
liberando toda a área perimetral para instalação dos escritórios. Com 
o brutalismo alguns modelos utilizam o core externo, como um anexo 
a torre principal, porém essa solução não é muito prática quando se 
encontra grandes lajes, por conta da distância do percurso entre o 
perímetro da sala à circulação.
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3.3 Estudos de caso 

3.3.1 Quinta Avenida | Pedro Paulo de Mello Saraiva e Miguel 
Juliano

O arquiteto

Pedro Paulo de Mello Saraiva nasceu em Florianópolis em 1933. 
Formou-se em 1955 pela Faculdade de Arquitetura da Universidade 
Mackenzie, junto com uma geração arquitetos que fizeram história 
em São Paulo, como Jorge Wilheim, Fábio Penteado, Paulo Mendes da 
Rocha, Marc Rubin e Júlio Neves.

Participou de muitos concursos desde o início da carreira, conquistando 
ao todo 10 primeiros lugares. Seu primeiro concurso foi o de Brasília 
em 1956, junto com Júlio Neves, na qual abriu seus horizontes para a 
problemática do urbanismo. Em 1957 participou do concurso para a 
Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com Paulo Mendes da Rocha 
e Alfredo Paesani ganhando o primeiro lugar. Em 1958 participou de 
três concursos. O concurso do Estádio de Santo André e do edifício 
Quinta Avenida com Miguel Juliano, na qual ganhou os dois primeiros 
lugares. Já no concurso do Clube Paulistano ficou em segundo lugar. 
Em 1962 trabalhou como assistente do arquiteto Vilanova Artigas.

Outros projetos executados:

• Edifício Pedra Grande, na Avenida 9 de Julho em São Paulo, de 
1962;

• Sede do Clube XV, em Santos, em 1963;

• Esporte Clube Sírio, em São Paulo, em 1966; 

• Palácio da Justiça de Santa Catarina, com Francisco Petracco e 
Sami Bussai, de 1968; 

• Edifício Capitânea de 1973;

• Edifício Acal de 1974.
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Fez doutorado em Brasília. Participou da coordenação do Cerplan 
(Centro de Planejamento da Universidade de Brasília). Coordenou o 
projeto físico do plano diretor de Florianópolis. Coordenou a Emurb 
(Empresa Municipal de Urbanização), foi diretor do IAB, professor da 
FAUUSP e é professor do Mackenzie, onde se formou em 1955.

Atualmente divide seu escritório com Fernando de Magalhães 
Mendonça e Pedro de Mello Saraiva.

81. Ed. Quinta Avenida.

82. Croquis dos autores, indicando a 

melhor solução de implantação 

para a Avenida.
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O edifício

Nome do edifício:  Palácio Quinta Avenida

Endereço:  Av. Paulista, 726 – Bela Vista – São Paulo/ SP

Arquitetura:   Pedro Paulo de Mello Saraiva e Miguel Juliano

Estrutura de concreto:  Roberto Rossi Zuccolo

Início do projeto:   1958 (1° lugar em concurso privado)

Área construída:   22500m²

Número de pavimentos: 20 andares

   2 subsolos

Projeto vencedor de um concurso privado (XAVIER, 1983), o Palácio 
Quinta Avenida é um dos edifícios na Avenida Paulista que mais se 
aproxima do ideário moderno. O conjunto é composto por dois blocos: 
o edifício laminar de escritórios e o embasamento, onde está disposto 
o hall de entrada do edifício e lojas. 

Naquela época a Avenida Paulista estava passando por uma grande 
fase de transformação, onde estavam sendo construídos edifícios 
residenciais e a legislação já permitia a construção de edifícios 
institucionais e de serviços, sem que houvesse um plano urbanístico 
que organizasse as construções. Foi a partir desta interpretação da 
Avenida que os arquitetos desenvolveram um conceito de implantação 
para uma rua comercial, onde os edifícios estariam implantados 
sobre embasamentos e espaçados entre si, melhorando a insolação 
e ventilação entre eles. Portanto, o edifício ideal seria aquele laminar, 
disposto perpendicular a rua55.
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“A ideia era criar uma segunda calçada, pois o prédio não tinha vizinho, 

tinha prédios nas duas esquinas e esse no meio. O terreno tinha 25 

metros de frente e 61 metros de fundo. A gente fez este prédio de topo, 

com a fachada cega, virando um lado para o nordeste e outro para o 

sudeste - uma de vidro e outra com brise soleil.”

Pedro Paulo de Melo Saraiva. Trecho da entrevista concedida a autora 

em Março de 2011.

O embasamento possui dois pavimentos, onde foi prevista a instalação 
de duas lojas e pequenos serviços que atenderiam tanto ao público do 
edifício quanto o da Avenida. Os pisos encontram-se a meio nível em 
relação a rua e o acesso era feito a partir de rampas, sendo que no piso 
superior, onde encontra-se o hall de entrada do edifício de escritórios, 
o balanço da laje cria uma segunda calçada, paralela a avenida. Entre 
o embasamento e a calçada da Avenida fica o vazio do pavimento 
inferior, onde está localizado um jardim.

O acesso do subsolo é feito através de rampas que se encontram 
junto as laterais do lote. Para dar a impressão de que o embasamento 
ocupava toda a largura do lote, sem desrespeitar a legislação vigente, 
que estabelecia recuos de 3,5 metros nas laterais, foram executados 
pergolados na cobertura das rampas em continuidade a linha da laje 
do embasamento. 

O edifício de escritórios foi disposto perpendicularmente a Avenida 
avançando à frente do embasamento. A sobreposição definiu o acesso, 
localizado abaixo do edifício, e ao mesmo tempo, destacou o volume 
vertical de 17 andares.

83. Vista do embasamento do 

Quinta Avenida.

84. Planta do pavimento tipo do 

Quinta Avenida.
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O edifício possui duas faces cegas, uma voltada para a Avenida e outra 
para os fundos, ambas revestidas em mármore. Contrapondo-se a 
elas, as fachadas laterais são em pele de vidro. No projeto e construção 
originais a fachada noroeste recebeu um tratamento com pano de 
brises metálicos móveis.

Quanto a estrutura do edifício, projeto de autoria de Roberto Zuccolo, 
possui inovações construtivas para a época: diferente dos edifícios 
modernos do momento, como do Ministério da Educação e Saúde e 
o edifício Louveira, o Quinta Avenida possui duas linhas de pilares, 
com um metro de balanço nas extremidades. Já a laje é protendida 
com espessura de 4 cm. Projetado sobre a modulação de 1,2 metros, 
os vãos entre pilares possuem 14 e 7,2 metros de distância. As vigas 
protendidas vencem o maior vão, sendo que a nervura tem 4 cm de 
base e 8 cm em cima, no formato de um trapézio56.

O pavimento tipo, dividido em 6 módulos, foi concebido para receber 2 
salas de escritório, uma delas com 2 módulos e a outra com 3, sendo que 
no módulo restante fica a circulação vertical, com quatro elevadores 
e uma escada, quatro sanitários e dois espaços para a instalação de 
equipamentos de ar condicionado. No sistema de ar condicionado 
previsto as tubulações de ar condicionado passavam entre a linha de 
pilares e a caixilharia, o que evitaria o corte das vigas longitudinais.
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“(...) uma escada, que já naquela época girava entorno dela própria, 

para que não incomodasse quem tivesse no hall – coisa que não tinha 

nos edifícios. Quando apareceu esta lei, sobre escadas protegidas, o 

Quinta Avenida já estava preparado, bastou só mudar, ao invés de 

caixilho colocar uma parede.

Pedro Paulo de Melo Saraiva. Trecho da entrevista concedida a autora 

em Março de 2011.

Por conta da falta de clientes que comprassem grandes espaços de 
escritório, foi criada uma segunda alternativa para receber escritórios 
menores e consultórios médicos, na qual o pavimento foi dividido 
por um corredor central, criando uma sala para cada módulo de pilar, 
somando então 10 salas de escritório. Foram acrescentadas mais 
quatro colunas de hidráulica para servir as salas que não faziam divisa 
com o core, onde já haviam sanitários. Por razões técnicas, ao não ter 
previsto as demais prumadas hidráulicas, na instalação destes novos 
sanitários foi utilizada uma bacia com saída trazeira, fabricada pela 
Ideal Standard. As salas foram divididas com concreto celular, que por 
ser um material mais leve, era admitido dentro da carga suportada pela 
laje. O sistema de ar condicionado também foi modificado, recebendo 
unidades do tipo janeleiro, que foram acomodadas na passarela de 
manutenção dos brises.

Com o alargamento da Paulista, a acessibilidade foi prejudicada: a 
rampa de subida ao piso de acesso foi mantida, mas invadiu a calçada 
da Paulista, e a rampa que levava ao piso inferior foi substituída por 
uma escada. A rampa de acesso ao estacionamento foi modificada, 
ficando com uma maior inclinação. Todas as modificações não tiveram 
autorização ou consulta ao arquiteto 57.

A falta de manutenção do brise móvel também levou a sua posterior 
retirada, levando ao uso constante dos equipamentos de ar 
condicionado.
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85. Croquis dos autores, indicando 

as possibilidades de divisão do 

pavimento tipo.

86. Fachada do Quinta Avenida.
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87. Análise gráfica do edifício 

Quinta Avenida.
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3.3.2 Sul-Americano | Rino Levi Associados

Rino Levi

Rino Levi nasceu em São Paulo em 1901. Filho de imigrantes italianos 
foi à Itália para fazer curso superior.  Em Roma, trabalha com Marcello 
Piacentini e forma-se arquiteto em 1926. Antes de concluir o curso, 
envia uma carta ao jornal Estado de São Paulo, em 15 de outubro de 
1925, intitulado A Arquitetura e a Estética das Cidades. 

Em São Paulo, trabalha inicialmente na Construtora Santos, no lugar de 
Warchavchik, e depois de um ano e meio abre o próprio escritório. Em 
1944, Roberto Cerqueira César torna-se sócio e em 1955, Luiz Roberto 
de Carvalho Franco. 

O escritório Rino Levi Arquitetos Associados desenvolveu muitos 
projetos de diversos programas, como residenciais, comerciais, 
cinemas, teatros, hospitais e galpões industriais, que solidificaram 
sua reputação. Os projetos se pautavam pela pesquisa do programa, 
em busca da praticidade e funcionalidade, no apuro aos detalhes, 
na tecnologia dos materiais e nas técnicas de construção, sempre 
envolvendo o trabalho de especialistas e consultores.

Das primeiras obras do escritório estão o edifício Prudência, 
residencial de 1954, edifício Seguradora Brasileira, de 1948-1956. Dos 
edifícios hospitalares, o Instituto Central do Câncer, de 1947-1954, e 
Hospital Albert Einstein, vencedor de concurso em 1958. Das grandes 
estruturas, a Fábrica Arno de 1950-1951 (BRUAND, 2002).

Ganhou o terceiro lugar no Concurso do Plano Piloto de Brasília em 
1957, com um projeto na qual valorizou os edifícios residenciais, onde 
oito torres de 300 metros estavam alinhadas e ligadas por passarelas, 
desenvolvendo uma ideia de cidade vertical. Seu último projeto antes 
de sua morte foi o Paço Municipal de Santo André (1965), também 
vencedor de concurso, este já com uma tendência a pesquisa plástica 
(BRUAND, 2002). Rino Levi faleceu em 29 de setembro de 1965, 
acompanhando Burle Marx em uma expedição botânica no interior da 
Bahia. 
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88. Edifício Banco Sul-Americano.
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O edifício

Nome do edifício:  Banco Sul-Americano do Brasil S.A. 

Endereço: Av. Paulista, 1938 – Bela Vista – São Paulo/ SP

Arquitetura:  Rino Levi Arquitetos Associados (Rino Levi, 

Roberto de Cerqueira César e Luis Roberto de 

Carvalho)

Paisagismo: Roberto Burle Marx

Projeto:  1960

Conclusão da obra:  1963

Número de pavimentos: 18 andares 

 2 subsolos

Altura: 70 metros aproximadamente

Um texto da Revista Acrópole de novembro de 1966, na qual o edifício 
Sul-Americano foi publicado, resume a pensamento do escritório sobre 
a cidade de São Paulo, principalmente as transformações urbanas que 
estavam passando a Avenida Paulista:

“A estrutura radio-concêntrica de São Paulo, hoje com mais de 

4.000.000 de habitantes, o crescimento violento da cidade e a falta 

de planejamento, estão determinado graves problemas de tráfego. 

Este converge para o centro urbano onde se localiza o alto comércio, 

tornando-o mais e mais de difícil acesso.

Em consequência, algumas atividades, como o comércio de luxo, já 

abandonaram a zona central. Outros como o alto comercio, os bancos 

e as profissões liberais, estão começando a se afastar.

Estas atividades estão se localizando espontaneamente na Avenida 

Paulista e ruas adjacentes, isto é, numa zona residencial, de baixa 

densidade demográfica, de terrenos grandes e a preços mais acessíveis.

 Infelizmente, as autoridades municipais não estão tomando as medidas 

apropriadas para disciplinar o novo centro urbano em formação, de 

modo que a continuar neste passo o fenômeno se repetirá no futuro.”

Revista Acrópole, n° 334 58



3. Avenida Paulista | ARQUITETURA PELA TORRE146

O edifício Sul-Americano foi projetado por Rino Levi junto com seus 
associados Roberto Cerqueira Cesar e Luis Roberto Carvalho Franco. 
O edifício segue a configuração do edifício moderno: lamina vertical 
de escritórios sobre o embasamento horizontal, onde está localizado o 
banco.  O conjunto conta com uma área construída de seis vezes área 
do terreno que era o limite legal permitido na época59.

Ao projetar um edifício com um programa bancário, parte-se do 
princípio que os espaços públicos e privados estejam bem definidos e 
seus acessos posicionados de forma clara. Rino Levi resolve de forma 
simples e sábia esta questão com um espaço de transição entre o 
embasamento e o jardim delimitado por um brise, que protegeria o 
pedestre que passasse pelo edifício na frente da Avenida Paulista, e 
com uma escadaria na rua lateral, por conta do declive do terreno. 

Seguindo os recuos vigentes da época, num terreno que possui cerca 
de 40 metros de frente e 60 metros na rua lateral, o embasamento de 
três andares ocupa toda a área permitida do lote, culminando num 
formato trapezoidal. De acordo com o projeto, o pavimento térreo foi 
destinado ao atendimento público; no mezanino ficavam os arquivos; 
e o pavimento acima do mezanino foi destinado à direção do banco e 
outras seções60. O banco possui estacionamento no 1º Subsolo com 36 
vagas de garagem. Externamente o bloco tem fechamento em vidro 
que é contornado por brises em balanço que protegem os pedestres 
que caminham pela calçada e, ao mesmo tempo, protege as visuais 
diretas para o banco. 

O paisagismo foi projetado por Roberto Burle Marx, que criou os 
jardins no recuo do lote e um terraço jardim na cobertura do edifício. 
Com o alargamento da Avenida Paulista na década de 70, o jardim que 
estava na frente da avenida foi parcialmente removido.

O edifício de escritórios fica suspenso do embasamento, propiciando 
um pavimento intermediário onde fica o terraço jardim de uso comum. 
Os 16 andares de escritórios possuem estacionamento no 2º Subsolo 
com 70 vagas de garagem.

Como no edifício Quinta Avenida, o edifício de escritórios foi implantado 
perpendicularmente a Avenida Paulista. As fachadas frontais e dos 
fundos são cegas e foram revestidas em placas de mármore que 
reproduzem um desenho geométrico em relevo. Já as fachadas 
laterais do edifício possuem fechamento em vidro e são protegidas 
por um pano de brise móvel em alumínio. Para o bom desempenho do 
sistema de proteção solar, o brise foi destacado da fachada em 80 cm, 
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auxiliando na dissipação do calor. Até hoje este edifício tem o melhor 
desempenho de economia de energia da Avenida Paulista.

Tanto no edifício quanto no embasamento foram utilizadas plantas 
livres para maior flexibilidade de uso e configuração do layout. 
Para tanto a estrutura foi executada com lajes nervuradas e pilares 
cilíndricos dispostos numa malha ortogonal interna a planta, liberando 
as fachadas para o fechamento em vidro independente. 

A planta do pavimento de escritórios possui um bloco de circulação 
vertical com quatro elevadores internos a planta. A escada de formato 
cilíndrico é destacada da fachada e coroada com uma caixa d’água, 
somando-se ao conjunto como um diferencial.  Nas extremidades da 
planta ficam os blocos de sanitários.

No projeto foi prevista a instalação de sistema de ar condicionado com 
equipamentos instalados no subsolo e a torre de resfriamento de água 
no alto da torre da escada.

89. Detalhe do pergolado no 

pavimento térreo.

90. Detalhe da torre de 
resfriamento.

91. Jardim do edifício em frente a 
Avenida Paulista.

92. Planta do pavimento tipo do 
edifício.

93. Detalhe do quebra-sol de 

alumínio.
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94. Análise gráfica do edifício Sul-

Americano.
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3.3.3 FIESP-CIESP-SESI | Rino Levi Associados

Os arquitetos

Com a morte de Rino Levi em 1965, Roberto Cerqueira César e Luiz 
Roberto de Carvalho Franco continuaram a desenvolver projetos no 
escritório.

Segundo BRUAND (2002), antes da morte de Rino, no escritório já 
havia uma tendência a ênfase nas pesquisas plásticas, que pode ser 
observado em seu projeto para o Paço Municipal de Santo André, e 
que esta ênfase talvez tivesse recebido certa influência de Lucio Costa 
e Oscar Niemeyer com as obras de Brasília61. Coloca ainda que, como 
o escritório trabalhava como uma sociedade há anos, não se podia 
deixar de levar em conta o peso que Roberto Cerqueira César e Luiz 
Roberto de Carvalho tinham nos projetos e que o mais provável seria a 
sua própria continuidade.

O próximo projeto, FIESP-CIESP-SESI vencedor de concurso em 1969, 
mostra um escritório em continuidade com a ênfase na forma que 
BRUAND cita, sem perder suas raízes em investigar todas as questões 
que abrangem o programa e do detalhamento técnico do projeto.

Luiz Roberto de Carvalho Franco (1926-2001) foi professor da FAUUSP 
de 1958 a 1965, tendo sido um dos primeiros a atuar no seguimento 
do Desenho Industrial; foi primeiro Secretário do IAB-SP, membro de 
várias comissões da Secretaria de Viação e Obras Públicas e membro 
fundador da AsBEA – Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura.

Roberto Cerqueira César (1917-2003) também foi professor da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP; primeiro Presidente 
da EMURB – Empresa Municipal de Urbanização, primeiro Presidente 
da COGEP – Coordenadoria Geral de Planejamento, depois SEMPLA 
– Secretaria Municipal de Planejamento de São Paulo, e primeiro 
Secretario Estadual de Negócios Metropolitanos de São Paulo.
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95. Ed. FIESP-CIESP-SESI.



ARQUITETURA PELA TORRE | 3. Avenida Paulista 153

O edifício

Nome do edifício:  FIESP-CIESP-SESI

Endereço: Avenida Paulista, 1313 – São Paulo

Arquitetura:  Rino Levi Arquitetos Associados (Roberto de 

Cerqueira César e Luis Roberto de Carvalho)

Paisagismo: Roberto Burle Marx

Início do projeto:  vencedor de concurso em 1969

Conclusão da obra:  1979 (intervenção de Paulo Mendes da Rocha em 

1998)

Número de pavimentos: 19 andares (contando com o mezanino do térreo)

 4 subsolos

Vagas:  382

Ar Condicionado:  central

O projeto de Roberto Cerqueira César e Luis Roberto Carvalho Franco, 
em continuidade com o escritório Rino Levi Associados, foi vencedor 
do concurso realizado pela FIESP-CIESP-SESI em 1970. O concurso foi 
dividido em duas fases, sendo que na primeira foram selecionados 
cinco trabalhos: Jorge Wilhein, José Magalhães e Lídia Campos; Israel 
Sancovsky, Jerônimo Bonilha, João Walter Toscano e Sergio Pileggi; 
Croce, Aflalo e Gasperini; Aracy Graça; além do escritório vencedor. 
A revista Acrópole, n. 373 de maio de 1970, publicou o resultado 
do concurso e os projetos premiados. SPADONI (2003), em sua tese 
de doutorado, comenta sobre o concurso em relação à arquitetura 
brasileira, com a qual poderia ser esboçado um resumo das 
preocupações que envolviam a produção arquitetônica do período62.

“Tratando-se de um programa vertical, era evidente que as soluções 

estariam pautadas pelas soluções formais modernas, seja na 

concepção de seus sistemas de espaço e estrutura, seja na própria 

linguagem. Mas novamente o trabalho de Croce, Aflalo & Gasperini 

diferenciava-se dos demais por não trabalhar com a solução de 

quebra-sóis, espécie de marca da produção brasileira, optando pela 
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expressividade da caixa de vidro, no caso as caixas. Em 1970 já não 

havia mais dúvidas sobre as heranças. Havia, isso sim, a opção dos 

herdeiros. Dos modernos disponíveis – se é que podemos assim nos 

referir às modalidades de projeto dos que não se colocavam a questão 

da revisão, como os brasileiros – restava a tensão dos componentes 

do projeto: a estrutura, a volumetria, o próprio espaço, como o térreo 

vazio, resultante dos pilotis por exemplo. A ideia da expressão era uma 

forma última de buscar alguma invenção, que aqui também poderia 

ser nomeada de originalidade.” 

SPADONI, 2003 63

No caso do projeto vencedor, a originalidade está na forma final, 
um edifício piramidal de base retangular, personalizando-o e 
diferenciando-o dos demais edifícios “convencionais” da Avenida 
Paulista64. Esta era exatamente a intenção dos autores, que indicaram 
no texto do concurso a vontade de transformar o edifício em um marco 
expressivo65.

O edifício está implantado num terreno em declive que liga a Avenida 
Paulista e Alameda Santos e divide-se em dois blocos, superior e 
inferior, separados pelo térreo livre. Seu acesso permitia o cruzamento 
dos pedestres entre as duas vias, num dos raros momentos de 
compreensão urbana de um lote na cidade de São Paulo, tirando 
partido do potencial da avenida, empregado posteriormente no 
edifício Citicorp, de Croce, Aflalo e Gasperini.

O bloco inferior, que ocupa o desnível da avenida com a alameda, 
no projeto original possuía cinco pavimentos ocupados por 
estacionamento, teatro e biblioteca. O nível térreo fica voltado para 
a Avenida Paulista, onde se localiza os acessos principais do edifício e 
teatro, e foi projetado para ser liberado para o uso público, permitindo 
uma conexão com a urbanidade da avenida. 

O bloco superior tem forma piramidal de base retangular e se eleva 
ao chão por meio de pilotis, o que lhe confere destaque na paisagem. 
Para conectar todos os pavimentos, concebidos de forma escalonada, 
atribuindo ao edifício uma pele única, foi utilizada uma grelha de 
alumínio extrudado na superfície de todas as fachadas. Por conta de 
sua espessura, esta grelha também tinha como função a proteção 
da incidência solar direta. Ao lado do edifício encontra-se a torre de 
circulação vertical, com uma bateria de elevadores e escadas, que 
se conecta ao bloco principal através de lajes, que vão ganhando 
dimensão a cada pavimento, por conta da diminuição de área dos 
pavimentos.
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Uma das justificativas da forma adotada, além da originalidade, era 
de que os andares superiores, onde normalmente estariam localizadas 
a diretoria e a presidência, estariam mais afastados das construções 
vizinhas, o que conferia mais discrição do que nos outros pavimentos.

Depois da fase de concurso, a estrutura, que no projeto original tinha 
duas linhas de pilares no térreo, passou por um novo cálculo estrutural, 
que concluiu que seria necessária a execução de mais uma linha pilares 
passando pelo centro da estrutura. Isso fez com que o chão, livre para 
uso público, perdesse um pouco o seu caráter inicial. Para acomodação 
da carga do bloco superior nos pilotis do térreo, foi executada uma 
estrutura de transição, que ocupa um pavimento inteiro, onde se 
encontram o arquivo morto e a central de ar condicionado dos 
escritórios.

Com a finalidade de racionalizar os acabamentos e instalações, os 
pavimentos possuem  modulação de 1,00x1,20m desde o piso até a 
caixilharia. Entre o forro e a laje foi deixado um espaço livre de 70 
cm para passagem de cabeamento de telefonia e eletricidade, sistema 
de ar condicionado e tubulações de água e esgoto. Com isso a planta 
ganhou mais flexibilidade para o projeto do layout, principalmente 
quanto a instalação de sanitários, que poderia ocorrer em qualquer 
pavimento.

96. Detalhe da estrutura do 

pavimento térreo.
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Com o alargamento da Avenida Paulista em 1974, muitos edifícios 
tiveram seus acessos tolhidos, o que não foi diferente com edifício da 
FIESP-CIESP-SESI. A diminuição do calçamento em 7 metros restringiu o 
acesso ao edifício, aproximando muito a escada existente da circulação 
dos pedestres. Somente em 1998, através de uma intervenção de 
Paulo Mendes da Rocha o edifício teve o acesso aliviado: cortou a 
laje de piso do pavimento térreo, avançando a calçada para dentro 
dos limites do lote do terreno, passando a ter 20 metros de largura, 
melhorando a acessibilidade e circulação do local (GUATELLI, 2006). 
Com a diminuição do programa que estava no pavimento inferior, foi 
criada uma estrutura metálica branca, encaixada onde havia o vazio do 
térreo, para abrigar a galeria de arte e o hall de acesso aos andares. A 
caixa branca obstruiu a visualização do volume do teatro da avenida, 
onde está o painel inclinado com o projeto de Burle Marx, onde o 
arquiteto procurou diminuir o impacto através da criação de algumas 
visuais nos acessos e pela passarela.
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97. Planta do 3° pavimento do 

edifício.

98. Ed. FIESP-CIESP-SESI.
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99. Análise gráfica do edifício 
FIESP-CIESP-SESI.
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3.3.4 Sudameris | Croce, Aflalo & Gasperini

Gian Carlo Gasperini

Gian Carlo Gasperini, responsável pelos projetos Sudameris, Citicorp 
e WTC dentro do escritório Croce, Aflalo & Gasperini, nasceu na Itália, 
em Castellammare di Stabia. 

Estudou na faculdade de arquitetura em Roma, frequentando dois 
anos e meio. Neste tempo veio para o Brasil, onde decidiu por finalizar 
seus estudos, formando-se em arquitetura em 1949 pela Faculdade 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. É doutor pela Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

Em 1962 junto com os arquitetos Plínio Croce (1921-1984) e Roberto 
Aflalo (1926-1992), ambos formados pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, participaram de um concurso internacional para a 
construção de uma torre de escritórios em Buenos Aires, que seria 
na época a maior torre de escritórios da América do Sul, promovido 
pela Peugeot e organizado pela U.I.A. - Associação Internacional de 
Arquitetos. O projeto foi o vencedor entre 226 concorrentes, mas não 
chegou a ser executado. Após isso se uniram para a criação do escritório. 
Em quase 50 anos de história, a empresa projetou e acompanhou a 
construção de mais de 1.222 prédios, na maioria em São Paulo.

O arquiteto é livre-docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo (FAU-USP), onde começou a lecionar em 
1974.

A preocupação do escritório em relação a estrutura veio dos 
fundamentos do racionalismo europeu, principalmente no estudo 
das obras de Mies Van der Rohe e depois, com o desenvolvimento da 
pesquisa, com o estudo do dimensionamento dos vãos, culminou no 
uso da grelha estrutural. É importante ressaltar que as grelhas foram 
tema da tese de livre docência de Gian Carlo Gasperini, com o título 
“Contexto e tecnologia: o projeto como pesquisa contemporânea em 
arquitetura” defendida em 1988 na FAU-USP.
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100.  Edifício Sudameris.
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O edifício

Nome do edifício:  Sudameris

Endereço: Av. Paulista, 1000 – Consolação – São Paulo/ SP

Arquitetura:  Croce, Aflalo & Gasperini 

Construção:  João Fortes Engenharia S/A

Data do projeto: 1983/ 1984

Conclusão da obra:  1986

Número de pavimentos: 19 andares

 4 subsolos

Altura: 75 metros aproximadamente

Área do terreno:  3.481m²

Área construída:  22.227m²

Vencedor de um concurso privado para a concepção de um edifício 
bancário, o projeto foi iniciado no final da década de 70 num período 
de depressão, quando os escritórios de arquitetura estavam vazios, 
possibilitando a reflexão sobre o projeto de arquitetura. A grelha foi a 
solução encontrada pelos arquitetos, diferenciando-os da arquitetura 
dos panos de vidro que prevalecia nos escritórios de arquitetura do 
momento. O uso da grelha mantinha o caráter estrutural da obra e 
ao mesmo tempo era um desenho dado à sua superfície. Era essa a 
definição que SPADONI encontrou para definir a atitude do escritório 
dentro do panorama da arquitetura produzida no período:

“O projeto de Aflalo e Gasperini faria a transposição, mas não sem 

antes buscar um porto seguro, que não os deixasse se distanciar de 

um conhecimento já sedimentado ao longo dos anos de produção e 

que repousava, sobretudo, sobre o conhecimento estrutural. A grelha 

foi assim uma engenhosa solução, encontrada pelos arquitetos, que 

permitia fazer conexão entre os dois tempos, mantendo o caráter de 

cada um deles: era ao mesmo tempo estrutura, que se colocava no 

exterior, e era superfície, pois definia o sistema da fachada. Estávamos 

diante de um raciocínio distinto ao do Edifício IBM, que embora também 
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expusesse delicadamente as colunas, não tratava de composição. A 

grelha compunha, é claro – era uma ordem geométrica –, mas também 

por isso mesmo era também abstrata, uma composição sem figura, 

entendida como repertório e por isso tão moderna como o foram as 

composições de Le Corbusier ou Theo Van Doesburg. Era o dominó, 

pensado na vertical.”

SPADONI, 2003.  66

O lugar seguro na qual Spadoni se referia era o Moderno e de fato esta 
era a intenção de Gasperini ao se apoiar na reflexão estrutural, que se 
resume na apresentação deste projeto:

“O edifício impõe-se pela clareza da solução arquitetônica e 
pela sua presença no entorno dentro de uma linguagem mais 
livre, mas ainda vinculada à toda a tradição estilística moderna. 
Impõe-se principalmente pelas proporções gerais do volume das 
grelhas e pela delicadeza de tratamento dos detalhes de suas 
partes. De certo modo é uma arquitetura “clássica”, porque ela 
revela toda uma preocupação de caráter harmônico dentro do 
espírito renovador na escolha da linguagem.”

GASPERINI, 1987, p. 120

O edifício é definido por duas grelhas estruturais paralelas, que 
sustentam as lajes. A grelha estrutural possui vãos de 2,50 metros 
de largura por 3,75 metros de altura e 1,25 metros de espessura. O 
fechamento em vidro foi instalado na face interna da grelha, que por 
conta da sua grande espessura, permitiu o sombreamento do vidro e 
melhor conforto térmico. O jogo de luz e sombras também valorizou a 
estrutura do edifício.

O formato laminar do edifício segue as proporções do lote, que possui 
a frente voltada para a Avenida Paulista menor com relação ao seu 
comprimento. Apesar de possuir a forma laminar característica do 
moderno, este edifício tem como diferencial a conexão direta com 
o chão: um bloco único conectado ao solo, que lembra as torres de 
escritório de Chicago e Nova York de 1950 a 70. Sua implantação 
procurou respeitar as edificações do seu entorno e que levou a um 
afastamento frontal maior, alinhando-se ao edifício Paulicéia e 
mantendo a visual lateral para o edifício Gazeta. Neste afastamento foi 
projetada uma praça, onde a transição entre o espaço público e semi-
público é feito por meio de uma escadaria. Neste caso, assemelha-se 
ao edifício Seagram de Nova York, que possui a mesma relação com a 
cidade.
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O pavimento térreo, com pé direito generoso de 11,50m, é utilizado 
como espaço cultural que interliga a praça de acesso à praça semi-
circular que fica aos fundos, antes da agência bancária. O pavimento  
ainda é marcado por uma ruptura no padrão da grelha, onde recebe, 
a meia altura, uma viga de transição, que sustenta parte dos pilares, 
provocando uma transparência maior neste espaço.

Com o posicionamento da agência bancária nos fundos do lote, finaliza-
se o percurso do pedestre que vem da Avenida Paulista, podendo 
também acessá-la pela Alameda Campinas, através de uma escadaria 
que termina na praça. O bloco está em continuidade com a viga de 
transição do térreo do edifício e possui no teto uma cúpula geodésica 
com fechamento em vidro, com um desenho que remete à estrela de 
Michelangelo do piso da Praça do Capitólio em Roma67.

Para que a grelha estrutural apresentasse efeito plástico e técnico 
almejados e a estrutura tivesse perfeito alinhamento e acabamento, 
a grelha foi revestida por placas de granito. O sistema, pioneiro para 
época, fixou as placas de granito através de grapas metálicas de aço 
inoxidável, de modo que o revestimento ficasse afastado cerca 10 
cm da estrutura, sendo que na superfície as placas foram rejuntadas 
com silicone, o que evitava infiltrações do concreto e manchas no 
revestimento.

101. Implantação do edifício 
Sudameris.

102. Planta do pavimento tipo.
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O edifício possui 16 pavimentos de escritório, além de térreo, terraço 
e quatro subsolos. A planta é livre e possui um core central com seis 
elevadores e uma caixa de escada. Foi construído com instalações 
inovadoras para a época como elevadores modernos, sistemas de ar 
condicionado central, comunicação entre andares, combate à incêndio 
e segurança, além de possui heliponto na cobertura.

Foram tomadas algumas decisões na construção para que a obra fosse 
executada dentro do prazo estabelecido. Uma delas foi a elaboração de 
um planejamento para a localização canteiro, já que não havia espaço 
no terreno para um canteiro fixo.  Outra decisão foi a de escavar os 
subsolos ao mesmo tempo em que a estrutura principal do edifício (as 
grelhas) era construída. Isso foi possível através de escoramentos das 
lajes e construção de taludes no térreo e subsolos.

Outra preocupação foi a permanência de árvores existentes: Sibipirunas 
de aproximadamente 25 metros de altura que estavam ao lado do lote. 
Para tanto foi contratado um botânico que dava parâmetros de como 
protegê-las contra a ação das concretagens e escavações68.

Como ocorreu posteriormente no caso do Citicorp, o escritório também 
desenvolveu o projeto de interiores do edifício, neste caso definido 
no pavimento térreo, na qual foram utilizados predominantemente 
o granito e o aço inoxidável, e nos três últimos andares onde fica a 
diretoria. O mobiliário e o carpete utilizado nas áreas da diretoria 
foram pesquisados e detalhados junto aos fornecedores. No hall de 
entrada do prédio fica em destaque uma escultura do italiano Arnaldo 
Pomodoro.
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103. Alinhamento dos edifícios 
Sudameris e Paulicéia. Ed. 
Gazeta ao fundo.

104. Detalhe da grelha na 
cobertura.
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105. Análise gráfica do edifício 
Sudameris.
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3.4 Análise dos projetos | estudos de caso

Com base nas análises gráficas dos edifícios escolhidos, podemos 
perceber a mudança de comportamento do projeto de edifícios de 
escritórios, que acompanhou a transição da arquitetura moderna. 

Num primeiro momento na Avenida Paulista, observamos o rigor 
ao modelo defendido pela arquitetura moderna, tão enraizada aqui 
pelas interpretações do desenho e das ideias de Le Corbusier, como 
por exemplo, no uso dos cinco pontos defendidos por ele: a planta 
livre, a fachada livre, o terraço jardim, o uso de pilotis no térreo e as 
janelas em fita. Na presente pesquisa, destacamos o uso da planta 
livre, que veio auxiliar na transformação do programa de edifício de 
escritórios, junto a introdução de um novo perfil de trabalho por parte 
das empresas, que solicitava espaços cada vez maiores e abertos, 
facilitando a modificação e adaptações de seu layout. Também 
destacamos a interpretação brasileira da arquitetura moderna – que 
pode ser verificada no edifício do Ministério da Educação e Saúde 
no Rio de Janeiro –, como por exemplo, na aplicação do brise soleil 
na fachada, introduzido com a finalidade de proteger o edifício da 
incidência solar direta, tão peculiar do nosso clima. De outra forma, 
colocamos a contribuição da arquitetura vertical norte-americana do 
pós-guerra, principalmente com a clareza estrutural e transparência 
dos panos de vidro dos edifícios desenvolvidos por Mies van der Rohe, 
que influenciaram de modo particular a arquitetura vertical paulista.

A contínua utilização dos símbolos do projeto moderno, de forma 
repetitiva e a exaustão, fez com que alguns escritórios buscassem, 
através de pesquisas formais e estruturais, novos parâmetros de 
atuação dentro da perspectiva da arquitetura moderna, que podem 
ser vistos nos projetos da Avenida Paulista do escritório Croce, Aflalo 
e Gasperini (Sudameris e Citicorp) e do escritório Rino Levi Associados 
(FIESP-CIESP-SESI). Podemos dizer que esta resposta já era herdeira de 
um projeto brasileiro, baseada na obra de Oscar Niemeyer que de um 
modo muito particular procurava uma nova expressão a partir de sua 
tectônica. Contudo, a transformação do concreto como protagonista da 
obra arquitetônica por parte dos paulistas teve como principal agente 
o arquiteto Vilanova Artigas, que procurou a partir deste viés conferir a 
arquitetura uma importância social e política voltada à produção para 
o estado. 
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De outro modo, falamos da arquitetura voltada para o setor privado, 
que tanto acompanhou os arquitetos paulistas, alguns deles 
estrangeiros radicados na cidade, desde o desenvolvimento dos 
edifícios altos da região central de São Paulo. Quanto aos escritórios 
em questão, já havia em suas obras um anseio pela tecnologia e pelos 
materiais, portanto acreditamos que os mesmos buscaram, dentro 
deste momento da arquitetura brasileira e através de experimentações 
voltadas ao edifício alto, produzir ideias próprias sobre a questão.

Para o aprofundamento destas questões dentro da análise do projeto, 
utilizamos alguns parâmetros que auxiliam na interpretação dos 
anseios de seus arquitetos, na qual destacaremos a seguir aquelas que 
estão vinculadas a sua implantação, que ajudaria a entender a relação 
do edifício com a cidade; a estrutura, vinculada a tecnologia construtiva 
utilizada, bem como a espacialização do projeto através de sua planta; 
a imagem, definida pelos estudos volumétricos, adição, subtração de 
elementos e a harmonia entre eles; por último, trataremos da questão 
da iluminação natural.

Implantação

Com relação à implantação, ou seja, forma da qual o edifício alto 
se concilia com a cidade, primeiro é necessário compreender o 
espaço urbano na qual os projetos estavam inseridos: a Avenida 
Paulista se manifesta a multiplicidade de usos, concentração de 
atividades culturais, comerciais e de serviços que fazem com que 
a população transite por ela dia e noite. Lembramos se seu caráter 
público está vinculado a sua ocupação, que num primeiro momento 
era estritamente residencial e aos poucos foram introduzidos novos 
usos. Com isso podemos entender que a permanência de tais áreas, 
residenciais e de comércio, além das administrativas e financeiras, 
nas quais se caracterizam a maioria de suas torres, possibilitam maior 
interação e melhor qualidade de vida urbana, apesar de não garanti-la.  
Além disso, suas condições de acessibilidade, tanto no que diz respeito 
ao transporte público com mais alternativas de metrô e ônibus, quanto 
pelo calçamento largo que privilegia a circulação dos pedestres, 
também são fatores que auxiliam na permanência da população.
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Com a análise observamos que os edifícios implantados na Avenida 
Paulista possuem uma relação melhor com a avenida, apresentando 
áreas de convivência articuladas através de galerias comerciais, 
desníveis de piso ou praças. Os edifícios Quinta Avenida e Sul-Americano 
possuem a mesma configuração, edifício laminar sob embasamento, 
mas têm usos diferentes no térreo: no Quinta Avenida temos o uso 
comercial, com acesso as lojas por meio de rampas e a criação de um 
segundo calçamento, que faz relação com a avenida. Lembramos que 
esta solução, uso comercial no térreo, foi muito utilizada na área central 
da cidade, estabelecendo percursos e conexões através de galerias. Já 
o Sul-Americano tem o térreo ocupado por um banco, portando um 
embasamento hermético. Contudo, havia sido projetado com uma 
grande área ajardinada na frente e os brises do embasamento serviam 
tanto como um espaço de transição entre o público e o privado, quanto 
para proteger o pedestre. 

O edifício FIESP-CIESP-SESI tinha originalmente o térreo livre com o 
uso de pilotis para a ocupação da população, conforme os ideais da 
arquitetura moderna, porém a inserção de uma terceira linha de pilares 
tirou um pouco da força que havia no projeto. Lembramos que todos os 
edifícios desta época também sofreram com o posterior alargamento 
da avenida, como por exemplo, no caso do Quinta Avenida, na qual 
uma rampa de acesso ao piso inferior teve de ser substituída por uma 
escada, e no Sul-Americano, onde o jardim projetado por Burle Marx foi 
praticamente retirado. No caso do FIESP-CIESP-SESI a calçada também 
diminuiu drasticamente, dificultando o acesso ao edifício, que só foi 
revisto posteriormente na intervenção de Paulo Mendes da Rocha.

O Sudameris, construído após o alargamento da avenida, possui uma 
relação urbana totalmente diversa dos três primeiros: um prisma 
conectado totalmente ao chão, que faz a transição entre o espaço 
público e privado através de jardins e escadarias, direcionando o 
pedestre. No que diz respeito a sua frente e guardada as devidas 
proporções, assemelha-se a proposta do Seagram de Mies van der 
Rohe em Nova York e sua relação com o espaço público. Vemos com 
este tipo de implantação que a boa relação entre o edifício e a rua não 
depende somente do seu programa no térreo, com áreas comerciais e 
de serviço que fortaleçam o transito de usuários, mas podemos dizer 
que esta boa relação está intrinsecamente ligada ao tamanho do lote, 
ao número de conexões que este faz com a rua e com as áreas de estar 
e descanso que ele oferece. 
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Estrutura | planta e seção | circulação e uso

Como mostrado anteriormente, a racionalização estrutural proposta 
pelo moderno brasileiro, empregada no seu primeiro edifício, o 
Ministério da Educação e Saúde, vigorou por muito tempo. Através 
dos edifícios Quinta Avenida e Sul-Americano podemos verificar 
seu modelo, resumido no embasamento horizontal com pilotis e 
na estrutura vertical laminar, com linhas de pilares desvinculados 
da fachada através do uso de lajes em balanço. A planta livre aqui é 
colocada como forma de flexibilizar o layout interno dos escritórios, 
também ligada ao modelo de espaço de trabalho americano. Na sua 
estrutura interna, as circulações verticais eram dispostas na área 
central da planta, dividindo-a em dois módulos, sendo que algumas 
vezes, como no caso do edifício Sul-Americano, destacavam a escada 
do corpo do edifício, explorando sua forma. 

Com as experimentações sequentes, temos a valorização do concreto 
e do sistema estrutural, onde poderiam ser explorados seus aspectos 
formais, na qual situamos o edifício Sudameris, com a grelha estrutural 
da fachada, e FIESP-CIESP-SESI, com a grande estrutura de transição no 
térreo. Neste momento, alguns arquitetos exploraram o uso do core 
(onde se somam a circulação vertical, sanitários e shafts) totalmente 
destacado do edifício, como no caso do edifício FIESP-CIESP-SESI. A 
utilização do core externo se mostrava pertinente por conta de dois 
fatores: separar totalmente as áreas de permanência do escritório das 
áreas de circulação e sanitários e conferir mais segurança as rotas de 
fuga em caso de incêndio, já que a mesma estaria destacada do corpo 
do edifício. No caso do edifício da FIESP-CIESP-SESI, que possui lajes de 
tamanhos variados (os primeiros andares com lajes maiores, diminuindo 
até chegar aos últimos), a distância entre o core até o perímetro do 
edifício é muito grande nas lajes maiores, levando a perda de áreas de 
permanência por conta do aumento da circulação interna. Este tipo 
de volumetria só foi possível porque o projeto definiu a divisão do 
programa entre os andares, ficando nas lajes maiores (primeiras) para 
a casa de máquinas de ar condicionado e armazenamento de arquivos 
e nas menores (últimas), salas de escritório, diretoria e presidência.

Ainda quanto ao sistema estrutural, damos destaque ao escritório 
Croce, Aflalo e Gasperini, pela pesquisa sobre as grelhas estruturais. 
O sistema caracterizou-se como uma marca dos projetos de edifícios 
comerciais e de serviço do escritório. Neste caso a racionalização 
da estrutura está implícita na sua ideia, explorando ao máximo sua 
potencialidade para que esta também fosse incorporada como 
elemento de fachada. 
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Volumetria | adição, subtração, equilíbrio e harmonia

Quanto à imagem dos edifícios, os projetos da Avenida Paulista, 
com maior vínculo com princípios da arquitetura moderna, revelam 
uma composição de elementos puros, prismas de base retangular, 
compostos harmonicamente, sem que cada elemento interfira 
diretamente no outro, ou seja, mostrando a autenticidade de cada um. 
Principalmente nos dois primeiros edifícios analisados, podemos dizer 
que havia uma preocupação maior com a proporção e equilíbrio entre 
estes elementos. 

De modo diverso, não reside na composição das volumetrias e das 
proporções do FIESP-CIESP-SESI algum equilíbrio, consequência da 
tensão entre a forma e a estrutura. Apesar disso, o tratamento distinto 
dado a eles e o destaque dado ao volume piramidal, nos faz alcançar 
uma imagem harmônica.

Já no caso do edifício Sudameris, apesar de sua configuração ser de um 
prisma puro conectado ao solo, o partido estrutural adotado conferiu 
a ele a exceção dos projetos modernos, um exemplo claro de que a 
estrutura poderia ser utilizada na busca de uma linguagem diferente. 

Iluminação

A arquitetura moderna brasileira soube resolver de diversas maneiras 
a questão da insolação nos seus edifícios, seja com o avanço das lajes 
que protegiam os caixilhos, na aplicação de cobogós nas fachadas, ou 
com o uso dos brises-soleil. De alguma forma podemos observar que 
esta questão já estava arraigada no projeto brasileiro. 

Com a utilização das fachadas livres, o caixilho ganhou destaque na 
elaboração das fachadas. Os detalhes definidos pelos arquitetos 
reforçavam as linhas do projeto e ganhavam força em seu conjunto. Os 
brises-soleil que protegiam os caixilhos da ação direta do sol, também 
faziam parte da composição da fachada e, quando móveis, como no 
caso do Quinta Avenida e Sul-Americano, proporcionavam um efeito 
plástico diferenciado. Já no edifício FIESP-CIESP-SESI o brise em grelha 
unificou os pavimentos escalonados, conferindo a textura de uma pele 
que reforçava sua forma. No caso do Sudameris, o uso das grelhas 
estruturais na composição da fachada ao mesmo tempo em que 
racionalizou o projeto, também provocou um efeito plástico através do 
sombreamento, que revelava os cheios e vazios da estrutura.
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Importante destacar que, nestes quase 30 anos que separam os 
projetos, o clima da cidade foi modificando e o ar condicionado, pouco 
utilizado nos primeiros edifícios, tornou-se imprescindível. Este ponto 
também está relacionado com o aumento do uso de equipamentos 
ligados a eletricidade, que aumentaram a temperatura ambiente da 
sala. Porém, de fato estas soluções vêm a auxiliar na diminuição do 
uso do ar condicionado e consequentemente da energia elétrica, e 
portanto continuam sendo importantes.



ARQUITETURA PELA TORRE | 3. Avenida Paulista 177

NOTAS:

39 A sede da Gazeta ficava na Rua Casper Líbero, no centro de São Paulo e o 

terreno da Avenida Paulista, número 900, era de propriedade de Casper 

Líbero. Depois do seu falecimento, a Fundação Casper Líbero definiu a 

construção de uma nova sede em 1958.

 Fonte: FRANCFORT, Elmo. Av. Paulista, 900: a História da TV Gazeta. 

Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2010.

40 ZEIN, 1985, p. 70.

41 Num primeiro o projeto foi elaborado por Warchavchick, tornando-se 

posteriormente um concurso fechado. Ao final, o concurso foi abandonado 

e o partido de David Libeskind adotado (XAVIER, 1983).

42 FELDMAN in CAMPOS, 2004, p. 124.

43 Com produção nacional dos elevadores, o custo para sua instalação 

diminuiu, permitindo a disseminação de edifícios altos. XAVIER (1983) 

fala deste aspecto em alguns edifícios residenciais desta época em seu 

livro “Arquitetura Moderna Paulista”, como no edifício Nações Unidas: “A 

planta evidencia uma peculiaridade da época – o relativo preço baixo dos 

elevadores – o que permitiu a previsão de dois deles para dois modestos 

apartamentos.” (n°35); e no edifício Paulicéia e São Carlos do Pinhal: 

“Ressaltam neles o uso intensivo de elevadores – sistema de circulação 

vertical nessa época ainda bastante acessível (...).” (n°39).

44 Frase de ANHAIA MELLO em ROLNIK, 1997, p. 197

45 FRANCFORT, Elmo. Av. Paulista, 900: a História da TV Gazeta. Coleção 

Aplauso, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2010

46 Na sequência de textos de Ruth Verde Zein para o site Vitruvius, discorre 

sobre como definir a arquitetura entre 1960 e 1970. Fala que “o esgotamento 

de suas pautas já desde a década de 1950 (reconhecido, inclusive, pelo 

próprio Costa e debatido por Niemeyer, que afirma desde 1954 estar em 

busca de novos rumos), somada às transformações e questionamentos 

derivados da concretização do fato urbano e arquitetônico de Brasília; 

a par de várias mudanças tecnológicas e ideológicas que já vinham 

ocorrendo, no panorama nacional e internacional, desde o impulso de 

reconstrução do pós-2ª Guerra, ajudarão (entre outros fatores) a catalisar 

o surgimento de novas respostas arquitetônicas à perenemente renovável 
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questão da identidade nacional. Nesse caminho, desde os anos 1950 já 

estavam em fermentação novos paradigmas que igualmente almejavam, 

inicialmente vagamente, mas depois com muita clareza, reformular o que 

poderia passar a ser considerado como “arquitetura brasileira”, buscando 

sua consagração oficial – o que talvez ocorra, simbolicamente, no fim 

daquela década”.

 Fonte: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.076/ 

318

47 BASTOS, Maria Alice Junqueira. Brasil: Arquiteturas após 1950. Perspectiva, 

São Paulo, 2010. p. 54

48 SPADONI, 2003, pág. 24 e 25

49 Ibidem, pág. 130

50 Informação retirada da entrevista feita pela Arcoweb com o Sidonio Porto 

em Maio de 2010.

 Fonte: http://www.arcoweb.com.br/entrevista/sidonio-porto-o-arquiteto 

-07-05-2010.html

51 XAVIER, 1983, p. 166

52 Vide artigo de Ruth Verde Zein, A harmonia e a melodia de uma orquestra 

onde cada instrumento ensaia sozinho. Revista Projeto, São Paulo, n. 78, 

ago.1985, p. 80 a 83.

53  Revista Projeto 1985, n° 78. A torre e embasamento num único volume em 

concreto, p. 100.

54 ARGAN, Giulio Carlo “El problema de la fachada y las soluciones de Alberti, 

Vignola y Giacomo  della  Porta” -In: El concepto del espacio arquitectónico 

- Buenos Aires: Ediciones Nueva Vision, 1973. P. 66 a 84

55  ACRÓPOLE, nº255. Janeiro de 1960. Texto dos arquitetos.

56 Informação dada pelo próprio arquiteto em entrevista concedida a autora 

em Março de 2011.

57 Informação dada pelo próprio arquiteto em entrevista concedida a autora 

em Março de 2011.
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58 Revista Acrópole, n° 334, Nov/ 1966, pág. 35

59 XAVIER, 1983, p. 72.

60  ACRÓPOLE, nº334. Novembro de 1966. Pág. 35.

61 BRUAND, 2002, p. 254 e 255
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4. EIXO DA MARGINAL DO RIO PINHEIROS

4.1 Transformações do projeto e da cidade: descida da Avenida 
Paulista

 

4.1.1 Um momento de transformação econômica 

Até a década de 1970, São Paulo apresentou um intenso processo 
de urbanização e desenvolvimento caracterizado pelo aumento 
populacional e pela concentração industrial. Transformações na 
divisão de trabalho e inovações tecnológicas, através do uso de novos 
equipamentos e máquinas, otimizaram a produção e fomentaram 
o desenvolvimento da industrialização. A mudança de paradigma 
acontece a partir dos anos 1980, por fatores internos e externos, 
das quais são ponto chave a Crise do Petróleo de 1973 e a recessão 
econômica da década de 1980.

A Crise do Petróleo de 1973 eclodiu quando os países exportadores 
de petróleo chegaram a aumentar em 400% o valor do barril em 5 
meses, causando uma crise comercial mundial. Visto que até então o 
petróleo era a principal fonte de energia para os meios de produção e 
transporte, a estagnação mundial decorrente da crise culminou em uma 
série de reestruturações no setor industrial que tangiam sua produção, 
regulação e tecnologia (NOBRE, 2000). A primeira reestruturação foi o 
aumento da internacionalização do capital produtivo, com a aplicação 
de técnicas de gerenciamento que dividiam a produção em complexos 
industriais em países periféricos, onde havia grande oferta de mão de 
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obra barata e ausência de uma legislação trabalhista exigente. Alguns 
destes países passaram a desempenhar um papel mais importante 
dentro do processo produtivo ao dar incentivo a industrialização, 
abrindo o mercado para capital estrangeiro e consequente investimento, 
dentro de uma política desenvolvimentista. A constituição destas 
novas unidades produtivas só foi possível graças ao desenvolvimento 
dos meios de transporte e dos meios de comunicação, dando o apoio 
necessário para o gerenciamento dessa produção, culminando na 
criação de um mercado mundial altamente integrado.

Porém, com a expansão da indústria nos países subdesenvolvidos, 
a taxa de desemprego dos países desenvolvidos aumentou, 
desencadeando uma nova reestruturação a partir da flexibilização 
do mercado de trabalho, através de subcontratações, contratos 
temporários, diminuição de carga horária e o aumento do trabalho 
informal. A terceira reestruturação foi de base política, na qual os países 
desenvolvidos diminuíram o número de tributos, desregulamentando 
do mercado financeiro para enfim se tornarem competitivos no cenário 
mundial (NOBRE, 2000).

Voltamos a São Paulo num panorama diverso, com a tentativa 
do governo de reestruturar a nação através de políticas 
descentralizadoras, caracterizadas principalmente no II Plano Nacional 
de Desenvolvimento69 de 1974. Por conta das políticas adotadas, 
complexos industriais foram desmantelados a favor da criação de 
novos pólos de tecnologia: parques industriais que se estabeleceram 
principalmente no interior da cidade, criados a partir da possibilidade 
de descentralização do trabalho com o uso da telemática. Nos anos 
em que se seguiram, a cidade assistiu ao êxodo industrial, a queda 
no crescimento populacional e o empobrecimento da sua burguesia e 
proletariado (ROLNIK, 1990). 

Para garantir a competitividade, o setor industrial da cidade, agora com 
menor importância na economia, teve que aumentar a racionalização 
da produção, através da automatização dos equipamentos e a 
consequente diminuição do número de empregados. Em contrapartida 
o setor terciário aumentou a sua participação no mercado, fazendo 
com que a metrópole passasse por um processo de especialização 
através de inovações tecnológicas no campo das telecomunicações e 
informática. Segundo ROLNIK (1990), os seguimentos que mereceram 
destaque no crescimento do setor terciário entre as décadas de 1970 e 
1980 foram as instituições de crédito, seguros e capitalização, bancos, 
caixas econômicas e cooperativas70.



ARQUITETURA PELA TORRE | 4. Eixo da Marginal do Rio Pinheiros 183

4.1.2 A atuação do mercado imobiliário

Após a Crise do Petróleo, as metrópoles passaram por um processo 
de reestruturação econômica para atrair novos investimentos. 
Muitas delas se valeram da atuação do mercado imobiliário para se 
aproximar de setor terciário, principalmente aqueles relacionados 
aos serviços financeiros e administrativos, através da construção de 
megaempreendimentos voltados para este público.

Em cidades como Londres, Nova Iorque, Los Angeles, Tóquio, Paris 
e Frankfurt, no boom imobiliário da década de 1980, as estratégias 
variavam entre a criação de novos centros de negócios ou a renovação 
de áreas urbanas degradadas, que angariaram incentivos do poder 
público com a desregulamentação do uso do solo, facilidade de 
obtenção de empréstimos bancários ou até mesmo com financiamento 
público (NOBRE, 2000). Na maioria das vezes estes planos urbanos 
utilizavam a verticalização para alcançar a reafirmação das áreas 
centrais ou afirmação de novos centros.

No caso da cidade de São Paulo, investir no setor imobiliário se tornou 
mais seguro que investir nas demais aplicações financeiras, tendo 
em vista a hiperinflação e a instabilidade econômica que a cidade se 
encontrava no momento. No período de 1980 e 1990 o principal agente 
econômico utilizado a construção civil foram os fundos de pensão (FIX, 
2007).

A certeza do retorno deste tipo de investimento decorria da grande 
demanda por locação de escritórios de melhor qualidade e adequados 
às novas tecnologias criadas para o setor. Sistemas de condicionamento 
de ar, automação, segurança predial, vagas de estacionamento, 
infraestrutura de telecomunicações e de processamento de dados 
passaram a ser requisitos básicos para atender seus ocupantes. No caso 
de grandes corporações, lajes com grande área útil, com flexibilidade 
de layout ou até mesmo a possibilidade de interligação entre andares, 
também influenciavam no momento da locação. 

As empresas também mudaram seu perfil em relação à propriedade do 
edifício, já que com o rápido desenvolvimento tecnológico suas sedes 
tornavam-se obsoletas. Com a venda da sede, a empresa passava a 
investir o capital adquirido e com a renda pagava a locação de um 
edifício com mais qualidade (NOBRE, 2000; FIX, 2007). A consolidação 
deste mercado, através da ação de promotores e empreendedores 
imobiliários junto a investidores corporativos, criou posteriormente 
um boom de escritórios do tipo triple A71. 



4. Eixo da Marginal do Rio Pinheiros | ARQUITETURA PELA TORRE184

4.1.3 A Faria Lima

Como vimos no capítulo anterior, em 1970 a Avenida Paulista já havia 
se consolidado como novo centro de negócios da cidade. Além dela, 
somente na região central de São Paulo poderiam ser encontradas 
características urbanas, infraestruturas e edifícios que davam amparo 
a este setor. 

O alto custo dos terrenos da Avenida Paulista somado as incertezas 
econômicas do período, levaram ao deslocamento do mercado 
imobiliário em direção ao eixo sudoeste da cidade, onde se 
encontravam terrenos mais baratos e numa região que estava 
recebendo investimentos públicos em infraestrutura. Dois fatores 
foram determinantes para este acontecimento: o alargamento da 
rua Iguatemi em meados de 1960, que na sua inauguração veio a se 
chamar Avenida Faria Lima em homenagem ao prefeito falecido, e a 
inauguração do Shopping Center Iguatemi em 196672. Tanto a abertura 
da avenida, quanto a inauguração do Shopping Center Iguatemi, 
impactaram diretamente a renovação urbana da região em questão, 
induzindo seu adensamento e a mudança de uso do solo, alterando 
o perfil de bairros como Pinheiros, Itaim Bibi e Vila Olímpia (MEYER, 
2004).

Segundo MEYER (2004), podemos identificar três variáveis que juntas 
conduziram o processo de transferência das funções centrais rumo 
ao sudoeste: a primeira relaciona-se com os investimentos públicos 
voltados para o sistema viário na região, sobretudo com a construção 
de túneis e viadutos que facilitaram a entrada e saída para bairros 
residenciais; em segundo, a atuação da especulação imobiliária, que 
soube utilizar estes investimentos públicos para agregar valor à área na 
obtenção de maior lucro; e em terceiro, o processo de transformação 
das áreas industriais na região da Marginal do Rio Pinheiros, que aos 
poucos foram sendo desativadas73. 

Já nos anos de 1970 apareceram os primeiros edifícios de escritório da 
região. Esta primeira fase da Faria Lima que incluímos a pesquisa, por 
conta do período na qual se inscreve, revela uma aproximação com 
a produção de edifícios de escritórios da Avenida Paulista, através da 
ênfase nas estruturas de concreto armado e grandes superfícies de 
vidro. 

106. Ed. Parque Iguatemi.

107. Ed. Capitânea.

108. Ed. Acal.
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O edifício Parque Iguatemi, projetado pelo escritório Croce, Aflalo e 
Gasperini e concluído em 1971, ocupa um quarteirão inteiro na Av. 
Faria Lima esquina com a Rua Gabriel Monteiro da Silva. O edifício 
conta com embasamento com térreo mais 5 andares e a torre com 
15 pavimentos tipo, projetado no mesmo raciocínio do edifício IBM, 
na qual a composição é traduzida por uma volumetria contínua com 
forte apelo estrutural. Para tanto, foi criada uma transição entre o 
embasamento e a torre, que amenizava o impacto entre o edifício e 
a área residencial próxima: o embasamento possui a face posterior 
inclinada, aumentando o seu corpo na medida em que se aproxima 
do solo. Por conta da proximidade com o lençol freático não foram 
executados subsolos, sendo que a garagem localiza-se em 4 pavimentos 
do embasamento, equipados com elevadores especiais para esta carga. 
No térreo, com pavimento a meio nível, existe um átrio com pé direito 
duplo voltado para a avenida. A planta retangular do pavimento tipo 
é livre e possui circulação vertical e sanitários nas duas extremidades.

Na esquina das Avenidas Faria Lima e Cidade Jardim está localizado 
o Edifício Capitânea, de autoria de Pedro Paulo de Melo Saraiva, 
Sergio Ficher e Henrique Cambiaghi Filho, projeto de 1973. O edifício 
é constituído por dois blocos distintos: o embasamento horizontal e a 
torre de escritórios vertical. O embasamento possui 2 pavimentos para 
garagem, sendo que suas fachadas são delimitadas por placas pré-
moldadas de concreto. Acima do embasamento fica um teto jardim. Já 
o pavimento tipo conta com 14 andares e possui uma planta quadrada 
com core central, com escadas, elevadores e sanitários. XAVIER (1983), 
descreve que este tipo de partido com core central “(...) é hoje pouco 
empregado talvez por motivos de segurança (incêndios), mas tem o 
indiscutível mérito de franquear totalmente o perímetro da planta às 
zonas de trabalho” 74. Possui ainda um sistema de colunas periféricas 
que descem pelas fachadas, também com função de quebra-sol, na 
qual são amparadas por vigas de transição que concentram os esforços 
em duas colunas em cada face.

Dos mesmos autores, o Edifício Acal, projeto de 1974, fica localizado 
na Avenida Cidade Jardim, na diagonal inversa ao edifício Capitânea, 
da qual divide o mesmo partido: torre de base quadrada sobre 
embasamento. A diferença fica no tratamento dado às fachadas, que 
são protegidas por uma estrutura treliçada em concreto, afastada cerca 
de 60 cm do caixilho, sustentada por dois pilares em cada face, ficando 
com 5,30 metros em balanço nas extremidades (XAVIER, 1983). Por 
conta do sistema de segurança contra-incêndios da época, foi tomada 
a solução de se estender as lajes para fora do edifício alcançando a 
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treliça de concreto, impedindo a propagação do fogo de um andar para 
o outro. Como resultado, temos a impressão do vidro estar aplicado de 
forma contínua na fachada.

Já em 1981 foi inaugurado o edifício Dacon, localizado na esquina das 
Avenidas Faria Lima e Cidade Jardim, projetado por Ricardo Julião e 
Marcos Tomanik para a Dacon, que queria ligar a imagem da empresa 
do setor automobilístico a uma torre de linhas arrojadas. O edifício foi 
o primeiro de São Paulo a receber painéis de vidro em toda a fachada, 
sendo que os vidros, de coloração esverdeada, foram importados do 
Japão. A grandiosidade do edifício é refletida através de seu formato 
cilíndrico e nos seus 96 metros de altura: o embasamento, que na 
cobertura possui um grande terraço jardim, 23 pavimentos tipo para 
escritórios e cobertura com heliponto, o que atraiu a atenção de 
grandes personagens da época que tiveram seus escritórios na torre: o 
ex-ministro Dílson Funaro, o ex-ministro Ozires Silva, a ex-ministra Zélia 
Cardoso de Mello entre outros75.

Numa fase posterior da avenida, que coincide com o incremento de 
novos dispositivos criados para o desenvolvimento da verticalização 
da região, como por exemplo, a Operação Urbana Faria Lima de 1995, 
a produção arquitetônica caminha para um viés de adoção dos panos 
de vidro totais, talvez numa adaptação empobrecida do modelo 
corporativo tão bem desenvolvido por Mies van der Rohe.

109. Ed. Dacon.
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4.1.4 Ao longo do Rio Pinheiros

Antes da década de 1970, a região próxima a Marginal do Rio Pinheiros 
era em grande parte ocupada por áreas residenciais constituídas pelos 
bairros jardim, construídos pela Companhia City, como por exemplo, 
Jardim América, Jardim Europa e Jardim Paulistano, ou loteamentos 
residenciais para classe média, como na região do Itaim Bibi. Já os 
terrenos a sua margem eram grandes áreas alagadiças – áreas de 
várzea – onde se encontravam instaladas algumas indústrias.

Lembramos que modelos viários adotados na cidade até então, como 
o Plano de Avenidas e o Plano Moses, optavam pela criação de anéis 
viários, como numa tendência natural da cidade em aumentar as 
densidades urbanas e as atividades econômicas na área central que 
vai se dissipando em direção as áreas periféricas, o que estimulava 
a concentração de fábricas e distribuidoras na região da Marginal. 
De modo diverso operou o Plano Urbanístico Básico de 1968, ao 
romper com o modelo radioconcentrico, construindo 815 km de vias 
expressas dispostas em grelha retangular, que pouco considerava as 
questões da topografia e a estrutura urbana que havia (NOBRE, 2000). 
Modificações na estrutura viária foram construídas principalmente 
na gestão municipal do prefeito Paulo Maluf de 1993 a 1997, como a 
extensão da Avenida Brigadeiro Faria Lima até a Juscelino Kubitschek, 
a construção da Avenida Chedid Jafet e a ligação da Rua Funchal com a 
Av. Eng. Luis Carlos Berrini (NOBRE, 2000). 

Por sua vez, a Lei de Uso e Ocupação do Solo de 1972 dividiu a cidade 
em setores sem que houvesse uma real integração entre os espaços, 
episódio mais claro na região da Marginal, onde as áreas residenciais 
do Itaim Bibi e os bairros jardins foram delimitadas como zonas 
residenciais de baixa densidade, em contraste com as zonas de uso 
misto de média e alta densidade, como nas áreas da Berrini, Nações 
Unidas e Funchal. 

A verticalização na região da Marginal ocorreu nestas zonas de uso 
misto de média e alta densidade, onde o coeficiente de aproveitamento 
poderia chegar até 4, desde que a taxa de ocupação fosse menor. 
Com a pressão do mercado imobiliário alguns dispositivos foram 
criados pelo poder público para aumentar a área construída dos 
edifícios e com isso aumentar seu lucro. Um destes dispositivos foi o 
pagamento de Outorga Onerosa, que, a partir do projeto previamente 
analisado e aprovado pela Prefeitura, permitia a compra de potencial 
de construção até o limite máximo permitido para toda a cidade. 
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Posteriormente foram criadas as Operações Urbanas Consorciadas, 
um instrumento legal criado pela Lei 10676/88, que promove a 
revitalização de uma determinada área através de mecanismos de 
incentivo a empreendedores: flexibilização dos limites estabelecidos 
pela Lei de Zoneamento, mediante uma compensação financeira. 
A Operação Urbana Faria Lima, criada em 1995 pela Lei 11.732 na 
gestão de Paulo Maluf, criou novas oportunidades de investimento 
do mercado imobiliário numa região onde havia estoque de terrenos 
vazios76. Com o Estatuto da Cidade em 2001, o aumento de potencial 
construtivo dentro da área da Operação Urbana foi regulado através da 
emissão de CEPACs – Certificados de Potencial Adicional de Construção 
– alienados em leilões ou negociações na Bolsa.

Os primeiros edifícios construídos ao longo da Marginal do Rio 
Pinheiros foram o Centro de Processamento de Dados do Banco do 
Brasil de 1970, Edifício Nações Unidas de 1974 e Centro Empresarial 
de 1977.

O Centro de Processamento de Dados do Banco do Brasil foi construído 
na Av. Nações Unidas esquina com a Verbo Divino, num terreno 
triangular de 26 mil m². O projeto do escritório carioca MM Roberto 
cria uma laje elevada que cobre quase toda a extensão, abrigando 
estacionamentos, administração, restaurante e depósito (BASTOS, 
2010). Desta laje emergem três torres cilíndricas interpenetrantes, 
que possuem tratamentos diferentes: linhas verticais, horizontais e 
concreto liso. As torres cilíndricas formam um pavimento tipo com 
dois grandes salões de 1700 m² e 750 m² para uso de escritórios e 
um terceiro espaço, um core, onde se encontram a circulação vertical, 
shafts e equipamentos (XAVIER, 1983). Por conta da sua volumetria 
– a horizontalidade expressa no térreo e a verticalidade das torres 
–, seu partido é relacionado ao movimento moderno e, até mesmo, 
comparado a solução dada por Oscar Niemeyer ao Hotel Nacional do 
Rio de Janeiro da mesma época (BASTOS, 2010), porém a diferença 
dos materiais empregados, concreto no caso do Centro e vidro no 
caso do Hotel, conferiu sentidos distintos às obras, relacionados a sua 
tectônica.

Na esquina das Avenidas Nações Unidas e Eusébio Matoso está 
localizado o Edifício Nações Unidas projeto de Salvador Candia. Com 
uma solução simples com um detalhamento muito preciso, a torre 
parte do prisma retangular que revela seu movimento no uso do brise 
soleil, determinados para cada tipo de fachada para resolver a proteção 
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solar: na fachada norte, voltada para a Euzébio Matoso, os brises são 
horizontais e fixos; na fachada poente, voltada para a Marginal, os 
brises são verticais e móveis. Além do uso por salas de escritório, o 
projeto previa a instalação de uma galeria de lojas no térreo, que foi 
suprimida após a ocupação do edifício pelo Unibanco, onde instalou 
uma agência bancária. A estrutura do edifício está localizada no core – 
onde fica a circulação vertical, shafts e sanitários – e no perímetro da 
laje, liberando a planta para o uso dos escritórios.

O Centro Empresarial de São Paulo (CENESP), localizado na Marginal 
do Rio Pinheiros, próximo a ponte João Dias, foi incorporado por uma 
empresa do grupo Burge y Born, de origem argentina, que decidiu reunir 
as sedes administrativas de suas empresas (FIX, 2007). O projeto é do 
arquiteto carioca João Henrique Rocha – que ficou em segundo lugar 
no Concurso para o Plano Piloto de Brasília de 1960 – em associação 
com Boruch Milmann e Ney Fontes Gonçalves. O projeto parte da 
criação de sete edifícios, um deles central – onde se encontram lojas, 
restaurantes e outros serviços – interligados a uma plataforma coberta 
por jardins. O edifício central conta com 4 andares e os demais com 9 
andares. O complexo foi inaugurado em 1977 com cinco blocos, sendo 
que os outros dois blocos foram concluídos em 1984 e 198877.

110. Centro de Processamento de 

Dados do Banco do Brasil.

111. Ed. Nações Unidas.

112. Centro Empresarial de São 

Paulo (CENESP).
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4.2 Eixo da Marginal do Rio Pinheiros: Sua história e imagem 
urbana 

4.2.1 A intervenção de Bratke: A experiência imobiliária

No início da década de 1970 havia edifícios pontuais na região da 
Marginal, mas que ainda não caracterizavam o desenvolvimento da 
região como um novo centro de negócios. Somente na Faria Lima 
os investimentos públicos ali colocados eram fator que instigava a 
especulação imobiliária, ampliando seu potencial para negócios e 
aumentando o valor dos seus terrenos.

Havia indícios de desenvolvimento da região da Marginal por conta de 
projetos de interligação da malha viária e rodoviária e pela proximidade 
com os bairros residenciais de alto padrão. Por este mesmo motivo, 
a Sears comprou um grande terreno na região em 1971, onde veio a 
implantar o Shopping Morumbi em 1982 (NOBRE, 2000). 

Podemos dizer que o potencial da região foi reconhecido após a atuação 
dos irmãos Carlos e Roberto Bratke e de Francisco Collet (PIRES, 1982; 
NOBRE, 2000; BASTOS, 2010). Naquele momento empresas de menor 
porte não conseguiam competir pela incorporação e construção em 
terrenos de locais consolidados como a Paulista e a Faria Lima, que 
além de ser caros pediam soluções cada vez mais grandiosas, fora da 
realidade da qual se encontravam (BRATKE, 1982). Causou interesse 
a região da Marginal do Rio Pinheiros: uma área favorecida pela Lei 
de Zoneamento para a construção de edifícios comerciais, na qual 
estavam previstos uma série de projetos viários (BRATKE, 1982). Além 
da facilidade de acesso pela Marginal, foram fatores decisivos para a 
incorporação na região: o preço baixo dos terrenos, em comparação 
com outras regiões já consolidadas, e a ausência de grandes edifícios 
no entorno. 

A empresa Bratke Collet se encarregava da incorporação, projeto e 
construção de praticamente 80% dos seus edifícios (PIRES, 1982). 
Começou a atuar na região em 1975, sendo que os primeiros prédios 
localizavam-se na Rua Funchal, Vila Olímpia e posteriormente na 
Avenida Berrini (NOBRE, 2000). 
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Havia uma lógica criada pela empresa para que os empreendimentos 
fossem viáveis que compreendia a rapidez, barateamento da construção 
e a flexibilidade das salas de escritório, já que não havia um ocupante 
pré-definido. Neste âmbito, a solução adotada por Carlos Bratke foi 
a de separar a área de trabalho das de circulação e de uso comum. 
Os cores externos eram estruturas ocas de concreto aparente onde se 
encontravam a circulação vertical (escadas e elevadores), instalações 
hidráulicas (sanitários e copa) e shafts de instalações gerais. A estrutura 
de concreto muitas vezes fazia plena função dos pilares nos edifícios, 
não necessitando de outros apoios. 

O volume do core era trabalhado em contraponto ao bloco principal, 
resultando sempre formas das mais diversas, seja prismas de base 
circular ou triangular. Essa composição do edifício e dos cores era vista 
como um novo modo de encarar a arquitetura moderna, através do 
trabalho estrutural, conferindo a ela certa liberdade formal na criação, 
sem se desvincular do objetivo final, neste caso, o edifício (PIRES, 
1982).

“E nessa produção tem insistido em buscar soluções que – a par 

de recursos garantidores de uma identidade formal - , venham 

caracterizar novos espaços de trabalho, em que tanto o sistema de 

circulação vertical como as instalações de apoio estejam dissociados 

das áreas úteis, constituindo, em planta, apêndices situados em pontos 

estratégicos relativamente à circulação horizontal.” 

XAVIER, 1983. 78

Toda a estrutura era feita em concreto, sem aplicação de revestimentos, 
apenas com acabamento liso. Com o passar do tempo as experiências 
do escritório mostraram que o uso do concreto aparente externo não 
se mostrou a mais vantajosa, por conta do desgaste natural rápido do 
material, logo optando pela aplicação de massa raspada com a adição 
de impermeabilizantes. 

De início, para conseguir lajes com grandes vãos sem a interferência de 
pilares, foi utilizada a solução de laje invertida com enchimento leve, 
onde eram passados os dutos de elétrica e hidráulica. Depois disso 
passaram a utilizar a laje protendida, que permitia lajes sem vigamento 
com vãos de até 12 metros ou lajes com vigas deitadas transversais 
com vãos de até 15 metros.

113. Ed. Brasilinterpart.

114. Ed. Oswaldo Bratke.

115. Ed. Bolsa de Imóveis do 

Estado de São Paulo.
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Por conta da proximidade com o lençol freático os prédios tinham 
somente 1 subsolo a meio nível. Tanto o subsolo como parte do térreo, 
construído aberto com pilotis, eram utilizados para estacionamento. 
Na época Bratke acreditava que a instalação de lojas e restaurantes no 
térreo, em função dos usuários, não era possível (BRATKE, 1982).

Um dos exemplos da padronização destes edifícios é o edifício 
Concorde de 1975. De autoria de Carlos Bratke e Renato Lenci, fica na 
esquina entre as ruas Funchal e Helena. Como a maioria dos edifícios 
projetados por Bratke na região naquela época o Concorde possui 12 
andares de altura; cores externos e estrutura executadas em concreto 
aparente; e as paredes onde ficavam os caixilhos eram pintadas de 
preto, de modo a não se contrastarem do vidro fumê.

De outra forma, a pesquisa e a contínua análise dos projetos 
também possibilitou novas experiências: pequenas rupturas dentro 
da padronização dos seus projetos, como a incorporação de um 
embasamento no edifício Brasilinterpart (1982-1987), este situado na 
Marginal do Rio Pinheiros, diferente da solução do bloco único, muito 
utilizada por Bratke. Foram executados 6 andares de estacionamento, 
sendo 3 andares de subsolo79 e o embasamento com 3 andares. A 
torre fica acima do embasamento, suspensa, criando um terraço de 
uso comum.  São 15 pavimentos tipo com 1000m², circundados por 
seis torres de serviços e circulação vertical.

O Edifício Oswaldo Bratke (1986) situado na Av. Berrini se distinguiu por 
suas lajes desencontradas e o vazio entre pavimentos. Os pavimentos 
são sustentados por 4 cores de circulação vertical, sanitários e copa, 
sendo o fechamento entre pavimentos feito em tijolo aparente. 
As lajes foram executadas com concreto protendido e aquelas que 
possuem diferença de nível são acessadas por escadas móveis que 
podem ser deslocadas para mudança do layout interno. A divisão 
do programa é transparente na volumetria do edifício: o subsolo e o 
térreo abertos abrigam o estacionamento; o bloco inferior conta com 
2 andares com lajes defasadas onde fica um atelier de arquitetura; o 
pavimento intermediário, um terraço de uso comum, possui salas de 
exposição e refeitório; o bloco superior possui 2 andares com lajes 
defasadas e 2 lajes em nível onde está uma empresa construtora. Em 
2009 o edifício foi selecionado para integrar a coleção de arquitetura 
do Museu George Pompidou80.
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De 1975 a 1989 foram construídos pela empresa Bratke Collet por volta 
de 30 edifícios na região da Berrini, que ao longo do tempo foram se 
mostrando pouco adequados para atrair empresas de maior porte, 
tanto sob o ponto de vista formal, quanto tecnológico, ao apresentarem 
diversas limitações quanto a adaptações a novas tecnologias (NOBRE, 
2000).

Em 1985 Carlos Bratke recebeu o prêmio Rino Levi do IAB-SP, pelo 
conjunto Morumbi Plaza construído na Av. Morumbi esquina com 
a Av. Dr. Chucri Zaidan. A premiação foi polêmica por contar com a 
radical desaprovação de um dos membros do júri, Eduardo Subirats. 
Em sua defesa, Bratke argumentou que suas obras na Berrini eram 
fruto de um estudo sobre edifícios de escritório e que a solução deve-
se a exploração da estrutura, as perspectivas locais, os acabamentos81. 
Ruth Verde Zein escreveu sobre episódio, questionando os critérios 
de avaliação da premiação, pautados em valores paradigmáticos 
para a geração dos anos 1960 (tecnologia e postura profissional), não 
necessariamente válidos para o momento atual82. De acordo com Ruth, 
a responsabilidade do arquiteto é indispensável a qualquer obra, logo 
não poderia servir como parâmetro para escolha83.

A partir dos anos 1990, seus projetos para edifícios de escritórios 
variavam entre a continuidade da solução estrutural dos cores externos 
e uma aproximação com uma volumetria única84. Já englobando 
os avanços tecnológicos que tangem sistemas de comunicação, 
informatização, ar condicionado e automação, procurou expressar 
também este momento através da imagem do edifício, amparado pelos 
materiais disponíveis. Seja cibernético, mecânico ou uma máquina de 
trabalhar85, Bratke procurou se aproximar com a vertente high tech, 
baseada nas investigações tecnológicas dos anos 1980.

O edifício Bolsa de Imóveis do Estado de São Paulo (1991-1997), 
localizado na Marginal do Rio Pinheiros, usa placas de alumínio 
composto para o revestimento dos cores e estruturas de concreto. 
Os cores se erguem acima da cobertura do edifício e interligam-se, 
fazendo o coroamento em forma de arco. O edifício conta com 4 
subsolos, térreo com 2 mezaninos, 16 pavimentos tipo e pavimento 
de cobertura.
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O caso do edifício Philips do Brasil

De outro modo analisamos o Edifício Philips do Brasil (1980-1984). 
Localizado na Avenida Berrini, foi destinado inicialmente para locação, 
mas, quando ainda estava em construção, foi adquirido pela Philips do 
Brasil para abrigar sua sede, solicitando apenas pequenas alterações, 
como por exemplo, na utilização de acabamentos mais sofisticados. 
Como nos demais projetos desta época, foi utilizada a solução de 
cores estruturais e pilares de concreto com lajes protendidas de 25 cm 
de espessura. O pavimento tipo possuía 350m² de área total na qual 
se distribuída entre andares o programa da empresa: 1° andar com 
banco, copiadora e loja; 3° andar com auditório e sala de reuniões; 13° 
e 14° andares destinados a presidência; e demais andares destinados 
às salas de escritório. Na caixilharia foi utilizado o curtain wall com 
grelhas para ar condicionado embutido.

No início de 2008, ou seja, em menos de 30 anos, o edifício foi 
implodido para a construção de um novo complexo, Eco Berrini, 
projetado pelo escritório Aflalo & Gasperini86. A rápida obsolescência 
do edifício perante a tecnologia utilizada pelas grandes corporações 
e a ótima localização foram as justificativas dadas para mostrar que a 
sua implosão seria mais rentável do que a compra de um novo terreno.

Ao analisar as publicações da época, observamos que nos primeiros 
edifícios construídos pela Bratke Collet nesta região não havia a 
preocupação em preparar o edifício para as tecnologias de comunicação 
ou quaisquer outras infraestruturas que pudessem ser imprescindíveis, 
visto que muitas delas já existiam, como por exemplo, sistema de ar 
condicionado central, o que talvez possa ser explicado por ser edifícios 
de porte médios, feitos para locação.

Apesar da intensa construção na região nos fins da década de 1970 
e início da década de 1980 por parte da Bratke Collet, talvez não 
fosse previsto que o público alvo destas construções mudaria tão 
rapidamente e que as exigências dos usuários fossem as mesmas já 
observadas na Avenida Paulista e Faria Lima87.

Outro ponto observado é que o posicionamento dos cores, visto 
internamente ao edifício, muitas vezes dificulta o posicionamento dos 
layouts das empresas no pavimento, não só a proximidade das mesas 
de trabalho com os banheiros, mas também a área que é necessária 
ser prevista para a circulação interna até eles.

116. Ed. Philips do Brasil.
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4.2.2 Questões urbanas quanto a implantação, ocupação e 
verticalização

Desde o seu reconhecimento como nova centralidade, a região que 
compreende a Marginal do Rio Pinheiros e a Avenida Berrini sempre 
foi alvo de críticas, por conta falta de planejamento urbano e a atuação 
negativa do mercado imobiliário. Na sua reflexão no texto “Círculo de 
giz” de 1991 88, Ruth Verde Zein culpou o Zoneamento pelo estado que 
se encontrava a Berrini, bombardeada pela especulação imobiliária 
com a construção de novos empreendimentos, sem a articulação 
necessária entre os espaços público e privado, tendo como resultado 
as calçadas estreitas e descontinuidade de acessos. 

É contraditório vermos o número de investimentos feitos pela 
Prefeitura no sistema viário desta região ao longo dos anos, sem que o 
espaço público fosse revitalizado, áreas de circulação fossem ampliadas 
e reestruturadas, a fim de que se constituísse uma identidade 
urbana, principalmente nos dias atuais, por conta das contrapartidas 
financeiras das Operações Urbanas. Podemos colocar que esta situação 
é a tradução da insistência da política de uso do automóvel como meio 
de transporte principal da cidade. 

Na falta de políticas públicas que se atentem ao ambiente urbano, 
aparecem Organizações Não Governamentais e Associações de Bairro, 
buscando através de parcerias público-privadas uma perspectiva 
melhor para a região. Citamos como exemplo o Movimento Colméia89, 
uma ONG fundada por moradores e empresários da Vila Olímpia em 
2001, que atua no desenvolvimento de projetos para a reurbanização 
da área definida pelas vias Bandeirantes, Funchal, Gomes de Carvalho 
e Vicente Pinzon.

Como dito anteriormente, a maior parte dos terrenos lindeiros 
a Marginal, na Avenida Nações Unidas, eram áreas alagadiças e 
abandonadas, algumas delas vinculadas ao setor industrial. Estas 
grandes glebas foram alvo de incorporadores, com a finalidade de 
construir megaempreendimentos imobiliários, fomentando o local 
como novo centro de negócios. Tomamos como exemplo o caso do 
terreno da Marginal próximo a Av. Jorn. Roberto Marinho, onde foram 
construídos os edifícios do Centro Empresarial Nações Unidas, World 
Trade Center e Centro Administrativo Philips, na qual detalharemos a 
seguir. Tanto o escritório Aflalo & Gasperini quanto o escritório Botti 
Rubin fizeram projetos para áreas que englobaram total ou parcialmente 
a gleba90. Em ambos os casos, houve um longo período de projeto, onde 
foram testados os mais variados partidos, que corresponde também a 
instabilidade da época, por conta da recessão econômica.
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É importante ressaltar também que a altura dos edifícios na região da 
Marginal está vinculada primeiramente à dimensão dos lotes – bem 
maiores que aqueles analisados na Avenida Paulista – e, em segundo, 
aos dispositivos legais para aumento de potencial construtivo, até os 
limites legais.

A valorização da região também trouxe impactos negativos no aspecto 
social, visto que, ao passo do desenvolvimento da região, as áreas 
residuais foram ocupadas por favelas. Para se manter a valorização 
das áreas incorporadas foram feitas algumas manobras no sentido 
de remover as favelas que ali estavam91. A remoção da favela Jardim 
Edith, que ficava na área onde se localiza hoje a Av. Água Espraiada/ 
Av. Jorn. Roberto Marinho, foi documentado por Mariana Fix em 
200192. Um processo longo, desde 1995, na qual parte dos moradores 
foi retirada em meio às pressões da Prefeitura para a construção 
da Avenida e, após embates entre a Associação de Moradores e a 
Prefeitura, foi determinado pela Justiça a construção de Habitação de 
Interesse Social – HIS – em parte da área que ficava a favela93. Outro 
caso é o que encontramos na favela Coliseu, que fica na gleba entre 
as Avenidas Pres. Juscelino Kubitschek e Bandeirantes. A favela se 
encontra incrustada entre os empreendimentos Milenium Office Park, 
Daslu e E Tower, com um estacionamento na sua frente, que a esconde 
da visão de quem passa pela região. A Operação Urbana Faria Lima 
prevê desde 2004 no seu Programa de Investimentos a criação de HIS 
para a favela94, porém ainda não há data para início dos projetos.

117. Mapa indicando a gleba 

próxima a Av. Jorn. Roberto 

Marinho, Marginal Pinheiros 

e Avenida Berrini, onde ficam 

os empreendimentos Centro 

Empresarial Nações Unidas, 

World Trade Center e Centro 

Administrativo Philips, entre 

outros.

118. Mapa indicando a gleba entre 

as Avenidas Pres. Juscelino 

Kubitschek e Bandeirantes, 

onde ficam empreendimentos 

W Torre, Milenium Office Park, 

Daslu e E Tower, e a favela 

Coliseu, entre outros.
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4.2.3 Posturas arquitetônicas

Após a Crise do Petróleo da década de 1970 e a Recessão Econômica 
de 1980, o número de obras fomentadas pelo poder público diminuiu 
vertiginosamente, aumentando o debate arquitetônico sobre o 
esgotamento de certas pautas modernas (BASTOS, 2011). A crítica 
havia se voltado contra as obras feitas para o setor imobiliário, a favor 
das públicas, que se sobressaíam com certo prestígio ou privilégio 
entre a comunidade arquitetônica tendo como a justificativa a 
responsabilidade social que carregavam. 

Em contrapartida, havia uma valorização dos projetos privados por 
parte das publicações especializadas, onde eram apontadas novas 
soluções para o edifício alto, técnicas de construção e tecnologias 
de sistemas, que colaboraram inclusive para uma discussão sobre 
a necessidade de controle de custos, transparência de decisões, 
aproveitamento máximo de recursos e investimentos, indispensáveis 
na incorporação de empreendimentos privados (BASTOS, 2011). 

Enquanto a crise do moderno pairava entre sobre a arquitetura 
nacional, sua revisão já era discutida e explorada abertamente pela 
arquitetura internacional há algum tempo. Muito além da colagem de 
símbolos e do historicismo falso criticado pelos modernos brasileiros, 
havia as discussões do Team X95, cujo desenvolvimento e a exploração 
das linguagens culminou no Novo Brutalismo e Estruturalismo; o viés 
industrial e futurista das obras seminais do inglês James Stirling, cujo 
viés foi explorado posteriormente num vetor consumista e irônico pelo 
grupo Archigram; as megaestruturas de Kenzo Tange para a cidade de 
Tóquio e as demais propostas dos metabolistas japoneses; e também 
a discussão da sobre o significado e importância social dos espaços e 
símbolos da cidade de Aldo Rossi.

SPADONI coloca que as questões mais interessantes deste período, 
discutidas no âmbito internacional, estiveram ligadas à técnica, seja 
ao expressar na imagem o modo na qual conseguiu alcançar tal 
resultado - papel muitas vezes desempenhado pela estrutura - seja na 
especulação conceitual da própria técnica:

“Grandes arquitetos do período, sobretudo nos anos 1960, destacaram-

se por este enfoque (estrutura). O arquiteto japonês Kenzo Tange, por 

exemplo, um dos mais célebres, protagonizou o conceito do core, o 

centro estrutural e funcional que conduziria tanto o edifício como a 

cidade. O core era o recurso da arquitetura  para mostrar-se através 

119. Edifício Florey, 1966-71. James 

Stirling. 

120. Edifício Lloyds, 1978-1986. 

Richard Rogers.

121. Centro Pompidou (1971-1977) 
em Paris de Richard Rogers e 

Renzo Piano.
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de seus elementos fundadores, em que a estética estaria subjugada à 

estática, afirmando a expressividade das estruturas como uma marca 

do período” 96. 

“A técnica também foi objeto de especulação conceitual, sobretudo 

na Inglaterra, país de grande tradição de sua engenharia inventiva, 

que remonta ao século XIX e que, ao longo dos anos 1960, gerou 

grupos que, uma década depois, sedimentaram o movimento que se 

convencionou a chamar de High Tech.” 97

Na arquitetura High Tech a valorização da tecnologia se apresenta 
tanto no aspecto funcional quanto representativo, ao expor todos os 
componentes construtivos, como por exemplo, estruturas, tubulações 
e conexões de modo que esteja claro a técnica utilizada. Foram 
referências desta arquitetura o Edifício Lloyds (1978-1986) em Londres 
de autoria de Richard Rogers; o Hong Kong and Shanghai Bank (1979-
1985) de Norman Foster; e o Centro Pompidou (1971-1977) em Paris 
de Richard Rogers e Renzo Piano.

Foram muitas as vertentes que se decorreram posterior a fase heróica 
da arquitetura moderna. Com o devido afastamento temporal, vários 
autores descreveram sobre este período. Para Benevolo (2009), “a 
arquitetura moderna difunde-se por todo o mundo e acumula resultados 
cada vez mais numerosos e diversificados; por outro lado perde as 
características de um movimento unitário, com as particularidades 
dos precedentes 50 anos” 98. Para Willian Curtis (2008), “Fica cada vez 
mais evidente que a arquitetura moderna combina várias correntes e 
variantes que impedem descrições inflexíveis de cunho ideológico ou 
estilístico” 99.

Em São Paulo o edifício Citibank do escritório Aflalo & Gasperini já 
era considerado como uma ruptura do moderno, tanto pela forma 
resultante da exploração da grelha quanto pelo colorido dos seus 
revestimentos. Nas décadas seguintes, com o desenvolvimento da 
pesquisa estrutural, o escritório projetou a sequência de edifícios 
Atrium na região do Itaim, sendo o primeiro deles projetado em 
1986, na qual a proposta está em criar um espaço de transição entre o 
público e o privado através de um átrio central. A proximidade destes 
edifícios, situados as vezes na mesma quadra, proporcionou também 
o estudo de caminhos alternativos pelo térreo, na qual o pedestre 
pudesse atravessar a quadra. Se para o Citicorp a intenção era “negar 
a rua”, aqui se ampliava ao “negar o lote”. Apesar das tentativas em 
convencer os órgãos públicos do beneficio destas conexões, o projeto 
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não foi aprovado pela Prefeitura, sendo executada posteriormente 
somente a interligação dos edifícios Atrium IV e VII, com a autorização 
dos condôminos (SERAPIÃO, 2011).  Identificamos, portanto certa 
semelhança com a criação de espaços mais sociáveis e humanizados 
tanto na esfera pública quanto privada, discutidas pelo pós-moderno, 
através da interligação dos térreos com a rua, que no caso das cidades 
americanas eram induzidos pela legislação, como por exemplo, o 
edifício Sede do Citicorp em Manhattan (1978) de autoria de Hugh 
Stubbins; ou nas buscas pela humanização do espaço de trabalho em 
edifícios de escritório com a criação de átrios, jardins e sacadas, como 
por exemplo, no edifício de escritórios Centraal Beheer, em Apeldoorn 
na Holanda (1968-1972), de autoria de Herman Hertzberger 100.

No edifício Terra Brasilis (1986-1990) o escritório Königsberger 
Vannucchi Arquitetos Associados propôs um mix de referências: 
marquises e pilotis do moderno, pórticos e um coroamento que 
remete a arquitetura comercial americana dos anos 1930. Os panos 
de vidro ou as janelas em fita dão lugar aos caixilhos quadrados de 
vãos menores, tão comuns na arquitetura residencial. O colorido do 
revestimento em vidrotil destaca os volumes escalonados. O resultado 
ganhou tanto críticas positivas quanto negativas. Ruth Verde Zein, no 
seu texto para Revista Projeto em 1990101, aponta como positivo o seu 
caráter urbano que desconhece os limites do lote ao dar continuidade 
nos elementos de fachada e do térreo. Por outro lado, deixa claro o 
“incomodo” criado pela exploração compositiva:

“O Terra Brasilis não quer ser só um pedaço de cidade. É demasiado 

voluntarioso para ser uma arquitetura neutra ou contextualista 

em sentido estrito. Nessa vontade de forma e originalidade, seus 

autores demonstram o quanto ainda são herdeiros das concepções da 

modernidade. Como bons arquitetos modernos, a elaborada volumetria 

do edifício resulta, antes de mais nada, da adequação racional das suas 

necessidades funcionais, meticulosamente estudadas para aparentar 

descontração e indicar a variedade. Como bons arquitetos paulistas, 

enfatizam a modulação, a circulação, a separação destacada entre 

espaços servidos e de serviços. E como bons arquitetos pós-paulistas, 

tudo isso deixa de ser encarado como fins para se tornarem os meios 

de expressão e alcançar uma solução mais ágil, menos monótona.”102

O programa, diverso daquele comumente visto na região, era voltado 
para escritórios menores ou consultórios médicos, com salas de até 
45 m², apresentando serviços de uso comum no pavimento térreo 
e mezanino como auditórios, bar e restaurante. Por não requerer 
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grandes vãos, foi utilizada estrutura de concreto convencional. Foi feito 
um projeto específico para o caixilho dos escritórios, na qual possui 
uma “caixa” na parte superior, onde pode ser instalado equipamento 
de ar condicionado individual.

...

Apesar do desenvolvimento destas vertentes arquitetônicas, o modelo 
mais utilizado em edifícios de escritórios foi aquele baseado nas torres 
de vidro norte-americanas. Muito hostilizado por não ser adequado 
ao clima tropical, ganhou cada vez mais força nas últimas décadas por 
conta das novas tecnologias disponíveis no vidro, que permitem, por 
exemplo, menor transmissão interna de calor e maior resistência física. 
De outro modo, a simples opção pelo pano de vidro nunca garantiu a 
mesma essência ou o mesmo impacto que tiveram os edifícios seminais 
de Mies, ou posteriores tais como o edifício Seagram de Mies ou o 
Sears do escritório SOM. Apesar disso, muitos edifícios prismáticos e 
envidraçados foram construídos na cidade. 

Podemos dizer que na arquitetura internacional o estigma das torres 
de vidro como expressão da imagem corporativa americana vigorou 
até a década de 1970, onde podemos citar as torres Hancock Tower do 
escritório Ieoh Ming Pei and Associates em Boston (1969-1973) com 
sistema de montantes sutis que ampliou o significado reflexivo da sua 
pele de vidro; e John Hancock Center do escritório SOM em Chicago 
(1968-1970) que diferente do último, expressava tanto a intensidade 
da estrutura em aço quanto a leveza do vidro103.

A atuação do escritório Skidmore, Owings & Merril na cidade de São 
Paulo, que colaborou no projeto de alguns edifícios na área central 
na década de 1950, sempre esteve ligada aos conceitos inovação, 
sofisticação e tecnologia internacionais. O escritório americano de 
grande experiência em edifícios comerciais também participou de 
projetos na região da Marginal e Faria Lima, sempre com a colaboração 
e desenvolvimento de escritórios brasileiros.

O projeto do Edifício Birman 21 de autoria do escritório norte-
americano foi adaptado pelo escritório brasileiro Kogan, Villar e 
Associados104. O resultado do projeto iniciado em 1992, concluído 
em 1997, foram 3 blocos dispostos ao longo do terreno: a torre de 
26 pavimentos, próxima ao alinhamento da Marginal; o edifício de 
uso múltiplo de estrutura metálica em balanço; e o edifício garagem 
com 6 pavimentos ao fundo. A torre destaca-se pelo jogo de volumes 
superpostos e soluções diferentes aplicadas nas fachadas, que levaram 

122. Atrium I (1986) e Atrium II 

(1990). Aflalo e Gasperini.

123. Ed. Terra Brasilis, (1986-1990).

Königsberger Vannucchi.
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em conta sua insolação. De um modo geral apresenta como solução o 
uso da grelha estrutural nas fachadas, com vãos menores nas fachadas 
norte e oeste e vãos maiores na fachada leste, dominadas pelo colorido 
do revestimento em granito avermelhado. No lado sul, com menor 
incidência do sol, onde há o privilégio da vista de quem vem de carro 
pela Marginal, a fachada curva é construída por uma grelha de perfis 
de alumínio que sustentam o pano de vidro espelhado. O edifício 
passou por testes em túnel de vento que forneceram parâmetros para 
o dimensionamento da estrutura e caixilharia.

Por conta do jogo de volumes, os pavimentos tipo possuem áreas 
variadas com até 1460 m², sem a interferência de pilares, já que estes 
estão localizados nas extremidades da laje e na área do core central. 
Quanto aos aspectos tecnológicos construtivos, os andares possuem 
piso elevado e forro modulado removível para a passagem das 
instalações e sistemas de comunicação que vem dos shafts localizados 
no core central, interligados a um sistema de automação, permitindo a 
constante atualização dos equipamentos. Os elevadores trabalham em 
dois núcleos, que otimiza o sistema de tráfego interno.

Já o projeto para o Edifício BankBoston começou em 1999, envolvendo 
consultores norte-americanos e brasileiros, sendo desenvolvido pelo 
escritório Técnico Julio Neves105. O único projeto a ser desenvolvido 
exclusivamente no Brasil foi o paisagismo, por Isabel Duprat, visto na 
praça frontal junto ao complexo. Por conta do longo terreno, o acesso 
principal é feito pela paralela à Marginal Pinheiros, na Avenida Chucri 
Zaidan, com entrada para pedestres e acesso ao estacionamento no 
subsolo que conta com 3° níveis com 1200 vagas.

O edifício de 28 andares impressiona pela sua imagem high tech, 
estampada tanto na fachada, quanto na tecnologia dos equipamentos 
instalados. O volume escalonado, que possui uma fachada ondulada, 
é marcado pelas estruturas verticais revestidas em granito e pela 
caixilharia com revestimento em aço inoxidável. A fachada foi 
modulada em 4,5 metros, equivalente a duas estações de trabalho. Os 
vidros insulados empregados no edifício reduzem em 45% a emissão 
de calor e têm boa acústica. O sistema de ar condicionado central 
automatizado permite utilizar 100% de ar externo, quando estiver em 
clima frio com temperatura abaixo dos 22°C, que passa por 3 tipos 
de filtragem. Foram instalados 19 elevadores que atuam em grupos 
distintos, dos quais 4 ligam o estacionamento ao térreo, 2 são para 
transporte de carga e 12 atendem a torre, estes últimos com sistema 
de controle de tráfego automatizado.
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124. Ed. Birman 21.

125. Ed. BankBoston.
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4.3 Estudos de caso 

4.3.1 Centro Administrativo PSS - Philips (Nestlé) | Aflalo e 
Gasperini Arquitetos

Nome do edifício: Centro Administrativo PSS - Philips (Nestlé)

Endereço: Avenida Nações Unidas e Avenida Luis Carlos 

Berrini - São Paulo/ SP

Arquitetura: Aflalo e Gasperini Arquitetos

Construção: Método Engenharia

Estrutura de concreto: Julio Kassoy e Mário Franco

Início do projeto:  1984 - 1986

Conclusão da obra:  1989

Área de terreno:  21.700 m²

Área construída:  62.300 m²

Número de pavimentos: 22 andares (sendo 20 pavimentos tipo)

Altura: 70 metros aproximadamente

 Vagas:  740 (sendo 400 vagas no edifício Anexo e 340 

vagas externas)

  

O Centro Administrativo PSS - Philips foi um marco na construção 
de edifícios na década de 80, tanto pela utilização de novos 
sistemas tecnológicos ligados a construção, quanto pelo sistema 
de telecomunicações empregado. Além disso, foi o primeiro de 
uma série de edifícios construídos na região da Marginal, com estas 
características. 

O projeto foi encomendado pela Associação Philips de Seguridade 
Social (PSS), entidade de previdência privada dos seus funcionários, 
para instalação de uma ou mais empresas de alto nível no sistema de 
aluguel, que pudessem dar o retorno ao investimento. Após o edifício 
concluído, passou a abrigar a sede administrativa da Nestlé.
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126. Centro Administrativo PSS 

Philips.
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Num paralelo entre os agentes dos edifícios de escritório construídos 
na Avenida Paulista e na Marginal do Rio Pinheiros, Gasperini coloca 
que se no primeiro se concentra a maioria das organizações financeiras 
presentes no Brasil, no segundo se instalam a maior parte das empresas 
administrativas ligadas a produção industrial e suas coligadas “trading”, 
que procuram se instalar em áreas semi-urbanas, próximas às grandes 
artérias de tráfego 106. É neste último caso que está inserido o Centro 
Administrativo PSS - Philips.

O Centro Administrativo foi implantado num lote que interliga a 
Avenida Nações Unidas e a Avenida Luis Carlos Berrini, pertencente 
a parte do complexo WTC São Paulo. Segundo o autor, tendo em vista 
a dimensão do terreno e o programa solicitado pela PSS - Philips, não 
haveria problemas de área para inserir o projeto, que poderia ser 
mais horizontal, no entanto a solução da torre afirmaria a presença da 
empresa no entorno, além de otimizar os espaços funcionais, abrindo 
a possibilidade para outros usos ao longo do terreno 107.

A solução dada partiu da inserção de três elementos distintos: a torre de 
escritórios voltada para a Avenida Nações Unidas; o embasamento com 
três andares onde estão localizados os serviços como lojas, restaurante 
e auditório; e um edifício anexo onde fica a garagem com 400 vagas, 
totalizando, junto as vagas externas, 740 vagas para os funcionários. 
No térreo, um projeto paisagístico elaborado pelo próprio escritório 
integra as construções, o estacionamento e as áreas verdes.

A torre foi implantada na diagonal em relação ao eixo da Marginal do 
Rio Pinheiros, fugindo da orientação mais frequente paralela a via, o 
que conferiu uma perspectiva diferenciada aos que passam de carro 
pela Marginal, com visuais mais sedutoras. Sobre o uso das diagonais 
nos projetos do escritório, SERAPIÃO (2011) observa que abandono 
da regularidade cartesiana também foi uma tendência na arquitetura 
norte-americana, vista nos projetos do escritório SOM, e na arquitetura 
dos discípulos do racionalismo da Bauhaus, como nos projetos de I. M. 
Pei 108.

A estrutura da torre é definida por duas grelhas de concreto em “V”, 
uma espelhada da outra, revestidas de granito, conferindo o formato de 
um hexágono. Este conceito dá continuidade ao trabalho do escritório 
Aflalo & Gasperini na pesquisa das grelhas estruturais, verificada em 
trabalhos anteriores, como o Sudameris (1983) e Citibank (1983), 
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ambos localizados na Avenida Paulista. As grelhas têm retícula em 
formato retangular, com dimensão de 5,00 metros de largura por 3,75 
metros de altura. 

O diferencial desta obra foi a fixação do caixilho na face externa da 
estrutura dos pavimentos tipo, proporcionando maior área útil interna, 
levando em consideração a espessura da grelha.  Essa solução culmina 
numa fachada lisa, que se assemelha a tipologia curtain wall 109.

Como em outros edifícios, foi aplicado revestimento externo em 
placas de granito de coloração avermelhada, utilizando o sistema de 
inserts em aço inoxidável. A precisão deste sistema enfatiza as linhas 
da grelha, além do acabamento ser mais resistente ao clima da cidade. 
De outra forma, o concreto aparente é utilizado no edifício Anexo, com 
uma técnica de acabamento na qual é marretado após sua desforma, 
conferindo uma textura rústica.

A planta tipo dos escritórios possui formato hexagonal com 1300m² 
de área de piso. O core é central e conta com oito elevadores, duas 
caixas de escada, sanitários e salas técnicas. O sistema de elevadores 
trabalha em duas baterias com quatro elevadores cada, que circulam 
em andares diferentes: uma do subsolo ao 11° andar e outra do 11° ao 
20° andar.

127. Planta do pavimento tipo do 

edifício Philips.

128. Ed. Philips.
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A distribuição dos sistemas elétricos e de telecomunicações é feita 
através de calhas embutidas nos pisos, deslocadas em relação a 
modulação do forro, onde passa o sistema de ar condicionado e 
de iluminação. Além disso, o edifício foi construído prevendo a 
automatização dos seus sistemas de controle de acesso, sensores e 
condicionamento de ar.

O coroamento do edifício é feito através do escalonamento da grelha, 
extravasando suas dimensões. Este mesmo desenho, que lembra 
degraus de uma escada, é repetido nos elementos internos do edifício.
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129. Análise gráfica do Centro 

Administrativo PSS Philips.
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4.3.2 Plaza Centenário | Carlos Bratke

O arquiteto

Carlos Bratke nasceu em São Paulo em 1942 e se formou em 
arquitetura em 1967 pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Mackenzie. Concluiu pós-graduação em Planejamento e 
Evolução Urbana em 1969 pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo. 

Além de sua carreira profissional no projeto de edifícios, atuou como 
professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Mackenzie e na Faculdade de Arquitetura Belas Artes. Também foi vice 
presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil nos biênios 1988/89 e 
1990/91 e presidente no biênio 1992/93, diretor do Museu da Casa 
Brasileira de 1992 a 1995 e  presidente da Fundação Bienal de São 
Paulo 1999 a 2002.

Fundado em 1968 o escritório de Carlos Bratke desenvolveu diversos 
projetos em várias áreas, desde residências, passando por edifícios 
de apartamentos, indústrias, escolas e edifícios de escritórios. Além 
dos edifícios já mencionados, citamos a Indústria Tecnoverest em São 
Bernardo do Campo em 1979, o Edifício Banespa na Praça da República 
em 1992, o Parque do Povo no bairro do Itaim Bibi em 1990 a 1995 e 
o Centro de Capacitação e Pesquisa em Meio Ambiente em Cubatão 
em 2004.

Recebeu o prêmio Rino Levi do IAB de São Paulo em 1985 e o grande 
prêmio da III Bienal Internacional de São Paulo de 1997, ano em que 
também recebeu o prêmio pelo conjunto da obra no XV Congresso 
Brasileiro de Arquitetos em Curituba.

Expôs individualmente sua obra em 1989 em Washington. Também 
ganhou prêmios internacionais como o prêmio Cubo de Plata na 2° 
Bienal Internacional de Arquitetura de Buenos Aires em 1987, o prêmio 
Vitrúvio 99 de Arquitetura Latinoamericana do Museu Nacional de 
Buenos Aires em 1999 e prêmio pelo conjunto de edifícios corporativos 
na XI Bienal Internacional de Arquitetura de Buenos Aires em 2007.
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130. Ed. Plaza Centenário.



ARQUITETURA PELA TORRE | 4. Eixo da Marginal do Rio Pinheiros 215

O edifício

Nome do edifício:  Plaza Centenário

Endereço: Avenida Nações Unidas, 12995 – São Paulo – SP

 Arquitetura:  Carlos Bratke

Construção: Construtora Cetenco Engenharia 

Início do projeto:  1988

Conclusão da obra:  1995

Área de terreno:  14.000m²

Área total construída:  77.500m² (área do andar tipo 1300m²)

Número de pavimentos: 6 subsolos/ térreo/ 32 andares 

Altura: 139 metros

Como falamos anteriormente sobre o trabalho de Bratke deste 
momento, não somente para edifícios de escritório110, se resume em 
incorporar à sua longa pesquisa estrutural, uma imagem tecnológica 
através do uso de materiais como o vidro, aço e placas de alumínio 
composto.

“Nos edifícios altos, a busca pela modernidade faz referência a 

artefatos tecnológicos: carros e transatlânticos para Le Corbusier, 

satélites artificiais neste fim de século, imagens que aproximam a ainda 

artesanal obra de arquitetura da automatizada produção industrial.”

Texto da Revista Projeto jan/fev 96 111 

O projeto do Plaza Centenário segue a linha de raciocínio que Carlos 
Bratke utilizou nos projetos para edifícios de escritórios na Berrini: 
plantas longitudinais com grandes vãos livres e cores periféricos 
que organizam as circulações e serviços, com a finalidade obter 
um pavimento tipo com possibilidades múltiplas de layout. O único 
entrave neste tipo de solução é o posicionamento dos próprios cores, 
que podem causar mais circulações internas do que um core central. 
Neste caso, eles foram inseridos de forma simétrica, próximo as 
extermidades.
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Com a utilização do alumínio composto no revestimento externo, por 
conta das características técnicas do material, o arquiteto pode usufruir 
de uma maior liberdade formal na criação de dos cores 112. Além disso, 
o processo construtivo se tornou mais limpo e seco, ganhando mais 
rapidez. Toda esta composição de revestimentos e formas, somada 
a utilização de sistemas tecnológicos mais sofisticados, conferiu ao 
edifício uma imagem ligada a arquitetura high tech. A localização junto 
à Marginal, de tráfego intenso, também acentuou o caráter mecânico 
e monumental do edifício, situação um pouco diferente daquela que 
encontramos na Berrini.

O terreno, já possuía um edifício baixo que ocupava uma grande 
parte do terreno, colocando dúvida em relação a melhor solução 
para a área restante. Os estudos chegaram a duas possibilidades: um 
deles possibilitava a construção de dois edifícios baixos; e o outro, 
a construção de um único edifício muito alto. Os empreendedores 
optaram pela solução de um bloco único, que apesar de ser mais cara, 
permitia que o volume resultante se destacasse no skyline do local. 

O edifício de base retangular foi implantado no sentido longitudinal, 
próximo ao alinhamento da Marginal. Nos fundos está localizado o 
Centro de Convenções, com um auditório de 250 lugares, dois auditórios 
menores de 50 lugares, além de salas de apoio e administração, que 
podem ser utilizados tanto pelo usuário interno do condomínio, 
quanto pelo o público externo. Para permitir o seu uso independente 
das instalações do edifício, foi criada uma entrada pela lateral. 

Quanto a volumetria da torre, é definida por um bloco retangular, 
interceptado por um cilindro, onde se encontra dois cores centrais, um 
de cada lado. Cada core conta com seis elevadores sociais, um elevador 
de emergência, uma escada pressurizada e sanitários. Na parte central 
também se encontram oito pilares retangulares (quatro de cada lado) 

131. Croqui do arquiteto - 

desenvolvimento do projeto.

132. Planta do pavimento tipo do 

Plaza Centenário.
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que dão sustentação a laje. Próximos as extremidades destacam-se 4 
cores cilíndricos, que além de ter função estrutural, também abrigam 
os sanitários e equipamentos do sistema de ar condicionado. 

O pavimento tipo foi executado com laje nervurada no sentido 
transversal e possui uma planta livre de 1.104m² de área, com pé-direito 
de 3,46 metros de piso a piso. O sistema de energia e comunicações 
foi instalado em canaletas no piso e os sistemas de iluminação, ar 
condicionado e sprinklers foram instalados nos espaços entre vigas. Os 
elevadores trabalham em duas baterias em sistema de zoneamento. 

O uso de painéis de alumínio composto para o revestimento externo 
foi pioneiro no país, sendo revestido cerca de 40.000m² de área de 
fachada. Os painéis foram fixados em uma estrutura metálica, afastada 
da estrutura. Os caixilhos são em alumínio na cor preta. Neles foram 
instalados vidros reflexivos fixados através do sistema structural 
glazing, recuados da fachada proporcionando sombreamento no vidro 
e economia de ar condicionado.

Os custos da obra foram elevados, mas não apenas pelo emprego 
de placas metálicas: foram instalados equipamentos e sistemas 
sofisticados, além do emprego da estrutura com grandes vãos e a 
execução de seis subsolos. O edifício possui sistema de automação 
contra incêndio, com sistema de detecção de fumaça e alarme; e 
elevador especial para bombeiros com antecâmara pressurizada. 

Para a construção dos seis subsolos de estacionamento, por conta do 
tipo de solo do terreno, com grandes matacões, foi utilizado dinamite 
para perfuração. Também foi executada uma parede diafragma 
moldada in loco, ao longo do perímetro do terreno, com 40 cm de 
espessura, a fim de conter o lençol freático. No total somam-se 872 
vagas rotativas em cada subsolo.
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133. Análise gráfica do edifício 

Plaza Centenário.
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4.3.3 WTC World Trade Center São Paulo | Aflalo & Gasperini 
Arquitetos

Nome do edifício:  WTC World Trade Center São Paulo

Endereço: Avenida Nações Unidas, 12551 – São Paulo

Arquitetura:  Aflalo & Gasperini Arquitetos

Construção:  Construtora OAS

Estrutura: LPM Engenharia

Início do projeto:  1992 - 1994

Conclusão da obra:  1995

Área de terreno:  23.470 m²

Área construída:  162.500 m²

Número de pavimentos: 26 andares (torre de escritórios)

 16 andares (hotel)

 3 andares (shopping e convenções)

Altura: 115 metros aproximadamente

Vagas:  2100 vagas (5 subsolos)

Auditório:  545 lugares

Anfiteatro:  1200 lugares

De acordo com as publicações do projeto e a própria tese de livre-
docência de Gasperini 113, os estudos para a implantação do World 
Trade Center em São Paulo duraram mais de 10 anos, iniciando antes 
mesmo dos projetos para o Sudameris, Citicorp e Philips, até ser 
aprovado o projeto final. Ao longo deste processo, o projeto passou 
por alterações de terreno e conceito por conta de seus promotores.

Os estudos se iniciaram em meados da década de 1970 114 e foram 
determinantes na adoção da grelha pelo escritório, tanto no que diz 
respeito a sua estrutura, quanto linguagem.
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Analisando os primeiros projetos, principalmente suas as implantações, 
podemos perceber a intenção do escritório de reorganizar a gleba 
como parte de estrutura urbana e de tornar os espaços e edifícios 
construídos permeáveis, deixando-os soltos no solo, num ambiente 
mais humano. 

“Sendo o entorno relativamente pouco ocupado, as referências 

urbanas do sítio pareciam relativamente frágeis diante do volume de 

construções previstas pelo programa.  (...)

Neste contexto, a inserção de um conjunto imobiliário de notáveis 

dimensões requer um critério especial voltado principalmente para 

a criação de espaços de caráter urbano inexistentes na área. Torna-

se importante criar algumas referências internas capazes de suprir 

a necessidade de áreas com características próprias dos espaços 

públicos dos centros urbanos tradicionais. Estas referências deveriam 

ser constituídas pela diversificação dos volumes e pelas visuais criadas 

através dos mesmos, dando a impressão de um conjunto homogêneo, 

porém não idêntico.”

GASPERINI, 1987 115

Infelizmente a implantação desta versão do projeto dependia de 
um conjunto de situações favoráveis, principalmente de ordem 
econômica, relacionadas a estruturação do empreendimento. Tendo 
em vista que no período em que se iniciaram os estudos passávamos 
por uma recessão econômica é possível compreender o porquê do 
projeto passar por tantos estudos de viabilidade. 

Por outro lado, seria possível que o mesmo projeto fosse adotado como 
um plano geral, que dirigisse a construção de determinados prédios 
em etapas, possibilitando a especulação de seus agentes entorno dos 
edifícios previstos. Com o afastamento temporal necessário, podemos 
encarar esta segunda hipótese como a mais plausível e rentável, 
possibilitando a criação de espaços de convivência ligados a estrutura 
urbana, que poderiam ter sequência em outros empreendimentos, 
promovendo a revitalização de toda região. Entendemos também 
que neste caso seria imprescindível a atuação do poder público, na 
orientação deste plano e na fiscalização da sua constituição.

No projeto definitivo, o complexo empresarial é composto por um 
edifício de escritórios, centro de convenções, shopping e hotel cinco 
estrelas, sendo considerado o primeiro centro de negócios do gênero 
na América Latina 116. Esta unidade do WTC tem os mesmos recursos e 
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134. Versão do projeto do WTC 

São Paulo apresentada na 

tese de livre-docência de 

Gasperini. Implantação.

135. Versão do projeto do WTC 

São Paulo apresentada na 

tese de livre-docência de 

Gasperini. Foto da maquete.
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136. WTC São Paulo.
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sistemas de comunicação que as outras unidades ao redor do mundo, 
passando somente por adaptações no programa por conta da demanda 
local. 

A relação entre o edifício vizinho, o Centro Administrativo Philips, 
tal qual ocorreu com o Sudameris e Paulicéia, também caracterizou 
o projeto tantos nas questões de implantação, quanto na linguagem. 
O resultado foi o mesmo posicionamento na implantação utilizado no 
edifício Philips - planta na diagonal em relação ao eixo da Marginal – e 
a continuidade do uso das grelhas estruturais na fachada. 

Como a grelha estrutural já havia sido utilizada em outros projetos, 
como o edifício Philips e a sequência de edifícios Atrium no Itaim, seu 
uso tornou-se mais que um conceito, uma marca do escritório. Porém,  
para algumas publicações da época, a utilização da grelha estrutural 
por parte do escritório já era vista como apego a forma, desvinculada 
da sua ideia original117.

Todo o projeto foi pensado a partir de uma malha ortogonal de 10x10 
metros, disposta na diagonal do eixo da Marginal do Rio Pinheiros. Na 
faixa junto a Marginal os volumes se dispõem segundo essa rotação, 
enquanto na metade oposta, próxima a Berrini, os volumes voltam à 
organização cartesiana paralela aos limites do lote. Essa malha definiu 
os três blocos: a torre de escritórios a frente; a torre do hotel nos fundos; 
e um edifício que interliga todo o complexo, onde estão localizados o 
shopping e centro de convenções, através do térreo e do grande vazio 
central. Apesar da fluidez de circulação entre várias atividades, cada 
edifício possui sua autonomia, garantida pelos acessos independentes. 

O pavimento tipo da torre de escritórios possui core voltado para uma 
de suas faces, com duas baterias de cinco elevadores cada circulando 
em andares diferentes. Além disso, possui dois blocos de sanitários, 
escadas e espaço para sistema de ar condicionado. O pavimento 
pode ser ocupado por apenas uma empresa, ou subdividido em 
espaços menores, aumentando as possibilidades para sua locação. As 
instalações elétricas e de telefonia passam por canaletas no piso, que 
tem módulo de 1,25x1,25 metros.

As fachadas do complexo receberam revestimento em placas granito, 
fixadas com grampos de aço inox. Na torre de escritórios os caixilhos 
são fixos, como forma de garantir o bom funcionamento do sistema de 
ar condicionado. A limpeza das fachadas é feita através de balancins na 
cobertura. Já no hotel os caixilhos não são fixos, porém só podem ser 
abertos para sua limpeza.
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O afastamento entre os edifícios do hotel e escritórios propõe 
a diferença das funções de ambos, enfatizada pelos aspectos 
volumétricos e soluções de fachada de cada um. O posicionamento do 
hotel nos fundos garante a privacidade do seu caráter residencial. A 
volumetria em “L”, menor que o edifício de escritórios, parece finalizar 
uma quadra, que na verdade não existe, ou seja, retoma a sensação 
de um ambiente urbano menor. Suas acomodações, que o tornam 
cinco estrelas, contam com 300 suítes, sendo a suíte padrão com 
aproximadamente 40m², sistema de ar condicionado com controle 
individual, duas linhas telefônicas, pontos para fax, computador e TV. 
Na sua cobertura está instalado um heliponto.

O volume que compete ao centro de convenções e hotel é totalmente 
fechado, onde foram empregados vidros espelhados para sugerir 
leveza a edificação. Na sua cobertura estão instaladas duas quadras 
de tênis, uma quadra de paddle e pista de cooper para os usuários do 
hotel. O centro de convenções, localizado no piso abaixo da cobertura, 
tem por volta de 5.000m² e conta com auditório com 545 lugares e 
um espaço para eventos com 928m² que pode ser dividido em áreas 
menores através de painéis. Embora conectado ao shopping e ao 
hotel, o centro de convenções possui acesso restrito através de três 
elevadores panorâmicos. Já o shopping, Decoração & Design, fica nos 
três primeiros pisos (sendo um deles no subsolo), e comporta 120 lojas 
especializadas e 40 lojas de alimentação. 

137. Foto do WTC São Paulo e 

Centro Administrativo PSS 

Philips.

138. Planta do pavimento tipo do 

WTC.
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O estacionamento é de uso comum ao complexo e possui 2.100 vagas 
de automóveis localizadas nos quatro subsolos, 600 além do número 
exigido pela legislação. 

Como não poderia deixar de ser, o complexo recebeu instalações e 
equipamentos de alta tecnologia, que incorporam o perfil global do 
WTC, como por exemplo, cabeamento de fibra ótica para transmissão 
de dados; rede comercial exclusiva interligada a internet; sistema de 
videoconferência entre outros.
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139. Análise gráfica do WTC São 

Paulo.
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4.3.4 Centro Empresarial Nações Unidas I Botti & Rubin

Os arquitetos

Alberto Botti e Marc Rubin formaram-se arquitetos pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. Ainda estudantes trabalharam juntos no 
projeto de um hospital para um concurso de estudantes de arquitetura, 
o que veio a aproximá-los. 

Fundaram o escritório em 1955, com o nome Alberto R. Botti e Marc 
Rubin Arquitetura e Construções. O trabalho como construtores teve 
seu ápice em 1960 trabalhando com a plasticidade do concreto em 
edifícios altos em São Paulo e na utilização da madeira em venezianas de 
diferentes sistemas de abertura para vedação de fachadas moduladas, 
como por exemplo, os edifícios residenciais Hildebrando de Almeida 
Prado e Albina, ambos localizados no bairro Higienópolis. Também se 
verifica a proximidade com as diretrizes modernas, como no edifício 
sede da Nestlé, na Avenida Consolação, projeto do início dos anos 
60: edifício implantado sob pilotis, com a estrutura em evidência e as 
janelas horizontais em fita, rasgando a fachada.

Com o passar do tempo, a construtora deixou de existir, dando lugar 
a Botti Rubin Arquitetos Associados. O escritório também foi um dos 
primeiros a obter o certificado ISO 9001.

No que diz respeito ao projeto de edifícios de escritórios, mais de uma 
centena foram realizados e concluídos, incorporando as tecnologias 
disponíveis, como por exemplo, o Centro Empresarial do Aço, 
para a FEMCO - Fundação Cosipa de Seguridade Social. Neste caso 
prevaleceu a intenção de promover uma solução não convencional, 
sendo que as características específicas e únicas do aço permitiram 
a concepção original do projeto. O Centro Empresarial Nações 
Unidas (CENU), maior complexo empresarial e hoteleiro da América 
Latina, implantado na marginal do Rio Pinheiros, possui três torres 
organizadas simetricamente no solo. O projeto reuniu as tecnologias 
mais avançadas na concepção de edifícios de escritórios, sendo 
reconhecido como um marco na paisagem urbana. Um dos mais 
recentes edifícios de escritórios, o edifício Landmark recebeu o prêmio 
Arquitetura Corporativa 2006.
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140. Centro Empresarial Nações 

Unidas.
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O edifício

Nome:  Centro Empresarial Nações Unidas

Endereço: Av. Nações Unidas, 12901 – Brooklin Novo – São 

Paulo/ SP

Arquitetura:  Botti & Rubin

Construção: Hochtief do Brasil (Torres Leste e Oeste)

 Método Engenharia (Torre Norte e centro 

comercial)

Proprietários: Bolsa de Imóveis – Imopar (Torres Leste e Oeste)

 Tishman Speyer – Método (Torre Norte e centro 

comercial)

Estrutura de concreto:  Júlio Kassoy e Mário Franco

Área do terreno: 32.367m²

Área total construída: 272.858,92m²

Torre Norte

Início do projeto:  1989 a 1996 

Conclusão da obra:  1999

Área construída:  130.576,57m²

Número de pavimentos: 36 andares 

Altura: 156 metros (nível térreo) |174 metros (5° subsolo 

ao heliponto)

Torre Oeste

 Início do projeto:  1989 

Conclusão da obra:  1998

Área construída:  76.655,75m²

Número de pavimentos: 27 andares

Torre Leste - Hotel Hilton

 Início do projeto:  1999 

Conclusão da obra:  2002

Área construída:  61.402,15m²

Número de pavimentos: 27 andares 

Número de apartamentos: 506
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O complexo se ergue às margens da Marginal do Rio Pinheiros, com 
dimensões até então inéditas, quase alcançando os 270 mil m² de área 
construída, projetadas pelos arquitetos Alberto Botti e Marc Rubin no 
final dos anos 1980.

O projeto teve início em 1989 e levou mais de 10 anos para ser 
concluído, o que implicou em modificações no projeto observadas 
desde as primeiras publicações. O estudo inicial abrangia o terreno 
onde hoje está localizado o WTC 118. 

Num primeiro momento, o partido definiu a construção de três torres 
triangulares idênticas, dispostas de forma concêntrica, interligadas 
por uma cobertura. Outro estudo considerou a construção de quatro 
torre retangulares, dispostas de forma semelhante ao primeiro estudo. 
Com o passar do tempo e uma análise maior das questões de projeto 
e mercado chegaram na proposta final: um complexo de três torres 
de escritórios, dispostas num esquema triangular, com ênfase a torre 
maior, na qual caberia 50% do total de área construída e as outras 
duas 25%. As torres estão articuladas no chão através de uma galeria 
comercial coberta. 

Segundo os arquitetos a proposta arquitetônica uniu o conceito de 
escritórios avançados que estavam sendo implantados na época com 
a ampliação da escala e do programa, a fim de que fosse reconhecido 
como um marco na paisagem urbana119. Para manter a unidade, as 
fachadas dos três edifícios são marcadas pela mesma linguagem: 
fachada em grelha revestida com placas pré-fabricadas em concreto, 
com acabamento em granito. Na cobertura, um plano inclinado em 
vidro desenha o coroamento.



ARQUITETURA PELA TORRE | 4. Eixo da Marginal do Rio Pinheiros 235

Dividido em três edifícios distintos, poderiam ser desenvolvidos 
e construídos de forma independente, e incorporados de forma 
diferente. Porém a viabilidade da sua construção passou por inúmeros 
obstáculos ao longo do tempo, de ordem financeira, que ao final 
culminaram em mudanças nos projetos e adaptações. Também houve 
questões de caráter urbano, como a remoção de parte da favela Jardim 
Edith, que era vizinha do terreno, em 1995 para a conclusão das obras 
de canalização do córrego e abertura da Avenida Águas Espraiadas.

A Torre Oeste foi a primeira a ser projetada e construída, com base no 
sistema de construção a preço de custo, um dos fatores que também 
implicaram no longo prazo. Dentre as mudanças de projeto, está o 
térreo, onde foram suprimidas as áreas comerciais, ficando somente 
hall de entrada e recepção. O pavimento tipo possui aproximadamente 
1.110m² de área útil que pode ser alugado para até dois escritórios. 
Para concepção estrutural foi utilizado o sistema de grelhas na fachada, 
modulada em 3,75x3,75 metros, e laje nervurada. Os elevadores, 
sanitários e shafts de instalações, ficam localizados em um cantos 
nos fundos do edifício, enquanto as escadas de emergência ficam em 
outros dois cantos laterais, cujos volumes se destacam no edifício.

A Torre Norte foi construída posteriormente a Torre Oeste, para abrigar 
escritórios de grandes corporações, tornando-se depois de concluída 
um dos edifícios mais altos de São Paulo. Em 1996 a Tishman Speyer – 
Método mostrou interesse em adquirir a torre, que ao final de vários 
estudos, tornou-se proprietária de da Torre Norte e de sua respectiva 
parcela das áreas comuns. O projeto inicial da torre mostrava o core 
deslocado da parte central e duas estruturas laterais em cantos opostos 
com escadas de segurança e lavabos. Por solicitação da Tishman Speyer 

141. Croquis de desenvolvimento 
do projeto dos autores.

142. Planta do pavimento tipo da 

Torre Norte - CENU.
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o projeto foi reformulado, de acordo com os padrões de escritório 
norte-americano: foi adotado o core central, contemplando todas as 
instalações, equipamentos e shafts, assegurando a mesma distância 
do caixilho até o core em toda a sua volta e a vista panorâmica. Com 
a mudança, também ficou possível a locação do pavimento para até 4 
empresas diferentes. Também foi prevista a infraestrutura necessária 
para instalação de sanitários privativos. O pavimento tipo possui 
1879,34m² de área útil e 4 metros de altura de piso a piso. Os sistemas 
elétricos e de comunicações ficam instalados sob o piso elevado. Já os 
sistemas de iluminação, ar condicionado e sprinklers foram instalados 
acima do forro.

Também houve alterações construtivas de um edifício para o outro, 
por conta de sua dimensão e por conta dos avanços tecnológicos que 
ocorreram no período: foi utilizado concreto de alto desempenho 
e lajes planas protendidas com 21cm de espessura; as placas pré-
fabricadas em concreto da fachada já traziam incorporadas as placas 
de granito. O sistema de elevadores foi dividido em três partes, sendo 
que em um deles, o sistema baixo, os elevadores são tracionados 
por máquinas instaladas no subsolo, o que permitiu a supressão da 
respectiva caixa de elevadores a partir do 14° pavimento. Esta solução 
proporcionou uma área extra nos andares superiores, possibilitando 
que as lajes fossem recuadas, dando forma a fachada inclinada do 
edifício. O sistema de ar condicionado possui executado é o de centra 
de água gelada com controles individuais por meio de três fan coils.

A Torre Leste foi a última a ser construída. Inicialmente projetada para 
ser de escritórios, a decisão de torná-la hotel pelo Hilton foi tomada 
somente no final de 1999. Além das adaptações necessárias de projeto 
para a inclusão de quartos e banheiros em todos os andares, também 
houve adaptações estruturais, já que no andar tipo não havia mais 
a necessidade da laje ser livre de pilares e o pé direito ser tão alto. 
Mas esta modificação não alterou a linguagem utilizada nas fachadas, 
somente seu dimensionamento. A geometria da cobertura do edifício, 
o plano inclinado, também foi mantida onde atualmente fica a piscina.

Com a finalidade de preservar os espaços públicos e de jardim no 
térreo, o centro comercial foi localizado no 1° subsolo, sendo acessada 
por escadas rolantes. Uma cobertura com iluminação zenital fica a 17 
metros acima do térreo. O centro comercial também possui integração 
com as áreas do shopping e centro de convenções do complexo vizinho, 
o WTC.
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143. Torre Norte e Centro 

Comercial - CENU.

O estacionamento está localizado nos cinco níveis de subsolo e possui 
3700 vagas de automóveis, considerado um coeficiente acima da 
média paulistana (1 vaga para 30m² úteis). Possui sistema de circulação 
próprio através de elevadores que param no nível térreo dos edifícios.

Modelos dos edifícios foram testados em túnel de vento em um 
laboratório no Canadá. Com os ensaios obtidos foram reduzidos cerca 
de 1500kg de armadura por pavimento em relação aos cálculos feitos 
anteriormente. Os resultados também foram utilizados na revisão dos 
projetos de revestimento externo, caixilharia e vidros.
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144. Análise gráfica da Torre 

Norte.
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4.4 Análise dos projetos |estudos de caso

Os projetos analisados na região do eixo da Marginal do Rio Pinheiros 
indicam a continuidade da transformação da arquitetura dos edifícios 
altos do período. Embora a aparência mais internacionalizada, 
podemos dizer que esta produção foi resultado de três aspectos: o 
primeiro tange a vivência e a experiência de cada escritório, que em 
meio as transformações da arquitetura do período, buscou de um 
modo particular se colocar ou não dentro da revisão da arquitetura 
moderna. A segunda passou pela introdução de novas tecnologias no 
projeto de arquitetura, ou seja, na sua representação gráfica, através 
da informatização da produção por meio de programas de computador, 
que proporcionou um novo olhar para a arquitetura. A última tange a 
nova dimensão que o edifício de escritórios havia chegado, passando a 
receber empresas de grande porte com atividades que requeriam sua 
integração global. Como resultado não só o programa de atividades se 
transformou, mas também os sistemas de comunicação e a tecnologia 
empregada. 

Podemos dizer que a experiência internacional neste setor, que é 
anterior a brasileira, ajudou a elaborar parâmetros que definissem 
sua postura, onde podemos encontrar então uma linha de filiação. Se 
traçarmos um paralelo entre a produção internacional e a produção 
paulista, podemos chegar a dois aspectos que lhe são semelhantes: 
o primeiro é aquele que acabamos de falar, o programa de atividades 
global, produzido para atender empresas multinacionais, que pode ser 
implantado, na maior parte de seus itens, em qualquer localidade. O 
segundo diz respeito ao uso de sistemas tecnológicos de última geração, 
tanto nos aspectos construtivos quanto de informatização dos sistemas 
de telecomunicação. Neste caso, o uso de novos sistemas tem relação 
com a atualidade do empreendimento e de estar ou não preparado 
para as transformações futuras, ou seja, não necessariamente que os 
sistemas sejam os mesmos em qualquer lugar, pois dependem em parte 
do desenvolvimento da região e da dimensão do empreendimento em 
questão.
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Implantação

A região da Marginal do Rio Pinheiros até o início década de 70 era 
pouco habitada, se desenvolvendo posteriormente com a ocupação 
por edifícios comerciais. Se por um lado podemos dizer que a 
discrepância social da região foi reflexo da falta de um plano público 
que coordenasse sua urbanização, por outro, o mesmo poder público 
investiu na sua malha viária mais do que em outra área da cidade. A 
setorização do zoneamento também afirmou o potencial da região 
para negócios, sem que se houvesse perspectiva de outros usos para 
a permanência dos seus usuários fora do horário de expediente. O 
acesso caracterizado pelo uso do automóvel em detrimento a falta 
de transporte público adequado e a falta de calçamento apropriado, 
também não privilegia o pedestre que deixa de circular pelo local. Esse 
panorama nos faz refletir sobre o caos existente na região, totalmente 
nas mãos do mercado imobiliário. De outra forma, com passar do 
tempo o perfil da região vem alterando, introduzindo mais áreas de 
comércio, serviços e até áreas residenciais para atender a população, 
mas sem grandes alterações na sua estrutura viária e de transportes.

Os edifícios localizados na região da Marginal possuem uma implantação 
vinculada a perspectiva do automóvel nas vias de tráfego rápido e 
intenso, girando o corpo do prédio em 45 graus a fim de que sua fachada 
seja vista de frente pelo observador, solução adotada primeiramente 
no edifício Philips. Mesmo no caso do Plaza Centenário,  tendo em 
vista o terreno na qual foi implantado, o partido adotado resulta no 
estabelecimento do edifício de forma longitudinal, na perpendicular 
a Marginal, voltando a sua maior fachada para o observador. O CENU 
também foi implantado de acordo com as visuais, de forma que seus 
três edifícios pudessem ser vistos ao mesmo tempo. 

Apesar de não ter um vinculo maior com o pedestre por estar 
localizados a beira da Marginal, estes edifícios possuem um tratamento 
paisagístico no térreo que organiza a implantação, porém o simples fato 
de existir circulações externas vinculadas as áreas de paisagismo não 
afirmam seu uso, já que os mesmos edifícios privilegiam as conexões 
internas dos seus espaços, como exemplo no caso mais específico do 
WTC e CENU, que possuem circulação entre os dois complexos pelo 
subsolo. Se por um lado podemos chamar estes complexos comerciais 
e administrativos de anti-urbanos, por outro, o próprio lugar não possui 
condições ambientais de uso, por falta de atuação do poder público e 
pela atuação dos mesmos empreendedores, que desmembraram essa 
gleba sem prever um plano único.
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Na área da Marginal citamos como um exemplo de atuação posterior 
ao período estudado, o complexo corporativo Rochaverá, localizado 
em frente à estação Morumbi da CPTM, que usa a quadra aberta para 
definir a conexão entre os seus edifícios. O complexo também não 
possui áreas comerciais, visto que está ao lado dos shoppings Morumbi 
e Market Place, induzindo o usuário a transitar pelos espaços urbanos.

Estrutura | planta e seção | circulação e uso

Ao longo destas décadas o concreto foi o material definidor da 
estrutura, muitas vezes utilizando a tecnologia para alcançar os limites 
de sua capacidade, introduzindo compostos que aumentassem cada 
vez mais seu desempenho e o uso de cabos de aço protendidos. 

Como já falamos anteriormente, tanto o escritório de Aflalo e Gasperini 
quanto o de Carlos Bratke deram continuidade as suas experiências 
e pesquisas de cunho estrutural, que devido o longo tempo de uso 
(por volta de 20 anos) chegaram a ser criticadas pelo apego à solução. 
De fato, tanto a grelha estrutural de Aflalo e Gasperini, quanto o core 
estrutural de Bratke tornaram-se parte da linguagem dos próprios 
arquitetos. Apesar disso, também se observa a mudança de paradigma 
da arquitetura paulista, que para de buscar a imagem do edifício 
através de sua ênfase tectônica.

Neste período também se verifica o aumento da área de laje dos 
escritórios, as vezes superior a 1000m². O estudo do pavimento tipo, 
áreas de circulação e de trabalho, posicionamento dos cores e áreas 
técnicas, torna-se imprescindível para determinar o bom desempenho 
do edifício, visto que o core passa a responder por uma parcela maior 
do pavimento tipo, por conta do número de elevadores e áreas técnicas  
instaladas.

No caso extremo Torre Norte do CENU, com mais de 1800m2 de área 
útil, foi empregado o core central, com o intuito de diminuir a distância 
entre a circulação vertical e sanitários do perímetro da planta do 
edifício.
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Volumetria | adição, subtração, equilíbrio e harmonia

Diferente dos edifícios analisados na Avenida Paulista, onde havia uma 
composição de prismas puros, aqui o estudo volumétrico ganha mais 
força, a partir de variações dos padrões geométricos com subtrações 
e adições de elementos prismáticos. Com exceção do edifício Plaza 
Centenário, na qual os cores são inseridos no prisma principal, os 
demais projetos foram trabalhados como se estivessem esculpindo 
sua volumetria inicial.

Também de modo diferente verificamos o uso da simetria nos edifícios 
localizados na região da Marginal. No edifício Plaza Centenário os cores 
cilíndricos são dispostos simetricamente na volumetria principal e para 
estabelecer unidade ao conjunto foi utilizado o mesmo revestimento 
externo, o alumínio composto. A simetria também é utilizada nos 
demais edifícios na composição dos elementos de vedação da fachada 
ou, no caso extremo do CENU, na implantação dos seus edifícios e na 
similaridade entre eles, apesar de não possuírem o mesmo sistema 
construtivo.

De outra forma, por conta do novo programa incorporado ao projeto 
(auditórios, áreas de exposição etc.) muitos deles possuem anexos nos 
fundos dos edifícios, que se relacionam ou não com a volumetria da 
torre principal. Os projetos do Philips e WTC mostram isso: construídos 
ao longo do terreno, com a torre de escritórios em destaque, os 
edifícios são organizados conforme o programa dado, com tratamento 
externo diferenciado, que deixam claro a importância de cada volume, 
e ao mesmo tempo, a altivez do corpo principal.  
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Iluminação

O desuso dos elementos de proteção solar nos edifícios, como os brises, 
decorreu de vários fatores que envolviam deste o desenvolvimento 
de novas tecnologias e até mesmo a altura que as novas construções 
estavam atingindo. Com os edifícios muito altos, a abertura das 
janelas ficou impossível por conta da pressão dos ventos, tornando-se 
necessário o uso de condicionamento de ar. O barulho e a poluição das 
grandes cidades também dificultam a permanência de janelas abertas. 
Para tanto, os caixilhos, agora fixos, receberam vidros especiais, 
laminados com películas protetoras e reflexivas, vidros duplos, entre 
outros. O desenvolvimento da tecnologia empregada no vidro diminui 
o uso do ar condicionado, porém o uso de soluções que protejam da 
incidência solar direta de forma conjunta melhora o desempenho do 
edifício.

No edifício Philips a fixação do caixilho na parte interna da grelha 
estrutural, em continuidade com a linha de projeto do escritório Aflalo 
& Gasperini, auxiliou na proteção dos vidros da mesma forma o Plaza 
Centenário, quando aplicou o caixilho também recuado, criando uma 
área de sombreamento para diminuir a atuação do ar condicionado. 
Destacamos também, como no caso dos exemplos citados, que 
estas soluções devem ser aplicadas de forma conjunta com o 
desenvolvimento do projeto para que funcionem adequadamente.
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NOTAS:

69 O II Plano Nacional de Desenvolvimento foi um plano econômico lançado 

no final de 1974, em resposta a Crise do Petróleo, que visava estimular 

a produção de bens de capital, alimentos e energia. Maria Adélia A. de 

Souza, no texto “O II PND e a política urbana brasileira: Uma contradição 

evidente”, explica a intenção do plano de ordenar e desenvolver o 

território urbano em sua totalidade, tendo como base a importância 

de quatro fatores: investimento na infraestrutura econômica, sistema 

urbano existente, a política setorial de investimento no meio urbano e 

a política fiscal e financeira do setor público (in DEÁK, Csaba; SCHIFFER, 

Sueli Ramos Org. O processo de Urbanização no Brasil. São Paulo: Editora 

da Universidade de São Paulo, 2004. p. 121)

70 ROLNIK, 1990, p. 22

71 Os edifícios do tipo triple A, são construídos com base em padrão 

internacional, tendo como principais requisitos: boa localização; área da 

laje área maior que 800 m² sem a interferência de pilares (mas que possa 

ser divisível para por dois ou mais escritórios); pavimento com pé direito 

alto, com uso de piso elevado e forro modular; sistema de ar condicionado 

com controle de demanda (VAV); elevadores inteligentes; redes de fibra 

óptica; sistemas de segurança de acesso, de segurança contra incêndio e de 

supervisão predial com softwares especializados para seu gerenciamento; 

sistema de geração de energia de emergência; maior número de vagas de 

estacionamento do que pede a legislação; heliponto, entre outros.

 Fonte: Artigo de Nádia Fischer, “Escritórios de padrão internacional”, 

em outubro de 2001. http://www.piniweb.com.br/construcao/noticias/

escritorios-de-padrao-internacional-82215-1.asp

72 O Shopping Center Iguatemi foi o primeiro shopping de São Paulo. Projeto 

do escritório Croce, Aflalo & Gasperini e João Henrique Rocha.

73  MEYER, 2004, p. 183

74 XAVIER, 1983, n. 170.

75 Informação retirada do texto A História da Dacon, Contada por Quem a 

Viveu, autoria de Fausto Vaz Guimarães. Site: http://edificiodacon.com.

br/capa.htm

76 Fonte:http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/

desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/operacoes_urbanas/
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77 Fonte: http://www.centroempresarial.com.br/pt-br/

78 XAVIER, 1983, p. 195

79 O 3° subsolo foi executado quando a obra estava quase terminada. Fonte 

Revista Projeto 103, set 1987, p. 109 e 110.

80 Informação sobre a seleção do edifício para acervo do Museu George 

Pompidou noticiada pelo site da PINI/ Revista AU.

 http://www.piniweb.com.br/construcao/arquitetura/edificio-de-carlos-

bratke-e-selecionado-para-o-acervo-do-145550-1.asp

81 BRAKTE, Carlos. “Carta de Ouro Preto”. Revista AU, n. 4, fev/ 1986, p. 78.

82 ZEIN, Ruth Verde. “Nem Ordem-unida, nem Eixo Monumental”. Revista 

Projeto, n. 86, abr 1986, p. 71

83 Ibidem, p. 71

84 Vide projeto para o Edifício Plaza Centenário onde o core central é 

incorporado à torre. Também pode ser visto no projeto para Ed. Onix, 

onde a estrutura dos elevadores está incorporada à torre e a escada é 

externa, sem função de apoio estrutural.

85 Termos utilizados para definir o edifício Bolsa de Imóveis no artigo da 

Revista Projeto, n° 204, jan/ 1997, p. 30.

86 Fonte: http://www.arcoweb.com.br/memoria/avenida-berrini-da-pre-

invencao-01-03-2010.html

87 No artigo da revista Projeto, Bratke fala que: “Esta super valorização 

impunha soluções cada vez mais grandiosas, divorciadas de uma realidade 

que já começava a se fazer sentir.” PROJETO, n. 41, junho de 1982, p. 32.

88 PROJETO 139, de março de 1991, p. 23 a 24.

89 Vide site: www.colmeiasp.com.br

90 Num primeiro momento, a proposta para o WTC do escritório Aflalo & 

Gasperini englobava as áreas que hoje pertencem ao Edifício Nestlé, WTC 

e CENU. Numa outra versão, complexo ficava nos terrenos da Nestlé e 

WTC. Vide artigo especial da Revista Projeto de jan/fev 1996, p. B1 a B7.
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 No caso de Botti Rubin, vide artigo da Revista Projeto Design de agosto 

de 1998, página 78, onde descreve que “O projeto dos arquitetos Alberto 

Botti e Marc Rubin foi desenvolvido para um terreno que abrangia 

também a gleba hoje ocupada pelo vizinho World Trade Center. Separados 

posteriormente, os dois complexos empresariais serão interligados por 

uma grande alameda de escritórios, lojas e serviços no térreo.”

91 FRUGOLI JUNIOR, 2000, p. 205 a 207

92 FIX, Mariana. Parceiros da exclusão: duas histórias da construção de uma 

“nova cidade” em São Paulo: Faria Lima e Água Espraiada. São Paulo: 

Boitempo, 2001

93 Em meio a remoção e pressões, a favela criou uma associação que 

conseguiu através de meios legais sua inclusão na Operação Urbana Água 

Espraiada como ZEIS. Porém a disputa só acabou em 2009, quando as 

famílias saíram pacificamente para que sejam construídas as Habitação 

de Interesse Social. Vide FIX, 2001 e histórico da favela no blog: http://

jardimedith.blogspot.com/

94 Fonte:  http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/

desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/operacoes_urbanas/faria_lima/

index.php?p=19607

95 O Team X nasceu dentro do CIAM na década de 1950 com a finalidade de 

se discutir e revisar a arquitetura moderna, compartilhando suas ideias 

e seus trabalhos, sem uma linha precisa ou dogma rígido, apesar de se 

manter intrinsecamente ligada a própria arquitetura moderna. Discutiam 

sobre a reindentificação urbana, variedade baseada na padronização 

numa visão menos determinista do modernismo. Contavam com holandês 

Aldo Van Eyck, Jacob Bakema, Alison e Peter Smithson, Giancarlo De Carlo, 

entre outros. O Team X perdurou até o início da década de 1980 (CURTIS, 

2008).

96 SPADONI, 2003, p. 88.

97 Ibidem, p. 88.

98 BENEVOLO, 2009, p. 11

99 CURTIS, 2008, p. 9
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100 Utilizamos esta obra como exemplo por conta da integração dos espaços 

dos vazios internos. De modo diferente funcionava a sua planta: a 

composição era baseada em um módulo de espaço que se repetia 

montando circulações labirínticas com mudanças de nível. 

 CURTIS, 2008, p. 596

101 PROJETO, n° 137, dez/ 1990, p. 62 a 65.

102 PROJETO, n° 137, dez/ 1990, p. 64.

103 CURTIS, 2008, p. 559

104 PROJETO n°205, fev 1997, pág. 54-61 e AU n°73, ago/set 97. Pág. 68 a 74.

105 PROJETO 269, jul 2002 e site: http://www.arcoweb.com.br/entrevista/

adrian-smith-o-bankboston-24-07-2002.html

106 GASPERINI, 1987, p. 166.

107 Ibidem, p. 167.

108 SERAPIÃO, 2011, p. 94

109 Associação feita pelo próprio Aflalo em entrevista para Revista AU, n° 35, 

abr/mai 1991, p. 20.

110 Vide projeto para edifício residencial Equinox, onde as tubulações foram 

expostas nas fachadas laterais e as varandas corridas possuem uma 

estrutura metálica com telas onde podem ser instalados pequenos jardins. 

Em ambos os casos as estruturas foram pintadas na cor amarela.

111 PROJETO, jan/fev 96 p. E1

112 Ibidem, p. E1

113 GASPERINI, Gian Carlo. Contexto e Tecnologia. Tese de Livre Docência. FAU 

USP, 1988.  

114 PROJETO, jan/fev 96, p. B1.
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115 GASPERINI, 1987, p. 112

116 AU, n° 60, jun/jul 1995, p. 40.

117 Vide artigo da Revista AU onde descreve: “Nas fachadas, a ideia das 

grelhas estruturais, tomada com desembaraço pelo escritório por muito 

tempo e valoriza como linguagem arquitetônica, se repete, mas desta vez 

a solução faz pensar num apego à forma, que reduz o vigor do conceito 

original.”

 AU, n° 60, jun/jul 1995, p. 42

118 Vide artigo da Revista Projeto Design de agosto de 1998, página 78, 

onde descreve que “O projeto dos arquitetos Alberto Botti e Marc Rubin 

foi desenvolvido para um terreno que abrangia também a gleba hoje 

ocupada pelo vizinho World Trade Center. Separados posteriormente, os 

dois complexos empresariais serão interligados por uma grande alameda 

de escritórios, lojas e serviços no térreo.”

119 AU, n° 37, ago/set 1991, p. 38
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CONCLUSÃO

Os exemplos colocados na pesquisa apresentam diferentes contextos, 
cuja interpretação aponta o caminho do cenário atual. Na primeira, o 
centro de negócios foi inserido dentro de uma estrutura sólida, uma 
malha urbana projetada há aproximadamente 70 anos dentro de 
um padrão de arruamentos e loteamentos conhecidos, porém com 
uma distinção social clara, que se verticalizou ao longo do tempo. Na 
segunda, numa situação completamente diferente, onde existe a ideia 
de se estabelecer novas centralidades com a procura de terrenos mais 
amplos e a baixo custo. Logo o centro de negócios se transfere para 
uma região inóspita, que se vale das proximidades das vias de trânsito 
rápido para a instalação de empresas e indústrias de médio e grande 
porte. Neste caso, não houve empenho dos agentes público e privado 
para que houvesse a revitalização do local, e nem a produção alcançou 
tal episódio, no sentido de que ela poderia conferir qualidade urbana.

Analisando a produção arquitetônica destes dois contextos, podemos 
dizer que o projeto moderno foi inserido de forma exemplar dentro 
do lote, adaptando o seu embasamento para os usos comerciais 
peculiares ao centro das grandes cidades. A configuração do térreo 
com galerias comerciais, lojas, mezaninos e rampas permitiam a 
continuidade da calçada dentro do edifício e por tanto legitimavam 
sua permeabilidade. A ideia de qualidade entre o meio urbano e o 
espaço privado foi algo que de certa forma se arraigou no projeto 
brasileiro e teve continuidade mesmo com a posterior revisão, seja na 
continuidade do uso de pilotis, nas estruturas de transição no térreo 
ou nas conexões entre calçadas que passam por dentro dos edifícios.  
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De outra forma, o edifício corporativo solto no lote proposto por Mies 
van der Rohe no Seagram Building, reproduzido a exaustão nas cidades 
norte-americanas, também teve versões na cidade, como o Sudameris 
e Cetenco Plaza, que trabalharam a permeabilidade de outra forma, ao 
compor acessos e circulações em meio a áreas de estar e jardins, ou 
seja, com a criação de espaços de respiro, de desafogamento, em meio 
à cidade construída.

Podemos dizer que ao se deparar com a região da Marginal do Rio 
Pinheiros, não houve uma compreensão efetiva do problema que 
estava instalado. Se a verticalização poderia promover o espaço e trazer 
mais recursos, não haveria motivos para que não houvesse o retorno 
dentro de uma perspectiva urbana. A produção fomentou o caráter 
da região como centro de negócios, através da imagem dos edifícios 
altos, tanto quanto o uso intensivo do carro como meio de locomoção. 
É como se cada edifício fosse autônomo e a calçada servisse apenas de 
transição entre uma caixa hermética e outra – não há áreas externas 
de permanência. Apesar de compreender a dificuldade de se trabalhar 
num contexto urbano onde as únicas referências são o tráfego da 
Marginal e os edifícios da Berrini, este poderia ter sido um momento 
único para implantar as relações pretendidas pelo projeto moderno, 
sem as amarras dos pequenos lotes, ou seja, através da quadra aberta.

Prosseguindo com o contexto urbano, nos questionamos sobre a 
relação da altura das torres e a cidade. De fato, a ideia de verticalização 
está pautada no rompimento dos limites da escala da cidade e não 
necessariamente em estabelecer uma relação de gabarito com o 
entorno edificado. Damos como exemplo o início da verticalização 
da Paulista na década de 1940, na qual as torres pareciam ser mais 
altas do que elas realmente eram em relação aos casarões existentes. 
Atualmente existe uma harmonia entre a altura destes edifícios, muito 
por conta da legislação vigente e do potencial construtivo da região. 
Mas este exemplo não serve para outras regiões menos consolidadas, 
com grandes terrenos e suscetíveis aos dispositivos públicos para o 
aumento de área construída até seu limite máximo. Se somarmos isso 
a falta de infraestrutura urbana de transporte e serviços necessários 
para o número de usuários previsto nestes edifícios, encontramos o 
problema existente nestes novos centros.

Não podemos também deixar de considerar que a verticalização 
tem sido uma resposta das cidades à dispersão e desperdícios de 
infraestruturas. Concentrar e condensar foi uma das respostas que 
a cidade moderna ofereceu para a ordenação e racionalidade das 
cidades. É possível também se pensar que a verticalização se relaciona 
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com a imagem do novo, seja através da revitalização, como no caso 
das cidades europeias, ou da nova cidade, caso das asiáticas. Talvez 
esse seja um dos principais interesses do tema para a arquitetura 
produzida nas cidades brasileiras, ao menos nas grandes cidades.  Para 
tanto, porém é necessário que se compreenda o contexto urbano e a 
importância da verticalização para determinada cidade, com o intuito 
de alcançar o potencial requerido com a construção do edifício. 

A nova geração, de certo modo reforçou o conceito da concentração, 
seja de recursos, seja de infraestruturas, mas parece chegar com outros 
parâmetros de cidade. A cidade internacional, sem características 
que a identifiquem, onde, principalmente o edifício, pela sua escala 
e autonomia, tende a roubar a cena da cidade. De outra forma, não 
deixa de ser uma parte considerável desta. Concentra o capital, 
valoriza a terra, exige infraestrutura e por vias erradas, como a do não 
planejamento, força que a cidade se estruture para absorvê-los.  

Sob este aspecto, a verticalização da Marginal só é justificada pela 
afirmação da região como novo centro de negócios, onde num primeiro 
momento sua imagem se tornou mais importante que as outras 
questões. Falta a ela a escala humana, a qualidade do espaço urbano. 
Nem mesmo a crescente necessidade de novos espaços justifica a 
altura destes edifícios, nem mesmo a sua construção desenfreada 
(sem parâmetros), tendo em vista a capacidade de transferência de 
importância destes espaços, na qual rege o mercado imobiliário. 

Não deixa de ser cruel tal desequilíbrio, mas, ao menos como 
arquitetos, temos o dever de inferir que a primeira cidade a moderna, 
era mais cidadã que a outra.

Com relação a arquitetura, podemos compreender através dos edifícios 
analisados a transição por qual passou a arquitetura. A simplicidade 
da composição dos prismas e a racionalidade construtiva trouxeram 
para arquitetura um novo modelo, filiado a transformação social e da 
qualidade de vida das pessoas, que pretendia reorganizar as grandes 
cidades. Aqui a questão do material na construção dos edifícios 
ganha importância com o desenvolvimento do concreto armado e é 
nesta vertente que se desenvolve sua revisão. A geração posterior dá 
continuidade ao moderno através da reflexão sobre a estrutura dos 
seus edifícios, através da nitidez de suas soluções, como na criação 
de grandes estruturas porticadas, vigas de transição, cores externos. 
Procurou através do conhecimento da técnica se expressar de forma 
inovadora.
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A adoção do modelo coorporativo internacional culminou em outras 
preocupações, pautadas principalmente no crescimento do programa 
e a adoção de sistemas informatizados. O edifício corporativo passou 
a ser visto como uma estrutura mais complexa dentro do mundo 
globalizado. Seu desempenho, seja sobre os sistemas e equipamentos 
instalados, seja na manutenção dos seus componentes, passou a 
introduzir papel importante no valor agregado do edifício. 

Da expressão do concreto armado, passamos para a variação dos 
padrões volumétricos, estabelecimento de simetrias e composições, 
que junto à adoção de novos materiais de revestimento externo, como 
o granito e o alumínio, culminaram num edifício de aparência mais 
internacionalizada. Em outras palavras, a arquitetura vertical de São 
Paulo está passando por uma nova revisão, tal como outras cidades ao 
redor do mundo, por meio do estudo formal e tecnológico, que revela 
um retorno da importância da imagem da torre como símbolo.
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ANEXO

Entrevista com arquitetos

Pedro Paulo de Melo Saraiva

A entrevista foi feita pessoalmente, com o arquiteto em seu escritório, 
em Março de 2011. Antes de iniciar, ele perguntou qual era o tema 
tratado na pesquisa e começou a discorrer sobre o assunto:

Pedro Paulo de Melo Saraiva: A Paulista tem uma história muito 
interessante. Nós, de certa maneira, pressentíamos que o Centro de 
Negócios iria para a Paulista. Quando nós fizemos o concurso havia 
alguns prédios já existentes, tinha o Conjunto Nacional, um prédio 
do escritório MM Roberto que era de habitação, tinha um prédio na 
Brigadeiro esquina com a Paulista que era residencial, tinha um outro 
residencial na Joaquim Eugenio de Lima com a Paulista que era um 
residencial também. O resto eram só casas. 

As famílias que moravam naquelas casas já estavam desistindo de 
morar ali, já estavam se mudando. Teve vários casos, inclusive um 
dramático do René Thiollier, que tinha um casarão na esquina da 
paulista com Ministro Rocha Azevedo. Ele foi um cara importante no 
movimento de arte moderna, fez parte da Semana de 22, era amigo 
de toda a elite cafeeira da cidade, Oswaldo de Andrade ... A família 
vendeu o casarão e quem comprou demoliu a casa dele em 24 horas. 
Foi rapidíssimo, porque havia um murmúrio geral de que se deveria 
tombar a casa e depois o terreno ficou lá anos abandonado. Cheguei a 
ver plantação de milho, criação de galinha, no terreno que era do René 
Thiollier. A massa arbórea foi mantida e tem uma casa lá tombada, 
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remanescente daquele período da arquitetura do café. Tem um prédio 
no fundo, na Alameda Santos que é do Botti Rubin e do lado acabou se 
perpetuando a ocupação do estacionamento.

A Paulista tem uma história muito rica, de vários períodos. Eu peguei o 
período que passava bonde lá. Tinha o período que você tinha cavalos, 
antes de pavimentar. 

Uma história curiosa é a doação de um terreno da família Matarazzo 
para fazer nele um Belveder que é o Trianon, que depois virou o 
MASP, mas antes era o Trianon que era uma praça em cima de um 
salão de festas com terraços. Dizem que aquele vão (do Masp) foi 
feito para não interferir na estrutura do túnel sabe, mas na verdade o 
Ferraz (calculista) queria bater o recorde mundial de vão de concreto 
armado e a Lina aceitou a sugestão e fez a concepção do projeto, algo 
com vestígio do Crown Hall do Mies van der Rohe de Chicago. Ela já 
tinha feito o Museu de São Vicente em cima da areia da praia, com 
quatro ou cinco pórticos exatamente iguais a proposta do Mies. Mas 
a dimensão do projeto da Lina é praticamente igual ao Crown Hall, 
uns 30m por 80m, só que ela venceu com 4 pórticos: dois que são os 
que efetivamente funcionam, que não se vê, pois a estrutura está por 
dentro e não é visível, só quem conhece, quem estuda é que sabe que 
ali tem duas vigas caixão, que seguram o teto da praça e apóia o salão. 
O salão é apoiado por duas vigas e o teto é suspenso por duas vigas, 
então no MASP são 4 vigas.

Tem um prédio também interessante que é o Grande Avenida, de um 
arquiteto conhecido chamado Lucian Korngold, que fez um prédio no 
Anhangabaú, o edifício CBI Esplanada. O Grande Avenida pegou fogo 
duas vezes. Também tinha o prédio do Jorge Wilheim, da CESP, que 
teve um incêndio e por conseqüência desmoronou. O prédio tinha 
uma galeria, que reabriu (Center 3) e liga a Paulista com a Augusta.

A Paulista foi um salto para a cidade se modernizar. O primeiro passo 
para expansão do centro foi atravessar o Viaduto do Chá, foi uma 
transformação de uma rua habitacional que virou uma rua de serviços 
e comércio. Nós achávamos que a tendência era subir para a Paulista e 
não deu outra, a Paulista é até hoje o centro financeiro. E não foi para 
a Berrini - tem um ou outro banco expressivo na Berrini.

Da Avenida Berrini conheço pouco. Eu via com muitas restrições a 
arquitetura da Berrini, ela é um testemunho do atraso tecnológico 
nosso. Você só tem muito recentemente prédios com mais de meio 
subsolo - os prédios do Bratke, quase todos que tem lá desta época, 
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tinham estacionamento semi enterrados. Estacionamento só em meio 
subsolo e no térreo, não havia lojas. São raros os prédios que tinham 
lojas dessa época - não tinha vida, só prédios de escritório. Hoje já há 
uma mistura bastante razoável de funções, mas a gente percebe que 
a Rua Sansão é que tem movimento, tem comércio, têm restaurantes, 
tem vida, mas durante o dia - de domingo morre, a noite também 
morre. Já há uma mudança significativa de presença de habitações, 
mas naquele miolo, na Berrini e na Marginal não tem. 

Mayra S. Santos: Mas agora há os complexos empresarias que tem 
serviços que auxiliam as pessoas que utilizam daquela área.

PPMS: Que é o Cenu do Botti & Rubin, o D&D do Gasperini, o Robocop 
do Bratke. Mais adiante você vai encontrar novamente o Mauricio 
Roberto que fez o Centro de Processamento de Dados do Banco do 
Brasil. 

É grande a extensão da Marginal: de um lado é aquela tragédia que 
você vê do Shopping Morumbi, depois tem uns prédios que você vê 
entre a ponte da Cidade Universitária e a ponte da Avenida Rebouças. 
Ali tem clubes de festa como o Hebraica. É muito variada a ocupação. 
Tem outro prédio interessante do Botti Rubin, na Rua Hungria, onde 
eles têm o escritório.

Mas você sai de uma cidade na década de 60, que tinha certa de 2 
milhões de habitantes, quase o mesmo tamanho do Rio - no Quarto 
Centenário, São Paulo tinha uma população um pouco maior que a do 
Rio – e hoje houve uma conurbação efetiva: se você olha, não há mais 
diferença entre São Caetano, São Paulo, Santo Andre, São Bernardo, 
Diadema, está tudo emendado, Osasco, Guarulhos, as cidades mais 
próximas.

MSS: O senhor acha que houve uma mudança nos projetos da Paulista 
para os projetos da Berrini?

PPMS: Em termos, pois temos edifícios feitos nesta época, que são 
edifícios completos, o edifício Capitânea (1973), o edifício Acal (1974). 
Um dos edifícios mais intrigantes que tem lá, na esquina da Faria 
Lima com a Cidade Jardim, feito pelo Tomanik, uma torre cilíndrica 
na esquina, que são de uns amigos meus da família Goulart, edifício 
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Dacon. Eu fiz a diagonal do outro lado, mas tudo com concreto a vista, 
tinha muitos projetos assim ao longo da Paulista.

A Berrini ela pega um pouco desse modelo internacional, mas é muito 
pouco, o pior é o que veio depois: o pós-moderno, aquele prédio 
horroroso que tem na esquina da Gabriel Monteiro da Silva com a 
própria Faria Lima (Edifício San Paolo), que é um prédio de estilo ... 
estilo entre aspas ... é um prédio fake, imitando a arquitetura ... neo 
renascentista, neo clássico. 

Mas tem um prédio bom na esquina da Rebouças com a Faria Lima, são 
duas torres do grupo do Mario Garnero, projeto do Julio Neves, que é 
um conjunto interessante. Aquele terreno era de uma religião, religião 
os Mórmons, aí eles venderam e o Mário Garnero fez as duas torres.

Na Faria Lima você tem alguns prédios em pano de vidro, mas em geral 
é tudo muito fake, não tem consistência. O estilo internacional de Nova 
York, que durou muito tempo, tem projetos bem feitos - em Nova York 
e Chicago. Eles sabem fazer a arquitetura coorporativa, você sabe que 
a arquitetura coorporativa o modelo é deles.

Nós temos poucos projetos de grandes dimensões (na Avenida 
Paulista). O que mostra a extrema fragilidade da nossa arquitetura, da 
estrutura dos edifícios. Só tem dimensões de porte, para uma grande 
cidade como São Paulo, dois edifícios na Avenida Paulista: o Conjunto 
Nacional e o conjunto que faz esquina com a Paulista, Brigadeiro e São 
Carlos do Pinhal (Edifício Nações Unidas). Aqueles edifícios sim têm a 
dimensão de uma cidade como São Paulo, como tem o Copan, como 
tem o Itália, como tem o edifício que era do hotel Hilton. Os demais são 
construções muito pequenas, fruto de uma divisão de terra e de uma 
falta de visão, de uma falta de estimulo ao remembramento. Há muitas 
vezes o desmembramento, mas neste caso o remembramento é mais 
desejável, para você possa fazer estruturas maiores, que possam dar 
maior qualidade ao prédio e que eles tenham uma melhor gestão. 

MSS: Sobre o Quinta Avenida, gostaria que falasse um pouco sobre o 
projeto, principalmente sobre a solução da segunda calçada.

PPMS: A idéia era nova. A idéia era criar uma segunda calçada, pois 
o prédio não tinha vizinho, tinha prédios nas duas esquinas e esse no 
meio. O terreno tinha 25m de frente e 61m de fundo. A gente fez este 
prédio de topo, com a fachada cega, virando um lado para o nordeste 
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e outro para o sudeste - uma de vidro e outra com brise soleil. Brise 
soleil naquela época ninguém usava e nós usamos um pano enorme 
de brise soleil. 

E a estrutura era uma estrutura inédita naquela época. O normal nos 
prédios, inclusive no Ministério (Edifício do Ministério da Educação 
e Saúde), no edifício Louveira do Artigas e outros, era ter três linhas 
de pilares no andar tipo, no mínimo, e o Quinta Avenida tem dois, 
praticamente junto do caixilho, tem 1 metro só entre o pilar e o 
caixilho. Ele é todo protendido. É o primeiro prédio feito no mundo em 
concreto protendido e tem uma estrutura muito esbelta, muito leve. A 
laje do Quinta Avenida é de 4 cm. As vigas protendidas vencem o vão 
maior e no vão de 7,20m – o Quinta Avenida foi utilizado a modulação 
de 1,2m, que era muito utilizado em padrões hospitalares – então, o 
vão tem em um sentido 14m e no outro 7,20m e neste vão de 7,2m 
que foi nervurado, que tem 4 cm na base e 8 cm em cima, que forma 
uma espécie de trapézio, uma viga pequena trapezoidal e a laje tem 
4 cm. É a laje mais esbelta que eu já fiz, no prédio onde eu moro por 
exemplo,  o calculista, que é o Roberto Zucculo, falou que tem 5 cm e 
também tem o sistema trapezoidal de viga de metro em metro.

Mas no Quinta Avenida a novidade, com essas duas linhas de pilares, 
era que tinha praticamente um salão livre. É claro que a protensão 
já existia, mas não era usada em edifícios, era usada em pontes, em 
obras mais pesadas, nunca foi usado para edifícios de pequeno porte 
- não era o caso do Quinta Avenida pois ele não era pequeno, nem 
grande, é um porte médio. 

Tem 17 andares, dois planos de térreo com a calçada elevada no plano 
de acesso, que era semi enterrado, onde tem um porte cochère, onde 
você podia parar o taxi e descer. Tinha um estacionamento pequeno, 
para clientes.

Depois com o alargamento da paulista um pouco da qualidade 
que havia ficou prejudicada: a rampa de subida para esta calçada 
foi mantida, invadindo a calçada da Paulista. Mas as rampas que 
descem eles encurtaram, eles não as deixaram, então as rampas do 
estacionamento ficaram mais fortes e a rampa de pedestres, que era 
o acesso principal, virou uma escada. Ficou a coisa mais horrorosa no 
mundo, não foi eu que fiz, foi feito na gestão de Figueiredo Ferraz que 
foi o prefeito de 1973, e foi uma violência. Ninguém pediu autorização, 
ninguém falou comigo, eu sabia por que eu estava fazendo com ele a 
ponte de Florianópolis.
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Então as duas rampas de carro que descem foram cortadas, outra 
rampa que desce virou escada e a que sobe foi mantida. Logo o que 
garante a acessibilidade agora é só a rampa que sobe, que cadeirante 
pode subir.

MSS: E no caso do brise que também foi retirado?

PPMS: É tiraram, também não conversaram comigo, é um costume bem 
indiscriminado em São Paulo, de não consultar o autor do projeto. O 
Mackenzie, por exemplo, atualmente está promovendo um concurso 
de estudantes que para mexer numa fachada que é do Botti & Rubin, 
o edifício Nestlé, que é aquele prédio do João Calvino. Para você ver: 
é o Mackenzie, que é uma faculdade de arquitetura, promovendo um 
concurso para alterar um projeto de um arquiteto. A universidade 
poderia ter convidado o autor para fazer, a final de contas eles ainda 
estão em plena atividade, são colegas meus de turma. É um tipo de 
postura cultural que nós temos. É uma questão que só o tempo vai 
mudar.

MSS: Na publicação do edifício na Acrópole, também falava do sistema 
de ar condicionado central ...

PPMS: Não foi feito. Na verdade o projeto foi feito com a pretensão 
de ser um modelo arquitetônico para o país. O projeto original 
pressupunha dois conjuntos por andar e acabou que não conseguiram 
vender, não tinha mercado ... porque ele previa ter ar condicionado, 
porque na cobertura ele ia ter um lugar de pouso para helicópteros, 
coisa que só muito tempo depois começou se falar nisso, mas já estava 
implícito que ali ia ser um heliponto, mas não foi feito.

Então o que foi feito: foi feito um corredor dividindo o pavimento e 
para cada módulo de pilar foi feito uma sala, então foram feitas 10 
salas e assim ele foi comercializado. Tivemos que acrescentar mais 
quatro colunas de hidráulica. Só as salas vizinhas as prumadas tinham 
os sanitários previstos, que antes eram para a sala toda. Só havia 
quatro sanitários, a idéia era ter um sanitário masculino e feminino de 
cada lado.  Tivemos que dividir cada sanitário deste em dois e acrescer 
outros que eram necessários. A idéia deste projeto era comum e é 
comum até hoje nos edifícios americanos, que não tem sanitário 
individual, só sanitários coletivos junto ao core - nós fizemos mais ou 
menos isso.
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O pavimento era dividido em seis módulos: uma sala tinha dois 
módulos, outra três módulos e o sexto módulo era a circulação vertical, 
com quatro elevadores e uma escada, que já naquela época girava em 
torno dela própria, para que não incomodasse quem tivesse no hall 
– coisa que não tinha nos edifícios. Quando apareceu esta lei, sobre 
escadas protegidas, o Quinta Avenida já estava preparado, bastou só 
mudar, ao invés de caixilho colocar uma parede.

MSS: No caso do ar condicionado, as grelhas para sua instalação foram 
colocadas posteriormente? 

PPMS: Os aparelhos de ar condicionado estragam qualquer fachada 
decente, mas primeiramente você não os via, porque os brises 
tampavam na fachada nordeste, já a outra fachada, que era toda 
de vidro, em pouco tempo começaram a colocar, mas foi uma coisa 
devagar. 

Essa coisa de ar condicionado em São Paulo no princípio não era muito 
em voga, era um luxo, não havia muitos prédios com ar condicionado 
central. Esse prédio que fiz na Faria Lima tinha ar condicionado central. 
Quando tem ar condicionado central você faz uma janela diferente, 
que não abre toda e no caso deste prédio tinha um balancim que 
descia para limpar a fachada, como muitos da Paulista têm. O Citicorp 
tem, o Cetenco Plaza tem.

Aliás, o Cetenco é um dos espaços mais importantes da Paulista sob 
o ponto de vista da cidade. São dois prédios que ligam duas ruas, 
se articulam numa praça, que foram prejudicados por dois pórticos 
introduzidos recentemente em Alucobond, mas ainda sim é um espaço 
muito bonito, é do Rubens Carneiro Viana. Curioso ... É um prédio que 
vai até o chão, que não tem transição com o chão de pretender se 
soltar, essa visão do pilotis. Não remete a mesma visão do Ministério, 
não tem outro modelo parecido na nossa arquitetura. 

MSS: E a questão do conforto ambiental do edifício, com relação aos 
brises ...

PPMS: A proposta de brise era de diminuir a carga de calor, porque 
este projeto foi feito na expectativa de ter ar condicionado central. 
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Era o escopo do programa, vamos dizer assim. Pensado junto com a 
Adolpho Lindenberg que fez a construção.

MSS: Adolpho Lindenberg?

PPMS: É. Quem construiu o prédio foi o Adolpho Lindenberg. Ele já 
fazia o neoclássico e tal, fazia muitas casas e depois começou a fazer 
prédios também.

Mas o brise soleil teria diminuído muito o consumo de ar condicionado, 
o consumo de energia. No Quinta era um brise móvel, como no 
Ministério. Havia alguns que eram fixos, como a ABI no Rio. Aqui em 
São Paulo não houve tantos casos de brise fixo a não ser o Copan, com 
uma profundidade bastante generosa.

Você não vê tantos prédios, a não ser do Heep, que fez no Edifício Itália 
e no Estado de São Paulo. Era uma jalosia. Jalosia é como era chamado 
o brise pequeno. Jalosia é um elemento vazado fixo de madeira 
característico da arquitetura barroca brasileira. Esse prédio do Heep na 
Consolação foi um dos primeiros a ter brise. Esses edifícios tinham essa 
preocupação exatamente por não ter sistema de condicionamento de 
ar - o brise era uma proposta. O Ministério também não tinha (sistema 
de ar condicionado), eles podem ter colocado depois, não sei, num 
restauro. Mas ele foi um dos primeiros a ter o brise móvel, o brise fixo 
já existia em alguns edifícios.

O ar condicionado e o vidro existem, temos que encarar isso. Se nós 
evoluíssemos economicamente e tecnologicamente poderíamos 
utilizar um tipo vidro que dispensa o brise como o Burj Dubai.

MSS: Outro exemplo seria como na película do Confea (edifício em 
Brasília, de sua autoria, então concluído).

PPMS: Exatamente. Aquela película foi feita exatamente para isso, na 
falta de um vidro adequado. Claro que ali foi viável porque a solução 
estrutural propiciava ter um suporte de uma pele. A orientação 
do edifício - o prédio tem uma face oeste que é poente e outra 
nascente ... eu morei lá um ano e o clima é quente, o serrado tem 
essa característica de clima, extremamente quente de dia e, como ele 
é muito seco, provoca a perda rápida de calor a noite. Mas de dia as 6 
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da manhã, quando o sol nasce já está muito ensolarado, muito quente 
pela manhã.

Além de ser desconfortável ele estraga os equipamentos, então você 
tem que fechar de alguma forma, fechar a cortina. Mas o calor fica 
armazenado entre a cortina e o vidro. Então nós quisemos fazer uma 
cortina externa, como se fosse um brise, só que não era um brise, 
também não era uma cortina, era uma pele, um tecido perfurado 
que tem a função de aliviar o uso do ar condicionado, mas não exclui. 
Então foi usado o ar condicionado sim, mas a pele  economiza muita 
energia. Foi um investimento grande inicial, mas que se paga ao longo 
do tempo com a economia de energia. 

MSS: Essa questão da economia de energia foi algo que o escritório 
sempre se preocupou?

PPMS: Sempre que possível nós tentamos proteger, com um grande 
balanço de beiral, com elementos de concreto mesmo, nós tentamos 
proteger o edifício do excesso de radiação. Esse radicalismo igual 
fizemos no Confea nós só havíamos feito no Quinta Avenida - todo um 
pano de fachada coberto por brise. 

Mas eu acho que é uma característica não da minha arquitetura, mas 
da arquitetura brasileira, que teve origem influência do Le Corbusier, do 
Lucio Costa, do Reidy, todo esse grupo, depois teve alguns arquitetos 
de São Paulo como o Artigas, Rino.

Em São Paulo na verdade a mudança do microclima foi de uns 20 anos 
para cá. Nós, digo as pessoas da minha geração, sentimos uma mudança 
de clima muito violenta: antes tinha frio, mas hoje se no inverno faz 
10 dias de frio é muito. O guarda roupa de inverno, o guarda roupa 
paulista mudou. Você vê que estamos mais preparados para o verão 
do que para o frio. É uma inversão. 

Eu me lembro de uma casa, de um arquiteto que já faleceu, Eduardo 
Luiz de Melo, que fez uma casa para ele onde ele não estava preocupado 
não com o calor, mas com o frio. A casa tinha - uma coisa que é usada 
no mundo todo - uma serpentina de cobre embaixo do piso para 
aquecer a casa com vapor. Hoje em dia, se você faz uma coisa dessas, 
vai ligar uma vez duas vezes, não é um investimento.
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À medida que a cidade foi crescendo ela foi gerando um calor do 
acúmulo de áreas construídas. A noite são Paulo não diminui a 
temperatura, hoje você tem calor o dia inteiro e a poluição retém calor. 
O plano do frio não existe para nós.

MSS: No Quinta Avenida houve problemas com os investidores, 
problemas que levaram a modificar o projeto?

PPMS: Teve, tanto que quase o projeto foi abandonado. Teve alteração 
de destino, ao invés de escritórios coorporativos, que era a proposta, 
ele passou a atender consultórios médicos, escritórios de arquitetura. 
O único escritório grande que teve foi da Hidroserv, no 1° e no 2° 
andar, que mandou derrubar as paredes, porque todos os pavimentos 
tiveram que ser divididos em 10 conjuntos.

Os pavimentos foram divididos com pulmex, que é um material que 
eu já tinha utilizado em Santos. Pulmex é nome comercial: é concreto 
celular, uma tecnologia de saponificar uma mistura de cal e areia que 
dá um bloco extremamente leve. Isso foi uma exigência do Zucculo 
(calculista), porque o prédio não tinha sido pensado para alvenaria e 
sim para divisória e a alvenaria ia acrescentar um peso próprio muito 
grande. O pulmex é mais leve do que gesso.

Por razões técnicas, de não ter previsto as demais prumadas hidráulicas, 
a Ideal Standart criou uma bacia sanitária para o Quinta Avenida, que 
era a saída do duto trazeira e não no piso - os americanos usam muito 
este tipo. A Celite não tinha este tipo.

Nessa questão tecnológica também tem o concreto protendido: o 
Zuzzulo, o calculista, esqueceu que para protender o cabo tem que ter 
um equipamento, um macaco ... E ele tinha colocado a protensão na 
divisa, só que tinha o vizinho. O macaco teve que entrar pelo vizinho, 
através de uma janela, ou melhor, tivemos que fazer várias janelas 
dentro da garagem desse vizinho, e ele permitiu que colocássemos as 
máquinas lá para fazer a protensão, e naturalmente foi bem feito.
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Gian Carlo Gasperini

A entrevista foi feita pessoalmente com o arquiteto Gian Carlo 
Gasperini em seu escritório, em Abril de 2011.

Mayra S. Santos: Como foi o início da sua carreira, sua vinda ao Brasil?

Gian Carlo Gasperini: Eu nasci na Itália, fiz os meus primeiros estudos 
até o início do colegial em Roma, depois fomos morar no exterior, 
no Egito e depois para a África Oriental. Meu pai era funcionário do 
Governo Italiano, então fomos para Eritréia que era Colônia Italiana. 
Depois que iniciou a Guerra, nós ficamos bloqueados lá. Algum tempo 
depois fiquei doente, peguei uma malária forte e fui repatriado, fui 
para um hospital na Itália em plena guerra, isso por volta de 1942.

Continuei meus estudos em Roma até o final da guerra, entrei para a 
faculdade de arquitetura em Roma, freqüentei dois anos e meio, três 
anos, depois tive oportunidade de vir para o Brasil, porque meus avós 
maternos eram italianos, mas viviam no Rio de Janeiro, então eu tive 
curiosidade de revê-los depois de muitos anos, vim com os meus pais e 
me encantei com o Rio de Janeiro e com o Brasil, então resolvi ficar por 
mais algum tempo. A minha intenção era estudar nos Estados Unidos, 
passar pelo Brasil, pegar o visto e terminar meus estudos nos Estados 
Unidos, mas resolvi continuar meus estudos no Rio de Janeiro. Fiz mais 
uns dois anos e meio ou três anos e me formei no Rio de Janeiro. 

Pouco tempo depois voltei para Itália, fiquei um pouco na dúvida se 
queria ficar lá ou aqui no Brasil, mas finalmente decidi me estabelecer 
no Rio de Janeiro. Casei com uma Brasileira. Ainda recém formado 
tive a oportunidade de trabalhar numa construtora de um engenheiro 
francês aqui de São Paulo que se chamava Jacques Pilon, que estava 
construindo um prédio no Clube da Engenharia do Rio de Janeiro na 
Avenida Rio Branco, projetado pelo arquiteto Franz Heep. 

Eu tinha conhecido o Jacques Pilon, porque ele ia toda semana ao 
Rio de Janeiro fiscalizar a obra, e, como eu falo francês, ele achava 
interessante falar comigo, para praticar o francês. Um dia ele me 
chamou e disse “Você conhece São Paulo?”, eu disse sim, já estive lá 
uma vez, ele disse “Não, digo São Paulo mesmo, para viver”, então eu 
disse não, ele disse “Você, como é italiano, vai gostar de morar em São 
Paulo, estou te convidando para vir morar em São Paulo e trabalhar 
comigo”. Eu estava praticamente na véspera do meu casamento, 
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faltavam uns dois meses, ele disse que estava tudo bem. Depois que 
casei vim morar em São Paulo e aqui me estabeleci, essa foi minha 
trajetória.

MSS: O senhor considera o concurso de Buenos Aires o grande marco 
do escritório?

GCG: Você viu que a maquete está na entrada? Foi a coisa mais 
importante que aconteceu na minha vida, logo no início da minha 
carreira, não tenho a menor dúvida. Eu trabalhava no escritório do 
Jacques Pilon na Rua Marconi, no Centro, e o Plínio Croce e o Roberto 
Aflalo trabalhavam no escritório deles na Rua Itapetininga, eu estava 
no 12° e ele estava no 11° andar. A janela onde eles trabalhavam dava 
para uma área interna de onde era possível vê-los da minha prancheta 
a uma distancia muito pequena. Nós já nos conhecíamos através do 
IAB e então nos costumamos a nos encontrar perto da hora do almoço, 
numa lanchonete que havia na esquina, o Fasano, tomávamos um 
aperitivo e conversávamos sobre arquitetura e sobre os problemas da 
época.

Eu estava fazendo uma casa no Pacaembu e o Roberto Aflalo se 
interessou em fazer o interior da casa, então o apresentei ao meu 
cliente e ele fez o projeto. Eu fiquei feliz, pois ficamos, Roberto, Plínio 
e eu, mais próximos. Um dia o Plinío Croce apareceu com um pacote 
embaixo do braço e perguntei “O que é isso?”, ele disse “Ah! Isso é 
uma coisa que eu quero te mostrar Gasperini. É um edital que a UIA 
está fazendo para a construção do maior prédio da América Latina 
em Buenos Aires”. Eu disse “Ah! Buenos Aires não interessa” e ele 
disse “Ah! Interessa, porque é um prédio muito grande, é uma boa 
oportunidade na América do Sul”.

Eu tinha feito, por conta do Jacques Pilon, um estágio no escritório do 
Skidmore, Owings and Merrill em Nova York, porque estávamos fazendo 
o prédio Moreira Salles na Praça do Patriarca, sobre toda a tecnologia 
desses prédios modernos, por que aqui nos fazíamos tudo de forma 
tradicional, não tinha nada de inovador, então eu tinha adquirido todo 
um know-how para conceber um prédio contemporâneo.  

O Plínio citou isso, que eu conhecia bastante do assunto, pois eu tinha 
feito o Moreira Salles. Eu fiquei pensando um pouco e disse “É claro, 
porque não?”. Eu já tinha um escritório pronto, naquela época eu já 
havia saído do Jacques Pilon, então começamos a trabalhar dia e noite, 
dia e noite. O Roberto e o Plínio tinham um arquiteto argentino que 
trabalhava com eles, então mandamos ele para lá, para tirar fotografias 
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do lugar, para conversar com o pessoal da prefeitura, para tirar 
realmente todas as dúvidas sobre o terreno, transportes, como que 
era. Ele ficou uma semana lá e voltou com uma porção de dados, então 
nós juntamos a equipe, chamamos o Mário Franco para a estrutura, 
cálculo de fundações, elétrica e hidráulica, porque eu tinha dito que 
para fazer um prédio contemporâneo, precisava não somente fazer a 
concepção arquitetônica, precisava realmente desenhar este prédio, 
saber como ele funciona, ir a fundo com relação a toda parte técnica.

Formamos uma equipe fantástica, técnicos naquela época, que 
trabalharam dia e noite e desenharam todo o projeto. Depois fizemos 
uma perspectiva que o próprio Aflalo desenhou e eu completei o 
desenho - toda a perspectiva a mão livre - e o Roberto desenhou as 
pessoas com características argentinas, colocamos o ônibus com o 
número da linha que passava lá em frente ao prédio. 

Ficamos surpresos quando fomos chamados porque ganhamos o 
primeiro lugar, tinha noventa e tantos projetos que haviam sido 
apresentados, uns quarenta americanos, vinte europeus, vinte 
brasileiros, além dos argentinos. E nós ganhamos, ganhamos e a 
nossa vida mudou completamente, porque evidentemente nós 
fizemos um contrato muito interessante, do ponto de vista financeiro, 
estabelecemos um escritório em Buenos Aires, fizemos o projeto uma 
parte lá e a outra aqui, enfim trabalhamos praticamente dois anos para 
completar este projeto. De repente a Peugeot resolveu não fazer mais 
o projeto: houve uma crise na Argentina, eles fecharam a fábrica e o 
prédio não tinha mais razão de ser. Pagaram a gente e pronto. Mas 
o que ficou? Ficou Croce, Aflalo e Gasperini. Assim que começou o 
escritório.

MSS: E como era o convívio com eles no escritório? O desenvolvimento 
dos projetos?

GCG: Antes de mais nada, os três eram miesianos, era Mies van 
der Rohe para cá, Mies van der Rohe para lá, a nossa doutrina era 
miesiana. Eu tinha feito junto com o Salvador Candia o projeto do 
Centro Metropolitano de Compras na São Luiz: foi um concurso feito, 
entre outros arquitetos Jorge Wilheim, tinha mais uns quatro ou cinco 
arquitetos e nós dois empatamos. Disseram que gostaram da minha 
implantação e gostaram do formato geométrico da torre do Candia, 
então pediram para que fizéssemos o projeto junto e nós aceitamos. 
Isso nos deu a possibilidade de entender um pouco mais os conceitos 
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básicos da arquitetura modular miesiana, tudo aquilo que era 
justamente a possibilidade de entrosar a planta com os cortes,  com os 
elementos de fachada. Então nós começamos a desenvolver uma série 
de projetos, Roberto, Plínio e eu, dentro dessa perspectiva. Todos os 
trabalhos iniciais foram colocados dentro dessa ótica.

Nós tínhamos muita afinidade: cada um fazia um projeto e consultava 
o outro, “Olha estou fazendo isso, quer ver como é?” Era uma troca 
muito intensa de opiniões, a respeito do que um estava fazendo com 
determinado cliente: um era responsável pelo atendimento de um 
cliente e outros dois sócios evidentemente participavam dos debates 
internos. 

Um episódio muito interessante é o caso de quando a prefeitura me 
chamou para fazer a passarela debaixo do viaduto do chá. A prefeitura 
queria fazer duas passarelas, uma de cada lado. Eu fui pesquisar todos 
os desenhos que nós tínhamos do Prestes Maia daquela época quando 
foi feito o Viaduto do Chá, fui nos arquivos da prefeitura, peguei todos 
os desenhos que foram feitos lá etc., isso tudo durante 15 dias, para 
tentar entender como fazer um projeto que não tapasse a visibilidade 
da arquitetura do viaduto. Eu fiquei desesperado. Um dia eu estava 
analisando o que ia fazer e o Plinio chegou e disse: “Você quer ver como 
resolve isso? Faz um X e passa embaixo do Chá.” Duas curvas que se 
juntavam no meio, que na perspectiva entrou por baixo do Viaduto do 
Chá. Foi genial isso: ele olhou para mim, viu que eu estava preocupado 
e disse “Porque que você não faz isso?”. Eu desenhei, cheguei na 
prefeitura e apresentei. E agora, a poucos anos atrás, resolveram 
demoli-lo. O Jorge Wilheim que era secretário de planejamento 
da prefeitura na época, me chamou e disse “Pelo bem da Pátria de 
São Paulo, você deixaria destruir uma obra prima?” Era considerada 
uma obra prima.  Eu fiquei com o coração na mão e disse que tudo 
bem, podiam implodir.  Mas ficou na memória. Ficou na memória o 
relacionamento entre nós, como era sensível, muito sensível. 

Outro exemplo, o Plínio fez o concurso do Tribunal de Contas. Quem 
fez o primeiro projeto apoiado em quatro colunas foi o Plínio. Então eu 
cheguei para ele e disse “Isso aqui não pode ser apoiado no chão, tem 
que ser levantado para deixar livre.” “Mas é complicado, fazer todos os 
acessos etc.” Então nos juntamos e fizemos isso: um prédio destacado 
do chão, porque queríamos deixar o térreo, que era um vale, com 
jardim público que chegava até o Ibirapuera. Logo o conceito do prédio 
já estava definido, mas ele era baixinho, então eu disse levanta ele.

Foi este tipo de relacionamento que fez com que nós progredíssemos 
durante muitos anos. Cada um tinha seu grupo de clientes, pois os 
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clientes são muito ligados a pessoa, ao atendimento personalizado, 
não ao escritório. 

Depois veio o falecimento do Plínio e mais tarde com o falecimento 
do Aflalo. Nós já tínhamos incorporado dentro da nossa equipe os 
estagiários, o filho do Roberto, o Roberto Filho e o sobrinho, o Felipe 
Herman. Um pouco antes do Roberto Pai morrer ele chamou e disse 
que gostaria que os jovens entrassem na empresa, ele sabia que iria 
morrer, ele estava com câncer, então fizemos uma reunião, chamamos 
os dois e vendemos parte da empresa para eles e entraram como 
sócios.

MSS: O senhor considera a pesquisa sobre grelhas estruturais um 
outro grande momento do escritório?

GCG: Não, isso foi uma preocupação minha, num momento que eu 
estava um pouco cansado do rigor disciplinar da arquitetura do Mies 
van der Rohe, e eu estava fazendo uma pesquisa na FAU, sobre forma 
e arquitetura, comecei a raciocinar “Como é uma estrutura modular de 
piso?” Forma uma grelha, uma laje. Pegue esta laje e coloque de pé. 
Então chamei Mário Franco e começamos a estudar diversas formas 
de você pegar a estrutura, uma estrutura normal de laje ou uma laje 
nervurada e você colocar isto de pé. Nós vimos que havia uma série de 
coisas interessantes na modulação de fachadas, modulação horizontal 
de piso e saiu aquele trabalho que fiz sobre grelhas que é um trabalho 
da FAU de caráter puramente didático. Foi um aprendizado que 
passamos a utilizar na realização de prédios, que foram Citibank, 
Philips, Sudameris, WTC entre outros, que evoluíram até hoje.

Depois nos afastamos um pouco dessa linha e trabalhamos, sempre 
dentro de um conceito muito importante, que foi implantado desde 
quando fizemos o projeto da Peugeot, que é a necessidade de você 
ter o apoio tecnológico profundo entre conceito formal e o conceito 
propriamente dito do edifício. Quer dizer, o edifício não pode 
simplesmente sair de uma idéia, essa idéia só pode ser consolidada na 
medida em que há um suporte técnico muito grande. Hoje em dia nós 
não fechamos contrato de nenhum projeto que não seja coordenado 
por nós, com todos especialistas de vários os setores.

A coisa muda de aspecto com relação ao interesse e como trabalhar 
com novos materiais. De repente nós descobrimos que o vidro: 
um material nobre, que era considerado simplesmente como um 
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elemento de complementação de fachada, cinza ou verde, como você 
pode ver na Paulista. Na época que estávamos fazendo o Citibank, 
fiquei pensando no por que do cinza e verde. Pegamos a grelha com 
o Mário Franco, colocamos na vertical, criamos a modulação, criamos 
uma profundidade de grelha, de forma que ela pudesse trabalhar 
um pouco para proteger do sol. Então a grelha tinha uma função 
estrutural, uma função de proteger o vidro da incidência solar direta e 
depois aprendemos outra coisa: a grelha também tinha outra função 
de caráter técnico que era a acústica.

Estava falando do vidro, que nós desistimos do uso da grelha e nos 
dirigimos para pesquisar o vidro. O vidro é um material extremamente 
versátil: serve para acústica, para o sol, serve para vedação parcial, 
pode ser texturizado, pode incorporar internamente o brise soleil, 
enfim hoje em dia você tem possibilidades enormes de se trabalhar 
o vidro. 

Quando nós fizemos o edifício Bandeirantes, na Faria Lima, 
começamos a pesquisar justamente essas características. Resolvemos 
fazer um prédio em vidro, só que o vidro que vira para a face poente 
tinha uma determinada característica, o que vira para a face sul tinha 
outra característica, porque a incidência do sol era diferente. Então 
cada face tinha uma qualidade de vidro dimensionada e colocada 
em função justamente das características de insolação e de conforto 
interior evidentemente.

MSS: O edifício Eldorado também é um exemplo desta pesquisa, não 
é?

GCG: O edifício Eldorado tem uma fachada que parece uma grelha, 
mas na realidade não é uma grelha, é uma fachada de vidro: alguns 
transparentes, onde se encontram as janelas; e alguns panos fechados 
brancos que também são de vidro. Então você tem uma estrutura 
de fachada pré-moldada, toda tratada com o mesmo material. Uma 
estrutura metálica sustenta o vidro, seja transparente ou não. 

Então se amplia o campo das tecnologias, dos estudos específicos, 
para poder desenvolver novos materiais. Hoje em dia estamos fazendo 
prédios, não digo praticamente todos de vidro, estamos fazendo 
com pré-moldados como é justamente esse sistema de montagem 
de fachadas, que é uma coisa que remonta a época dos primeiros 
conceitos da arquitetura contemporânea, desde a Bauhaus - e veja 
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como a coisa vem de longe - e enfrentou outras linguagens de acordo 
com as técnicas e dos materiais que vão sendo utilizados, de forma 
que quando 30 anos atrás nós fizemos o City Corp e utilizamos este 
conceito, nós trabalhamos o granito. O granito era visto como um 
material nobre. 

MSS: E também havia a questão da manutenção do revestimento da 
fachada – o menor custo para limpeza e manutenção das peças.

GCG: Exatamente, exatamente.

MSS: Fazendo uma comparação com os edifícios que vocês fizeram na 
Avenida Paulista com os da Avenida Nações Unidas, ao fazer o projeto, 
vocês enfrentaram a questão urbana de forma diferente?

GCG: Não, diferente não. Mas nós sempre tivemos essa preocupação, 
sempre. Quando fizemos o Citibank, fizemos o térreo todo aberto, 
você passava de um lugar para o outro, descia aquela escadaria, 
entrava no hall e saia na Alameda Santos. Só havia uma grade que 
eles colocavam a noite. Depois, o cliente preocupado com uma série 
de outros problemas relacionados à segurança, começou a bloquear; 
modificou a agência do banco, que antes era no mesmo nível; mudou 
a parte interior, enfim, fecharam todas as possibilidades de abertura 
nós tínhamos feito do espaço voltado para a outra rua. A própria 
implantação do Citibank tem relação com sua forma: aquela grelha 
curva de um lado e do outro. Então você tem que ter um prédio que 
tem fachada principal, fachada secundária de fundo, fachada lateral e 
outra fachada lateral? Não, tem que ser uma coisa só, tem que ter uma 
continuidade na fachada, lote com conceito de lote. Foi uma coisa que 
eu lutei muito com o cliente para explicar para ele que eu queria dizer 
NÃO a rua. 

Então nós fizemos uma série de prédios dentro desse conceito. Alguns 
tiveram um bom resultado. Nessa área aqui da Vila Olímpia nós 
conseguimos fazer alguns lotes na qual o pedestre atravessa e passa 
para o outro. As quadras são muito grandes muito compridas e nós 
fizemos uma série de projetos desse tipo, pois são fundamentais. 
Por quê? Porque nós achamos que o conceito urbanístico paulistano 
é terrível: o conceito de quadra isolada, fechada, com muros altos, 
caracterizando um condomínio é um horror, é um horror. 
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São Paulo ficou uma cidade impossível de se conviver, por causa 
disso: não há mais utilidade, não existe mais possibilidade da criança 
freqüentar a rua ou o pessoal ir tomar um cafezinho lá no barzinho da 
esquina, não existe mais nada disso, é só prédio, só prédio, só prédio e 
tudo fechado, tudo fechado. 

Nós conseguimos alguma coisa aqui na Vila Olímpia por causa do 
trabalho da Colméia. A Colméia é um grupo de pessoas, entre os 
quais arquitetos e construtores dessa área aqui, que resolveram por 
conta própria promover o melhoramento urbanístico, enterrar toda 
a fiação, ampliar a calçada, de maneira que a rua se tornasse um 
pouco mais aberta, um pouco mais confortável. São uma vergonha 
as calçadas de São Paulo, uma vergonha. A Colméia conseguiu fazer 
isso com a colaboração da Prefeitura, evidentemente, e das empresas 
e concessionárias, o que deu certo ânimo, mas é muito difícil. E a 
conversa com o cliente é muito difícil.

MSS: A pergunta seguinte seria sobre isso, se houve alguma mudança 
com relação a  conversa, ao diálogo com o cliente ao longo deste 
tempo. O cliente está mais ou menos aberto a sugestões?

GCG: Não, o diálogo com o cliente é sempre um diálogo muito 
complicado, porque ele quer tirar sempre o maior proveito possível, da 
área e da especulação do mercado. Quando entra essa palavra feia que 
chamasse mercado, é um palavrão, não intervêm nem o bom senso, 
nem a arquitetura, nem o dinheiro. Intervém simplesmente aquilo que 
alguns corretores de imóveis resolveram que o cliente gosta daquilo. 
Estão impingindo para o arquiteto fazer aquilo que eles dizem que 
o cliente gosta. “Tem que fazer uma churrasqueira para a varanda.” 
Como você vive para uma churrasqueira e comer um churrasco num 
edifício de apartamento em São Paulo? Aonde? E eles continuam a 
bater na tecla: “Tem que fazer o home theater.” Como se todo mundo 
tivesse essa aparelhagem em casa.  São coisas que o corretor impinge 
para o cliente, exigindo do arquiteto. Então nós brigamos, brigamos 
mesmo.

Nos últimos prédios que nós fizemos, convencemos o cliente a podar 
um pouco essa mentalidade. Por que fazer quatro dormitórios em 
120m²? Para que? Faz um espaço mais flexível, um pouco maior, onde 
você conviva, é muito melhor. Essa mania de suíte: é um conforto 
evidentemente, mas você pode reunir esse conjunto de banheiros 
dentro de um conceito um pouco mais dinâmico, um pouco mais 
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aberto, você pode ter um espaço no qual você entra, você tem os 
lavatórios, à direita você tem chuveiro, do lado esquerdo você tem a 
privada, um mesmo espaço que pode ser utilizado por três pessoas ao 
mesmo tempo. Aí vem o corretor e diz “Não, corta isso aqui, faz dois 
banheirinhos separados”. Aí você é obrigado a fazer um banheirinho 
onde tem um chuveiro que você mal entra no chuveiro. 

A coisa mais importante hoje em dia na educação, que é a minha tese - 
sempre defendo isso -, é ensinar crianças a entender o que é o espaço, 
o espaço dela. Tem que entender a medida do espaço, entender 
como ocupar o espaço, é um espaço que ele mesmo tem que definir 
desde pequeno. Se você não ensinar isso para uma criança pequena, 
quando ela for um adulto, sofrerá a influência dos malditos corretores, 
e ele vai exigir que você faça um terraçinho de 1,20m e colocar uma 
churrasqueira entende? 

Então é nesse sentido que nós aos poucos conseguimos dialogar com 
o cliente, o que contraria normalmente as exigências do pessoal de 
vendas. Aos poucos a gente vai abrindo um pouco o espaço para fazer 
com que, especialmente a nova geração entenda uma coisa: que não 
é metro quadrado que faz a vivência da casa ou do apartamento e sim 
como esse metro quadrado está organizado. 

MSS: Nós estamos falando sobre programa, programa residencial, 
e quanto ao comercial? Na região das Nações Unidas há, cada vez 
mais, grandes complexos com centro de convenções, auditórios, até 
shoppings. O que o senhor acha?

GCG: Neste ponto também venho enfrentando constantemente 
problemas com clientes, que querem fragmentar o projeto em 
pequenos elementos, pequenos módulos. Não sou contra, você pode 
ter um módulo de 40 ou 50m² perfeitamente confortável para você 
ter um pequeno escritório, um pequeno consultório, mas nós sempre 
insistimos e temos isso no WTC que são espaços grandes, você pode 
ter um andar inteiro, você pode dividir isso em quatro ou seis espaços 
diferentes, mas os serviços têm que ser coletivos, como acontece em 
todo prédio presente nos Estados Unidos e Europa. Ninguém tem um 
banheiro privativo, a não ser um consultório médico por conta das 
circunstâncias de seu próprio funcionamento. Afinal um escritório, na 
sua maioria hoje é um espaço aberto. 
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Então você veja que o conceito do espaço ele é secundário, mas ele 
agrega alguns aspectos do conforto do usuário que foge um pouco a 
regra do corretor de imóveis. 

MSS: Sobre conforto ambiental, hoje em dia está muito em voga o 
tema sobre a sustentabilidade, as certificações dos edifícios com selos 
verdes, LEEDs ...

GCG: Sustentabilidade? É a última palavra que você tem que citar! 
Virou moda. Todo prédio que aparece agora, aparece um cara que 
faz parte do grupo que assessora o cliente, que vem com uma série 
de exigências, precisa ter aquilo, precisa ter isso, para ter um Green 
Building. A palavra não é mais sustentabilidade é Green Building. Nós 
estamos com meia dúzia de Green Buildings feitos, mas quando nós 
fizemos, nem pensamos em Green Building, fazíamos pelo conforto. Se 
você fizer um raciocínio um pouco inverso, você parte da necessidade 
de conforto, no qual você introduz alguns parâmetros inovadores, como 
a ventilação cruzada que se usava antigamente - a maioria dos prédios 
antigamente não tinha ar condicionado, tinha ventilação cruzada -, o 
brise-soleil, materiais que refletem o sol, você faz um Green Building. 
Aí o cliente diz: “Ah você conseguiu fazer um prédio sustentável!” 
Sustentável por quê? Então a palavra certa não é sustentável, é um 
prédio adequado. Aí você vai me dizer: “Ah! Custa um pouco mais 
caro!” Custa, mas conforto tem que ter um determinado custo: se 
você instala ar condicionado você tem um determinado custo, se você 
instala um brise para proteger a fachada também tem um determinado 
custo, mas o fato de você poder contar com a ventilação cruzada sem 
estar ligado ao ar condicionado tem outro tipo de conforto.

Agora depende de que? Eu volto a condenar São Paulo, porque 
São Paulo não tem rua que você possa abrir a janela para gozar da 
vantagem da vizinhança. No prédio onde eu moro o barulho da rua 
é ensurdecedor. Estou fazendo um estudo de caixilho para fechar o 
terraço, a contra gosto, mas não há outra alternativa: passa avião, 
passa os ônibus e os motoqueiros ... Eu chamei o Chaia que é o nosso 
consultor de acústica, convidei para tomar um café da manhã, ele 
chegou às oito e meia e foi embora por volta das onze. A medição 
chegou a 75 decibéis! Você não consegue falar. 

Quando se trata de conforto e você propõe fazer um prédio aberto com 
ventilação cruzada, aonde você vai colocar esse prédio? Nos Jardins? 
É o único lugar onde você pode, mas não pode fazer prédio. Há toda 
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uma área, perto da Avenida Bandeirantes, indo lá para a Hípica, com 
casinhas baixas, era só pegar justamente uma quadra e fazer um projeto 
com bastante verde e fazer prédios, não de 12 pavimentos, mas de 3, 
4, meia dúzia de pavimentos no máximo. A cidade se enriquece, os 
habitantes gostam de viver porque o ambiente fica mais confortável 
e fica mais barato, não fica uma muralha na frente, um muro de três 
metros de altura, uma grade que levanta para acessar as garagens. 
Isso é modo de viver? Tá tudo errado. E o pior são essas autoridades, 
onde incluo os políticos de má fé, vereadores de má fé, esses pseudo 
defensores do verde, esses políticos agregados ao partido verde, que 
de verde não tem coisa nenhuma, e o pior de todos sabe como chama? 
Kassab! 

Não é nada animador: aos 84 anos, cheguei à conclusão que São Paulo 
é uma cidade “invivível”. O trânsito que se leva para chegar de um 
ligar ao outro, mais de 1 hora para chegar em casa, tudo bloqueado, 
excesso de carro. Sem transporte público, com todo mundo tendo a 
facilidade de comprar carro, dá isso. Você não pode viver mais.
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