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6 O detalhe como arquitetura

Este trabalho aborda o detalhe como configurador da qualidade
e do caráter da arquitetura.
Para a construção desta proposta, elaboram-se questões que conceituam

o detalhe como elemento arquitetônico, enfatizando sua relação com a obra
construída e sua existência dentro do contexto histórico da arquitetura.
Aborda-se, também, a relação entre a representação gráfica e sua execução,
mostrando a materialização das idéias do autor do projeto.
Com o aprofundamento destes conceitos, desenvolveu-se uma análise de
como o detalhe pode conferir caráter e qualidade à arquitetura, abordando
a obra de cinco arquitetos, representantes de diferentes linhas projetuais:

Mies Van Der Rohe, Alvar Aalto, Frank Lloyd Wright, Alvaro Siza
e Norman Foster.
Com isso, alcançamos a apresentação de nossa pesquisa sobre um trabalho
pratico, que explicita a criação e a representação do detalhe dentro do
processo projetual, até alcançar a obra executada.

Resumo
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This work deals with detail shaping quality and character in architecture.
To construction this proposal, work with questions which helps to
conceptualise the detail as an architectural element, to define its connection to
the construction and its existing context both historical and architectural.
It us presented as well the relationship between detail's representation and its
building as to show the author's idea and its materialisation.

With these concepts worked out, it is analysed how detail grants quality and
character to architecture. In this sense, it is approached the work of five
outstanding architects, representing different projection tendencies: Mies Van
Der Rohe,
Alvar Aalto, Frank Lloyd Wright, Álvaro Siza e Norman Foster.
Before this framework, it is afforded to demonstrate the links between

practical work and its creation process where detail inside the project action
reaches the work done.

Abstract

Resumo/Abstract



8 O detalhe como arquitetura

e a sua ligação com os conceitos construtivos e executi-
vos da obra, comprovando que sua existência é essencial
para o resultado de uma correta arquitetura.

Nossa proposta é mostrar a importância do detalhe
dentro de todo processo de produção da arquitetura e seu
caráter de  definidor de  um produto final de qualidade,
demonstrando que uma obra bem executada exige um
detalhamento correto e competente, que valorize as par-
tes dentro de um todo.

Abordaremos sua conceituação e desenvolvimento no
campo da arquitetura, iniciando por sua criação, intima-
mente ligada a um processo construtivo, passando por
sua representação, e alcançando sua interação final com
a obra arquitetônica, demonstrando sua força na defini-
ção da arquitetura, alcançando a verdadeira expressão do
objeto construído, dando lhe o caráter necessário.

Dentro desse contexto , a definição de uma boa arqui-
tetura passa, como já dissemos, pela expressão de seus
detalhes, numa dialética entre o todo e a parte que se
complementam para indicar a conceituação final da
edificação, com seu verdadeiro valor arquitetônico.

Ao mesmo tempo a abordagem do detalhe como defi-
nição de indicação de uma diretriz executiva da obra será
aprofundada, mostrando a importância de sua represen-
tação  gráfica dentro do ato projetual, abordando todas
suas interfaces dentro desse processo, e assim, valorizar
o detalhe como expressão da arquitetura.

Não concebemos nenhuma definição da arquitetura sem
sua relação com a construção, por isso, o ornamento,
desvinculado do processo executivo da obra, não se carac-
teriza como verdadeiro detalhe arquitetônico. Mostraremos

“Assim, ó César, eu
suplico a ti e a quantos
leiam meu livro, que se
alguma coisa não esta

explicada com
adequação em relação
às leis da gramática,

que me seja perdoado,
uma vez que não sou um
grande filósofo, nem um

eloqüente orador, nem
um excelente gramático,

mas um modesto
arquiteto, que se

empenhou em escrever
estas coisas que não lhe

são estranhas.”1

A arquitetura brasileira teve grande projeção
mundial, pela qualidade de sua produção,
entre as décadas de 40 e 60, quando desen-
volveu-se uma rica e inovadora arquitetura,
com forte característica associada à questão

construtiva, e evidenciando seus sistemas de apoios.
Nesse período, a produção brasileira trouxe grande con-

tribuição ao cenário internacional, principalmente pela uti-
lização de tecnologias de construção inovadoras, e por solu-
ções adaptadas ao nosso clima, incorporando os dogmas do
movimento moderno, e adaptando-os à nossa realidade

Nossa recente produção arquitetônica perdeu essa quali-
dade anterior, fruto do descolamento do projeto arquitetônico
do processo construtivo, essência da arquitetura.

Acreditamos que a revalorização de nossa produção
só será possível com a recuperação de uma linguagem
estreitamente ligada à construção, e nesse sentido, a trans-
missão de direcionamento à obra pelos arquitetos, num
processo projetual será imprescindível.

Para tanto será necessário a retomada do desenvolvi-
mento completo do processo projetual, com grande ên-
fase na etapa final de detalhamento, que é a responsável
pela informação técnica da execução da obra.

Além disso, a verdadeira qualidade final da arquitetura
passa pelo permanente aprimoramento dos processos cons-
trutivos da obra,  exigindo um conhecimento aprofundado
do arquiteto da exeqüibilidade do projeto, num processo
dialético entre as partes, o detalhe; e o todo, a edificação,
para que desse processo surja uma correta arquitetura.

Pretendemos, neste trabalho, demonstrar a importân-
cia do detalhe arquitetônico dentro do processo projetual,

1 VITRUVIO, Marco Lucio. “Los Diez
Libros de Arquitetura”, Tradução do
latim de Agustín Blánquez, Editorial

Ibéria, S. A., Barcelona, 1086, pág. 12.

Introdução



9
que esse conceito teve variações dentro do contexto históri-
co, com alterações de valor dentro da obra arquitetônica.

Por isso, abordaremos suas características dentro do pro-
cesso histórico da arquitetura, mostrando as várias inter-
pretações advindas de seu uso na historia e sua representa-
ção gráfica, dentro do processo produtivo da arquitetura,
demonstrando as inúmeras ênfases e enfoques dados ao
tema por uma grande variedade de profissionais, que fo-
ram escolhidos por representar parcelas importantes da pro-
dução arquitetônica mundial, principalmente da mais re-
cente, onde o detalhe assume um papel muito mais valori-
zado por esses profissionais, evidentemente dentro do con-
texto da produção de um objeto como construção.

Abordaremos também, pelo trabalho de cinco arquitetos
mundialmente renomados e produtores de uma arquitetura
moderna e contemporânea, como o detalhe arquitetônico é
capaz de valorizar a obra dando-lhe caráter.

Mostraremos que esse processo é fruto de um pensa-
mento que busca atingir as partes, valorizando sua ex-
pressão, e consequentemente alcançando uma constru-
ção verdadeira e de qualidade.

Isso só é possível a partir do momento que o pormenor é
tratado como uma parte de um todo e consegue expressar
toda intenção do arquiteto, que ressalta nessa parte, as faces
relevantes de sua concepção. Veremos também que o valor
desse pensamento só pode ser alcançado quando o detalhe
conseguiu expressar todo conceito construtivo necessário
para indicar sua execução, pois a partir do momento que ele
não incorpora esse conceito, sua existência expressa, exclu-
sivamente, uma intenção decorativa, e portanto ornamental.

Finalmente, a apresentação da pesquisa desenvolvida,
sobre um trabalho prático, procura demonstrar toda a hi-
pótese anteriormente colocada, mostrando como a preo-
cupação com o processo construtivo, exige a criação de
detalhes que possam contribuir para melhor produção da

arquitetura, permitindo  tirar desse processo , a verdadei-
ra expressão arquitetônica.

Pretendemos demonstrar que a produção do detalhe
na arquitetura exige, inicialmente, uma preocupação de
transmitir à obra a intenção do arquiteto, e tal intenção,
dentro do processo produtivo atual, passa por uma pro-
dução gráfica que é a responsável pela transposição da
criação do arquiteto para os executores da obra. E para
que isso ocorra, essa transmissão precisa obedecer al-
guns critérios gráficos que possibilitem tal transmissão.

Nesse trabalho buscaremos demonstrar que a transmissão
do processo de execução do detalhe, sua execução, e, posteri-
ormente sua compreensão dentro do contexto de toda obra,
só será possível quando estiver intrinsecamente associado ao
processo construtivo de sua realização e de toda obra.

Nessa seqüência mostraremos que a concepção corre-
ta e eficiente do detalhamento e a valorização do detalhe
possibilitam extrair destes, a verdadeira expressão da ar-
quitetura, a essência que lhe confere caráter e valor, e
conseqüentemente, a qualificação da arquitetura.

Tal demonstração se dará através de pesquisa sobre
atuação prática no desenvolvimento do trabalho ligado
ao processo projetual e a execução ou direção técnica da
obra, o que possibilitou o acompanhamento próximo e
permanente da execução desse produto.

Para comprovar nossa intenção, essa demonstração se
dará pela apresentação de parte do projeto arquitetônico
necessária à compreensão da edificação na sua totalida-
de, juntamente com uma apresentação fotográfica que a
represente. Em seguida será feita a abordagem específi-
ca do detalhe arquitetônico com sua representação gráfi-
ca, acompanhado de sua imagem junto à obra executada,
mostrando como sua incorporação foi capaz de valorizar
o edifício qualificando-o, e assim, encerrando o proces-
so que nos propomos a demonstrar.

Introdução



10 O detalhe como arquitetura

O detalhe no contexto
da arquitetura

Aanálise dos desenhos de arquitetura no de
correr da história nos permite afirmar que,
mesmo a arquitetura clássica tendo várias
partes  da construção com aspectos decorati-
vos e ornamentais, não se encontram até hoje,

nenhuma referência do desenvolvimento de detalhes
arquitetônicos nesse processo projetual.

Vitruvio já comprovava essa indicação, quando em seu
texto escrevia sobre o projeto: “Las espécies de
disposición, llamadas em griego ideas, son el trazado
em planta, en alzado y em perspectiva (Ichnografia, Or-
tografia y Escenografia). La planta (ichnografía) es um
dibujo em pequeno, hecho a escala determinada com
compás y regla, que há de servir luego para el trazado de
la planta sobre el terreno que ocupará el edifício. El azado
(Ortografia) es uma representacion em pequeño y um
dibujo ligeramente colorado, de la fachada y de su figu-
ra por elevación, com las correspondientes medidas, de
la obra futura. La peerspectiva (Escenografia) es el dibujo
sombreado no solo de la fachada, sino de uma de las
partes laterales Del edifício, por el concurso de todas
las líneas visuales em um punto.

Estas três partes nacen de la meditacion y de la
invención . La meditación de la obra propuesta es um
esfuerzo intelectual, reflexivo, atento y vigilante, que as-
pira al placer de conseguir um feliz éxito. La invencion
es el efecto de este esfuerzo mental, que da solución a
problemas obscuros y la razón de la cosa nueva encon-
trada. Estas son las partes de la disposición.”17

Apesar disso, há comprovações que maquetes de par-
tes e detalhes da construção eram desenvolvidos para
melhor esclarecer a obra sua execução: “Através dos tex-
tos antigos, igualmente, é que temos conhecimento de
que os modelos não se resumiam somente à volumetria

17 VITRUVIO, Marco Lucio. “Los diez libros
de arquitectura” Traducion de Agustín

Blanquez, Obras Maestras, Barcelona,
Espanha, 1986

18 OLIVEIRA, Mario Mendonça de.
“Desenho de Arquitetura Pré-Renacentista”

Faculdade de Arquitetura da Universidade
Federal da Bahia, Salvador, 1976

19 VILLALBA, Antonio Castro. “História de
la Construción Arquitectónica”, Ediciones

UPC, Universitat Politécnica de Catalunya,
3°, set 1996

20 VILLALBA, Antonio Castro, Opus cit
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Portanto, a compreensão do pormenor contém ques-

tões que exigem uma reflexão: “explicar o pormenor em
termos da sua contribuição para uma forma completa e ,
assim, colocar o sentido do todo antes do sentido das
partes, parece sugerir uma explicação menos paradoxal
da atenção estética”4 .

Nesse contexto, o uso do detalhe é um artifício neces-
sário à arquitetura e não pode ser explorado ao extremo,
sob pena de perda da identidade e valor; “Por certo, não
há nada mais sem sentido e repulsivo em arquitetura do
que o pormenor usado a esmo, fora do controle de qual-
quer concepção ou projeto orientador” 5 (fig.01).

Assim, temos que considerar que o desenvolvimento
do detalhe no  processo projetual não pode se desvincular
jamais do contexto ao qual está inserido, onde a relação
entre o todo e a parte revela a essência do êxito arquitetural.

Essa relação da parte e do todo já foi abordada por Alberti
que: “considerava que a beleza de um edifício estava
numa“harmonia (concinnitas) de partes, reunidas com tanta
reflexão, de uma tal maneira que nada possa ser acrescen-
tado, diminuído ou alterado, senão para pior”6 . Portanto
“não há uma apreciação da beleza de um edifício que não
implique uma consciência e compreensão das partes”7 .

Assim, a importância do desenvolvimento do detalhe
tem que, obrigatoriamente, obedecer a uma relação com
a arquitetura e com seu objeto analisado, de tal maneira
que possam manter integração permanente, não havendo
um verdadeiro conceito de proporção que possa ser se-
parado dos pormenores que o constituem.

Na mesma linha Alberti também defendia: ”de que a
compreensão e execução do pormenor devem constituir
um traço básico em toda a prática arquitetural e que um
estilo que pretenda tratar o pormenor como um simples
meio para a obtenção da” forma “, teria compreendido

mal a natureza do sentido estético e, portanto, a nature-
za estética da própria forma”.8

Esse conceito reforça nossa linha de trabalho de que o
detalhe só se justifica, a partir do momento que assuma
seu verdadeiro caráter de indicador do processo constru-
tivo, deixando muito claro sua execução. A partir do
momento que essa diretriz é rompida, é quebrada a ver-
dadeira necessidade de sua existência.

3 SCRUTON, Roger , “Estética da
Arquitetura” Livraria Marins Fontes, São
Paulo, 1979
4 SCRUTON, Roger, Opus Cit.
5 SCRUTON, Roger, Opus Cit.
6 SCRUTON, Roger, Opus Cit.
7 SCRUTON, Roger, Opus Cit.
8 SCRUTON, Roger, Opus Cit.

Figura 01 – Igreja Matriz
de Granado Detalhe da
sacristia, onde o excesso de
ornamento descaracterizou
o detalhe e a arquitetura

O conceito de detalhe capítulo 1
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O detalhe como construção
“A hora é de Construção, não de brincadeira”9  – Le Corbusier

mas, os aspectos funcionais são imprescindíveis para se
chegar a uma boa solução. Mas mesmo resolvidos o con-
junto desses problemas iniciais, a arquitetura não logrará
sucesso, se por ventura, seus processos executivos não
estiverem claramente identificados com a construção,
agente catalisador desse procedimento.

Nesse contexto, o processo criativo passa por diversas
fases, desde concepções preliminares até especificações
finais de materiais a serem utilizados, e no decorrer dis-
so, vão se aprimorando as soluções estudadas, até alcan-
çar o resultado desejado.

Em nenhuma dessas partes a idéia da construção pode
ser abandonada e transita por várias fases, desde o siste-
ma estrutural, passando pelas vedações, vedos, acaba-
mentos e coberturas.

A arquitetura é o resultado de todas essas preocupa-
ções e deve contemplar a harmonia entre essas várias
funções, compatibilizando-as entre si, e alcançando a
solução formal correta dessas partes.

Nessas várias atividades, a criação tramita em várias
escalas, desde visões gerais, onde é possível compreen-
der o objeto na sua totalidade, até escalas reduzidas, bus-
cando detalhes que possibilitem a compreensão minuci-
osa de partes da construção, valorizando o conjunto, e
dando o verdadeiro caráter da arquitetura.

Essa redução é valiosa dentro do processo construtivo,
pois possibilita a transmissão de idéias executivas para
partes da edificação, que não são compreendidas nos pla-

O movimento moderno firma-se com os concei
tos de Le Corbusier valorizando a construção
na concepção da arquitetura, e dirigindo o con-
ceito de que a verdadeira arquitetura tem que
estar intimamente ligada à construção.

Essa linha sempre determinou a qualidade da arquite-
tura, mesmo antes do movimento moderno, que apesar
de um decorativismo e uma ornamentação, mantinham a
questão construtiva acima de qualquer parâmetro.

O pensamento de Alberti já direcionava: “Arquitetura
pode se dizer: é o mesmo que construção”10 . Para ele a
idéia de separação fundamental entre a construção como
arte e a construção como oficio era completamente in-
concebível, e descreve que: ”a associação de linhas e
ângulos como sendo a tarefa mais importante e difícil do
arquiteto e é claro que se refere a um problema que é, ao
mesmo tempo, de construção e de estética ”11 .

Assim, a referência da produção da arquitetura asso-
ciada à construção é uma diretriz quase que permanente
na História da Arquitetura, e foi mais enfatizada como já
dissemos, com o advento do Movimento Moderno.

Acreditamos que a produção da Arquitetura é reflexo
de um processo projetual, que direciona uma linguagem
final, e, portanto, esse processo precisa estar muito es-
clarecido para conduzir ao resultado desejado.

Ao conceber o edifício, o arquiteto busca a solução de
vários problemas, que precisam ser equacionados, para
se alcançar o resultado desejado. Dentre esses proble-

9 Corbusier, Le – “Por uma arquitetura”,
Editora Perspectiva, SP, 3° Edição, 1981

10 SCRUTON, Roger – “Estética da
Arquitetura”, Martins Fontes Editora,

Lisboa, Portugal, 1979
11 SCRUTON, Roger – Opus Cit
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nos gerais, levando importantes informações ao executor.

Além disso, acreditamos que a qualidade da arquite-
tura está obrigatoriamente associada, não somente a cor-
reta e harmoniosa solução para os problemas funcionais
e volumétricos da edificação, mas à perfeita integração
dessas soluções gerais com as soluções pormenorizadas
necessárias à execução dessa obra. Portanto, cremos que
a interpretação, estudo e execução dos detalhes constru-
tivos, dentro do processo projetual para execução da obra,
é  ponto vital para se compreender a concepção da arqui-
tetura, que se pretenda de boa qualidade.

Evidentemente que a produção do detalhe na arquite-
tura busca sempre alcançar a qualidade na obra final, e sua
produção tem que estar sempre associada a essa intenção.

Para tanto, assumimos algumas premissas para embasar
nosso estudo: ‘’Nos produtos manufaturados, sua qualida-
de determina-se pela qualidade de projeto e pela qualidade
de produção. O primeiro correspondente à adequação do
produto projetado, à facilidade de fabricação e à satisfação
das exigências do usuário. Quanto a qualidade de produ-
ção, esta se traduz pela fidelidade com que um produto se
ajusta ao projetado. Portanto, a qualidade não se assegura
apenas nas fases de projeto e de execução, pois a garantia
de qualidade de um produto implica em ações desde a fase
de programação antes da concepção e projeto e,  após a
fabricação, durante a utilização do produto”.12

Isso associa diretamente o processo produtivo, no nos-
so caso o projeto, a uma etapa essencial para se alcançar
um produto de qualidade. E a nosso ver valoriza a im-
portância do projeto, e no caso, um projeto bem detalha-
do, que possibilite obter a meta desejada.

Ao mesmo tempo, ‘’a qualidade de uma construção
está diretamente ligada à capacidade que esta possui para
dar satisfação às exigências dos usuários, nas condições
para que foi prevista’’13 .

Portanto, para se alcançar a garantia da qualidade na
construção, é necessário uma atuação “em todo processo
da obra, desde a programação , passando pela concep-
ção e projeto, pela produção de materiais e elementos de
construção e pela execução da obra, até a sua manuten-
ção, ocupação, uso e avaliação”. 14

Tal teoria é comprovada quando analisamos que o apare-
cimento de patologias construtivas nos edifícios esta associa-
da, na fase de concepção e de projetos a: “ausência de proje-
to; inadequação do programa de ocupação ou de sua altera-
ção indevida; má concepção; inadequação ao ambiente (na-
tureza, geotécnica, geofísica, climática); escolha ou
quantificação inadequada das ações; modelos incorretos de
análise ou de dimensionamento; detalhes insuficientes e defi-
cientes; erros numéricos ou enganos de representação e sele-
ção inadequada de materiais e técnicas construtivas”15  .

Acreditamos que a frase de Lúcio Costa sintetiza bem
esse processo que pretendemos desenvolver: ”Enquanto
satisfaz apenas às exigências técnicas e funcionais, não é
ainda arquitetura; quando se perde em intenções mera-
mente formais e decorativas, tudo não passa de cenogra-
fia; mas quando – popular e erudita – aquele que a ideou,
para e hesita ante a simples escolha de um espaçamento
de pilares ou da relação da altura e a largura de um vão,
e se detém na obstinada procura da justa medida entre
cheios e vazios, na fixação dos volumes e subordinação
deles a uma lei, e se demora atento ao jogo dos materiais
e seu valor expressivo, - quando tudo isso se vai pouco a
pouco somando em obediência não só aos mais severos
preceitos da técnica construtiva, mas, também àquela in-
tenção superior que seleciona, coordena e orienta em de-
terminado sentido toda essa massa confusa e contraditó-
ria de pormenores, transmitindo assim ao conjunto ritmo,
expressão, unidade e clareza, - o que confere à obra o seu
caráter de permanência: isto sim é arquitetura.16

capítulo 2O detalhe como construção

12 SIMÕES, João Roberto Leme. “Qualidade na
construção de edifícios – interação projeto,
obra e usuário” – Relatório de estagio –
setembro/93 /março/94, sem paginação.
13 SIMÕES, João Roberto Leme. Opus Cit
14 SIMÕES, João Roberto Leme. Opus Cit
15 SIMÕES, João Roberto Leme. Opus Cit
16 COSTA, Maria Elisa. “Lucio Costa, Registro
de uma vivencia” Editora UNB, Brasília, 1995
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A palavra detalhe vem do francês, e é utilizada
na arquitetura como especificação de um de
senho que ilustra uma redução do projeto, e é
executado para melhor referenciar aspectos
desejados pelos arquitetos.

Alguns arquitetos brasileiros, dentre eles João Batista
Vilanova Artigas adotavam o termo “pormenor” ao invés
de detalhe, por ser a palavra de origem portuguesa equi-
valente ao termo francês, e ideologicamente, numa visão
nacionalista, seria o termo correto a ser utilizado.

Para fins desta pesquisa, adotaremos ambas as pala-
vras no interesse de discutirmos o real valor da atividade
gerada por essa definição, tanto no trabalho do arquiteto,
como da sua transmissão na execução da obra.

Adotaremos também, como definição, que detalhe é,
acima de tudo, a menor escala compreensível de um todo,
integrante de um conjunto, sendo esse processo finito:
há um ponto além do qual o significado acaba.

Por isso, analisaremos a abordagem que esse tema tem
dentro da história da arquitetura, confirmando que duran-
te muito tempo nessa história, a execução dos detalhes es-
tavam intimamente ligadas a questão do ornamento.

Essa interpretação é decorrente da tradição da arqui-
tetura antiga, que passava pela necessidade de valoriza-
ção da criação de aspectos decorativistas, que eram apli-
cados sobre essa mesma produção, adornando-a, mesmo
obedecendo a um correto processo construtivo.

A importância do detalhe extrapola os princípios da
arquitetura e incorpora uma interpretação muito ampli-
ada. “O sentido do pormenor é, portanto, uma compo-
nente indispensável na atenção estética, sendo funda-
mental tanto para o ato elementar da escolha estética
como para o processo sofisticado da reflexão crítica,
onde o significado está”3 .

O conceito de detalhe
O detalhe
detalhe . [Do fr. détail.] S. m. 1. Particularidade,
minudência, minúcia, pormenor. 2. Arquit. Desenho de
particularidade de obra projetada, elaborado em escala
maior que a do projeto. 3. Lus. Mar. Tabela mestra (q. v.).

detalhar . [Do fr. détailler.] V. t. d. 1. Narrar
minuciosamente; minudenciar; particularizar: Referiu o
caso com muita exatidão, detalhando aspectos mais
significativos. 2. Planejar, planear; delinear. 3. Repartir,
distribuir (serviços militares). 4. Reproduzir os detalhes
de: “Isidro já desenhava um corpo nu ou um canto de
bosque, detalhava, com a mesma perícia, os músculos de
um braço rijo ou as árvores de um horto” (Coelho Neto,
Treva, p. 16) 5. Arquit. Desenhar os detalhes de uma obra.

ornamento . [Do lat. ornamentu.] S. m. 1.
Ornamentação. 2. Aquilo que ornamenta ou orna; ornato,
adorno: os ornamentos góticos. 3. Fig. Floreio de estilo;
atavio: os ornamentos de um discurso. 4. Fig. Pessoa
eminente em uma classe, instituição, arte, etc.: É um dos
ornamentos da nossa tribuna. 5. Arquit. B.-Art. Parte ou
conjunto das partes acessórias de uma composição ou de
obra arquitetônica, lavradas, pintadas ou aplicadas sobre
estas, para realçá-las e/ou embelezá-las; ornato.

pormenor . [Da loc. por menor.] S. m. 1. Circunstância
particular; particularidade, minúcia, minudência, miudeza:
Descreveu a situação com todos os pormenores.2

2 FERREIRA, Aurélio Buarque de
Holanda, “Novo dicionário da língua

portuguesa” , Editora Nova
Fronteira, SP, 1995



15
Figura 02

Figura 03

do edifício, mas também aos detalhes diversos, que en-
volviam as diversas partes da construção. Estes detalhes
iam desde certos tipos de pedra de formas especiais, a
serem utilizadas na fundação, até protótipos de telhas de
mármore para a cobertura, e aos detalhes decorativos
de acabamento”18 .

Essa tese é reforçada pela comprovação de soluções
que justificam as preocupações desses projetistas clássi-
cos, sem as quais não seria possível solucionar alguns
problemas da edificação.

Entre elas, podemos citar um detalhe de descida de
águas pluviais do Panteão de Adriano (entre 118 e 128
DC) (fig.02), que ilustra bem essa característica, mos-
trando essa solução através de condutores cerâmicos in-
seridos entre a estrutura e o acabamento da construção.19

Ainda nessa mesma linha, encontramos soluções que
mostram a preocupação dos então construtores, com de-
talhes que minimizassem problemas futuros com as cons-
truções.  Trata-se neste caso da proposta de uma cornija
(fig. 03) talhada em pedra mais dura que as demais utili-
zadas nessa mesma construção, com o intuito de resistir
melhor às intempéries, mostrando que mesmo sendo uma
solução escultórica, a solução construtiva, em detalhes,
era pensada.20

Ao contrário da fase clássica, a época medieval pro-
duziu uma grande quantidade de imagens e detalhes, gra-
ças ao advento do pergaminho que permitia melhor utili-
zação, comparado às antigas pranchas rígidas em madei-
ra ou barro.

Ao mesmo tempo, novas tecnologias são utilizadas,
enfatizando aspectos até então não utilizados, com reno-
vadas soluções estruturais, criando uma tipologia
arquitetônica diferenciada dos períodos anteriores, e exi-
gindo novas alternativas de execução da obra.

O detalhe no contexto da arquitetura capítulo 3
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Figura 04
Desenho de Villard,

mostrando secções de
colunas e moldes

Figura 05
Detalhes de um pináculo

Figura 06
Desenho de Viollet le Duc,
mostrando em detalhes o
processo de execução de

uma catedral gótica

04

05 06

Isso fomentou uma nova visão do desenho
arquitetônico, que produzido em maior escala, ampliou
sua participação, atingindo desde desenhos de apresen-
tação, até detalhes construtivos. (fig. 04 e 05)

Ao mesmo tempo, reforçou uma característica de as-
sociar freqüentemente essa ilustração a um processo cons-
trutivo, aperfeiçoando o caráter executivo dessa tarefa.
Parte dessa preocupação foi posteriormente retomada por
desenhos de Viollet Le Duc, que pretendiam recuperar
todo processo construtivo dessa fase. (fig. 06)
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Figura 07
Detalhe da secção de um
pilar e da cornija com
solução de água  pluvial da
Igreja de El Escorial de  Juan
Herrera

Figura 08

O Período Renascentista amplia a preocupação com
detalhes executivos da obra, esmiuçando aspectos cons-
trutivos e necessários à melhor produção dessas
partes.(fig. 07 e 08)

Nesse período também ocorre uma alteração da rela-
ção entre esses desenhos e a obra. A evolução e surgimento
de novas técnicas de representação fizeram com que os
desenhos produzidos nesse período tivessem outras abor-
dagens.

Os novos processos de representação em projeções e
a nova linguagem da perspectiva fizeram com que os
desenhos produzidos a partir desse período se aprimo-
rassem. (fig. 08)

Assim, todo desenvolvimento de detalhes também
contempla essa nova representação, com informações
mais precisas e reais da solução proposta, além de uma
imagem mais técnica do desenho.

A partir desse período, são aprimorados os sistemas
construtivos, em função de novas tecnologias descober-
tas, e em razão de novos materiais, utilizados de manei-
ras inovadoras, apesar de ostentarem ainda, em alguns
casos, uma imagem clássica da arquitetura.

Dentre essas novas tecnologias e materiais, estão o
ferro, que redirecionou a linguagem da arquitetura, in-
troduzindo mais enfaticamente o processo de industriali-
zação e execução da construção.

Essa nova indicação direcionou um novo procedi-
mento na obra, exigindo uma organização diferenci-
ada, já que o processo construtivo se aproximava de-
masiadamente de um processo industrial, exigindo,
portanto, indicações e desenhos adaptados a essa nova
realidade, que criaram, por sua vez, novas tipologias
arquitetônicas, expressões da introdução dessa nova
tecnologia.

O detalhe no contexto da arquitetura capítulo 3
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Os desenhos abaixo, de duas soluções para  Halle au
Blé, de Legrand e Molinos e de Belanger  ilustram essa
nova realidade. (fig. 09 e 10)

Para se ter uma idéia do processo renovador dessa
época, na França, em dois anos, foram registradas 35
patentes de novos materiais, muitos deles sem a mínima

qualidade e necessidade construtiva, mas que refletem
uma busca intensa pela renovação da construção.21

Com o advento do Movimento Moderno, uma visão
da arquitetura, e conseqüentemente de seu processo
projetual, modificam a atuação dos arquitetos e sua ma-
neira de produzir seus trabalhos.

Figura 09 Figura 10
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A independência da estrutura e uma nova ênfase ao

processo construtivo, com um direcionamento a um
novo mundo industrializado produziram uma nova ar-
quitetura, que por sua vez, exigiu uma abordagem di-
ferenciada no desenvolvimento dos projetos, como
dizia Le Corbusier: “ A hora é de construção, não de
brincadeira.”22

Dentro dessa perspectiva, iniciou-se um novo perí-
odo onde foi valorizado, dentro do processo projetual,
o processo construtivo, numa linguagem que pudesse
transpor para obra as indicações de execução geradas
pelo arquiteto.

Assim, mudou-se toda organização construtiva da obra,
valorizando-se sua execução, e sua especificação.

Os arquitetos passaram a desenvolver uma produ-
ção que valorizasse o detalhe arquitetônico não mais
como um ornamento, mas sim, como um elemento
que indicasse claramente o procedimento executivo
da obra, e suas relações com os materiais: “...cria-
ram-se elementos de detalhe e elementos de conjun-
to; realizações concludentes são feitas no detalhe e
no conjunto”.23

O detalhamento passou a ser uma fase essencial den-
tro do projeto de arquitetura.

Os arquitetos modernos assumiram essa postura e va-
lorizaram esse procedimento, tirando partido dessa ca-
racterística em sua arquitetura.

Um bom exemplo dessa situação é dado pela citação
de Siegfried Giedion sobre a obra de Mies Van der Rohe,
arquiteto alemão naturalizado americano que explorou
ao máximo a tecnologia em suas obras: “ Mies subordi-
nou todas suas formas em direção a uma  pureza absolu-
ta, ,extraindo as propriedades essenciais de cada mate-
rial e construindo maquetes em escala natural de todos

os detalhes até que desapareçam todos os elementos vi-
suais estranhos”24 .

Uma das melhores definições dessa relação com o
detalhe e a obra arquitetônica é dada exatamente por Mies
na famosa frase “Deus esta nos detalhes”, e outra que
diz: ”Nada expressa melhor o propósito de nosso traba-
lho do que as profundas palavras de Santo Agostinho: A
beleza é o resplendor da verdade”25

Podemos também acrescentar o diálogo de Sócrates
e Fedro, de “Eupalinos ou O Arquiteto” de Paul
Valéry, que colocam toda a dialética da questão afir-
mando a importância do detalhe exatamente na sua
negação: “Ouve pois. Dizia ele (Eupalinos) com fre-
qüência: Não há detalhes na execução.”26 , ou ainda
a interpretação de Joaquim Guedes dessa
colocação:”Ambígua e subversiva, barbariza , negan-
do, o que quer afirmar, pois ao contrário, tudo é de-
talhe, que, sendo natureza e pensamento inseparáveis
(Alberti), incorpora toda inteligibilidade e toda po-
ética do objeto que constrói. Espaço e tempo da con-
cepção e da realização de todo, é a gestação, o nú-
cleo. Tudo que o antecede são dados, conhecimen-
tos, premissas e preliminares da erótica edificatória,
que inventa “verdades artificiais e objetos essenci-
almente humanos” ...”É, portanto, inevitavelmente
levado a produzir objetos cujo grau do conjunto é
sempre inferior ao grau de cada uma das partes.” 27 .

A valorização do detalhe na arquitetura moderna
atinge o extremo nos trabalhos dos arquitetos vin-
culados à produção de alta tecnologia como Renzo
Piano, Norman Foster e Richard Rogers, que explo-
ram ao máximo as soluções de ligações e detalhes
metálicos, para tirar dessa relação a valorização de
sua arquitetura.

O detalhe no contexto da arquitetura capítulo 3

21 VILLALBA, Antonio Castro, Opus cit
22 CORBUSIER, Le, “Por uma arquitetura”,
Editora Perspectiva, 3° Ed. , SP, 1981
23 CORBUSIER, Le, Opus Cit
24 JENCKS, Charles, “A etapa Americana” in
Mies Van der Rohe, A&V, n° 6, 1986,
Madrid, Espanha
25 PARICIO, Ignácio, “Três observaciones
inconvenientes sobre la construcción em la
obras americana”, in Mies Van der Rohe,
A&V, n° 6, 1986, Madrid, Espanha
26 VALÉRY, Paul, “Eupalinos ou O
Arquiteto”, tradução de Olga Reggiani,
Editora 34, 1° Ed. , 1996.
27 GUEDES, Joaquim, Prefácio de “Eupalinos
ou O Arquiteto”, Opus Cit
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Neste capitulo pretendemos abordar as várias
maneiras de expressão dos detalhes
arquitetônicos desenvolvidos pelos arquitetos.
Acreditamos que a linguagem gráfica é mui-
to importante para compreender o processo

de criação do detalhe, por parte do profissional, e sua
inteligibilidade é essencial para levar a idéia do arquiteto
para a execução da obra.

Poderemos comprovar a variedade de expressão que
resulta dessa representação, mostrando que é muito vari-
ável a valorização dessa atividade dentro do meio
arquitetônico, mas é comum e permanente a intenção de
transmitir um processo construtivo à obra.

Fica também muito clara a diferença entre a produção
pré moderna e a produção moderna, caracterizando uma
ênfase ao ornamento e ao decorativismo, mesmo associ-
ada a construção nessa produção pré modernista, e uma
produção intimamente ligada à construção e ao processo
construtivo, na fase da arquitetura moderna, explicitando
o caráter verdadeiro da arquitetura relacionado à cons-
trução, nossa tese.

É possível também confirmar as variadas tecnologias
e representações utilizadas pelos arquitetos nessa produ-
ção, ilustrando que, em muitos casos, o desenvolvimento
dessa fase está intimamente relacionada ao projeto e res-
pectivamente ao processo projetual, que, também é de-
corrente da visão desse profissional, da arquitetura e de
sua identidade.

A produção dos
detalhes

arquitetônicos pelos
arquitetos
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A representação abaixo mostra a preocupação com o detalhe
já no período de Renascimento, com duas maneiras de ilustrar
detalhes da construção feitos por Michelangelo.
À esquerda, recorte em papel, como gabarito de detalhe
para base de coluna que seria utilizado na sua ausência.
Tal procedimento era chamado de “modano”.
Desenho feito entre 1520 e 1525.
À direita, desenho de estudo de detalhes de pilares e capitéis
de construções existentes feitas também por Michelangelo.

A produção dos detalhes arquitetônicos pelos arquitetos capítulo 4
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Frank Lloyd Wright era um arquiteto cuja obra se
caracterizou por uma grande qualidade na execução,
resultado de um bom projeto e, conseqüentemente
muito detalhamento.
Essa preocupação se refletia desde a concepção da
arquitetura, até nos projetos de mobiliário, que Wright
freqüentemente desenvolvia. Muito dessa preocupação
no detalhamento era resultado de uma procura de um
certo “decorativismo” que exigia tal empenho.
Os desenhos abaixo refletem essa característica.
São estudos de detalhes do fechamento do terreno
de uma edificação e mostram bem as preocupações
do arquiteto expostas em seus croquis junto aos
desenhos.
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Novamente o ornamento
exige um estudo e um

detalhamento diferenciado.
O desenho, uma vista em

detalhes, mostra uma
preocupação com o

decorativismo e é rebatida em
outras faces, em croquis, para

que o arquiteto analise o
resultado final.

A produção dos detalhes arquitetônicos pelos arquitetos capítulo 4
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O desenho abaixo, do detalhe da escada da Casa da Cascata, contém novos aspectos em relação
à visão da arquitetura, e a maneira de representar sua execução.
Aspectos construtivos são enfatizados de maneira mais enfática que os aspectos decorativistas.
Este desenho também reforça uma característica de Wright de freqüentemente fazer croquis
de estudo junto à seus desenhos, para melhor visualizar e estudar a solução.
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Os detalhes, numa linguagem muito característica dos
desenhos de Le Corbusier, trazem as preocupações

com as vedações e vedos do Pavilhão Suíço.
É possível notar que são muito claros e ilustrativos do

processo de construção dessa fachada.

A produção dos detalhes arquitetônicos pelos arquitetos capítulo 4
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Detalhe da fachada do Unitè d’Habitacion,
onde é possível compreender as preocupações
que o arquiteto buscava atender na sua obra,
ou seja, o processo construtivo desse fechamento
e os vazios e espaços da fachada.
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Numa folha do desenho do Projeto Executivo para o
Palácio da Justiça de Chandigart, Le Corbusier busca

expressar todo o detalhamento necessário
à execução de parte da fachada.

Os primeiros croquis , o Corte Executivo, e o
detalhe, mostram uma evolução do pensamento

muito afinada com a construção da edificação.

A produção dos detalhes arquitetônicos pelos arquitetos capítulo 4
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Alvar Aalto é um arquiteto
cuja obra se notabilizou por
tratar a construção nos
seus mínimos detalhes,
de maneira completa,
e abordando muito bem
a relação entre os materiais.
O desenho abaixo
representa vários estudos,
em croquis, de detalhes da
Igreja de Vuoksenniska,
mostrando um processo
criativo intimamente ligado
à concepção da arquitetura.
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Mies Van der Rohe foi um arquiteto que buscou no
aço sua expressão da arquitetura, mas uma expressão

muita definida, sem exagerar na imagem, buscando a
mínima densidade dos materiais empregados.

Por isso, é freqüente vermos em seu trabalho uma
pesquisa relacionada ao desenho da estrutura de aço e

sua relação com a construção, exigindo uma pesquisa
intensa nos detalhes dessas peças metálicas.

Abaixo podemos ver um desses estudos, em detalhe
de um perfil de alumínio em duplo “T “.

A produção dos detalhes arquitetônicos pelos arquitetos capítulo 4
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Esta pequena casa projetada pelo arquiteto português
Fernando Távora, ilustrada em detalhes abaixo,
explicita bem a necessidade de um detalhamento
rigoroso e completo para um caixilho de madeira.
Neste caso, a simplicidade final da construção
é resultado de simplicidade de suas partes, como
o caixilho abaixo, que na mesma linha, têm suas peças
em detalhes, batentes, guarnições , baguetes, etc,
desenhados e executados com bastante simplicidade.
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Álvaro Siza, também um arquiteto português,
discípulo de Fernando Távora, busca um rigor muito
grande em sua arquitetura, desenvolvido através de

um forte detalhamento de seus projetos, que
traduzem a expressão de sua arquitetura.

Nestes desenhos, da Casa de Chá da Boa Nova,
a arquitetura, muito simples, é valorizada pelo jogo
de coberturas em telhas cerâmicas, que são muito

bem detalhadas, para enfatizar os aspectos
construtivos desses fechamentos superiores.
Além disso, o arquiteto valoriza os aspectos

funcionais dessa construção e dessa
cobertura,explicitando as finalizações em madeira

e as soluções de águas pluviais.

A produção dos detalhes arquitetônicos pelos arquitetos capítulo 4
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Este edifício, sede de empresa, de autoria de Norman Foster ilustra de maneira clara a complexidade
exigida para confecção de uma cortina de vidro numa edificação.
A intenção do arquiteto de tornar esse fechamento o mais transparente possível, fez com que fosse
aprofundada a preocupação de fixação dessa pele à estrutura da edificação, exigindo uma pesquisa
e um detalhamento eficiente que levasse a compreensão da ligação entre essas duas tecnologias.
Através do desenho podemos ver a complexidade dessa fixação e a importância do conhecimento
desse processo, e o detalhamento necessário a essa execução.
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Renzo Piano é um arquiteto que segue na mesma linha de Norman Foster, mas numa linguagem
menos “radical” desse tecnicismo metálico.
Em sua produção existe uma permanente busca de associar uma linguagem metálica a uma
construção “tradicional”, sempre preocupada com uma tecnologia pré-fabricada e de fácil montagem.
O detalhe abaixo mostra bem essa característica, na junção de dois materiais diferentes como
o aço e a cerâmica, e os complementos necessários para melhor solução dessa construção.

A produção dos detalhes arquitetônicos pelos arquitetos capítulo 4
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A ilustração abaixo
mostra a solução final
e a evolução do
pensamento do arquiteto
até essa solução.
È possível notar que
a linguagem do detalhe
aparece desde os
primeiros croquis,
reforçando a tese de
que essa linguagem de
arquitetura está
intimamente ligada a uma
metodologia de projeto,
gerada a partir de uma
preocupação excessiva
com o detalhamento da
obra e sua valorização no
resultado final.
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O estudo de uma simples escada é para arquitetos
que trabalham com essa linguagem tecnicista
de expressão metálica, uma ótima oportunidade
de expressar suas intenções.
Neste caso, desenvolvido pelo escritório de Nicolas
Grimshall, a complexidade da montagem das peças
metálicas é explorada ao máximo no detalhamento,
no sentido de valorizar esse desenho e sua montagem.

A produção dos detalhes arquitetônicos pelos arquitetos capítulo 4
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O desenho abaixo mostra um estudo de detalhes de
treliça metálica da cobertura do Pavilhão Esportivo em
Bayoles de Bonnet e Gil.
Os arquitetos abordam não somente o desenho da
treliça, mas também as fixações e montagem das peças,
e seus perfis. Tudo associado à exigências funcionais da
construção como soluções de iluminação e captação
de águas pluviais.
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Agora, para o Ginásio Municipal de Girona-
Fontajou, também de Bonnet e Gil, é novamente

enfatizada a preocupação dos arquitetos não
somente com o desenho final da treliça metálica,
mas suas peças e junções o que demonstra uma

preocupação construtiva do objeto e sua relação
com o conjunto final.

A produção dos detalhes arquitetônicos pelos arquitetos capítulo 4
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Wheeler e Kerns são arquitetos norte americanos
e estão aqui colocados por representarem bem
a metodologia de representação da arquitetura
desenvolvida nos Estados Unidos, que contém
características bem definidas com uma extrema
quantidade de informações em seus desenhos.
Abaixo, no projeto de uma residência em madeira,
é possível verificar a quantidade elevada de informações
e a complexidade do detalhamento de peças em madeira.
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Nesta residência, também de Wheeler Kerns, o detalhe
da lareira é extremamente complexo, mostrando uma

elevada quantidade de informações, além da
especificação de todos os materiais utilizados.

Notar que a preocupação na compreensão do detalhe
mostrado para posterior execução leva a um rigor

explicativo muito grande.

A produção dos detalhes arquitetônicos pelos arquitetos capítulo 4
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Nestes desenhos, de outra residência de Wheeler
Kerns, ressaltamos além da quantidade de informações
colocados, a complexidade do detalhamento feito para

execução de obras em madeira.
As peças especificadas são muito detalhadas e são

fornecidas todas as definições técnicas
das peças utilizadas.
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Este desenho do escritório Ramos de Azevedo para o
Quartel Militar de São Paulo (1892) ilustra bem uma
característica da arquitetura eclética da época que se

preocupava mais com os aspectos decorativos da
edificação do que seus aspectos construtivos.

O detalhe do portão de ferro da entrada mostra toda
preocupação com esse decorativismo. Notar a ênfase

da simetria no desenho.

A produção dos detalhes arquitetônicos pelos arquitetos capítulo 4



42 O detalhe como arquitetura

Novamente, nestes desenhos, Ramos de Azevedo,
na Residência Aguiar de Barros (1895), enfatiza
o decorativismo dos detalhes, com desenhos
dos portais e do piso.
Notar o preciosismo dos detalhes expresso
nos desenhos.
Deve-se notar também um outro aspecto que
é a expressão do detalhe sem que nenhuma
informação, além daquela expressa junto
ao rodapé da folha, que é de muito esclarecedora,
exigindo o assessoramento permanente
do arquiteto durante a obra.
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Detalhe do portal de entrada da
Vila Uchoa (1902) de Victor Dubugras.

Nesse período, boa parte da preocupação das
obras se evidenciava no decorativismo das peças da

construção, como demonstrado pela ilustração
abaixo, com acentuada preocupação formal.

Junto ao desenho é possível visualizar croquis de
estudo do arquiteto sobre a peça em análise.

A produção dos detalhes arquitetônicos pelos arquitetos capítulo 4
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Estes desenhos de levantamento e observação de
Lucio Costa mostram a preocupação do arquiteto
com os detalhes construtivos das construções
históricas, ilustrando a importância que tais
conhecimentos têm na compreensão
da arquitetura e de seu sistema construtivo.
São desenhos feitos a mão livre, uma característica
que Lucio Costa sempre levou até mesmo para seus
próprios projetos que freqüentemente eram
detalhados a mão livre.
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Rino Levi, que foi um dos introdutores da Arquitetura
Moderna em São Paulo, teve uma formação européia,
que o influenciou num rigor construtivo muito grande
de sua obra, e uma preocupação elevada com
o detalhamento do projeto.
Tal situação se aprofundou a partir do momento que
seu escritório assume uma posição inovadora de
participar exclusivamente do projeto, deixando
a execução para terceiros, e fazendo somente
a fiscalização e acompanhamento da obra.
Nesse momento seu escritório, que já tinha um grande

A produção dos detalhes arquitetônicos pelos arquitetos capítulo 4

nome no mercado, aprofundou um elevado conceito
como escritório onde o rigor no detalhamento dos
projetos e qualidade de desenho se tornaram
parâmetro para os arquitetos e futuros profissionais.
Os desenhos abaixo, detalhes de armários do Edifício
Prudência ilustram muito bem essa característica exposta,
com as peças em madeira muito bem resolvidas.
Além disso, esses desenhos trazem uma outra
característica de Rino, em criar soluções bastante
inovadoras e que posteriormente foram muito
repetidas, como a iluminação interna dos armários.
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Estas duas pranchas de desenho do
escritório Rino Levi, da Residência
Paulo Hess, servem para mostrar que
a concisão na expressão dos
desenhos e detalhes, quando bem
feitos, podem simplificar em muito as
informações necessárias.
Rino Levi, que era conhecido pelo
rigor no detalhamento, consegue,
nesta residência, reduzir o Projeto
Executivo em duas pranchas.
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O rigor de Rino na contemplação de todos os detalhes da construção atingia até mesmo o desenho das
luminárias, que eram pensadas não somente pela solução de luminotécnica, mas também, integradas à arquitetura.
Muito desse detalhamento era decorrente da insuficiente industrialização que existia no Brasil, que não atendia
todas as necessidades da construção e do arquiteto.
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Oswaldo Bratke, era engenheiro arquiteto pela
Faculdade de Arquitetura do Mackenzie, e recém
formado, montou uma pequena construtora
que foi responsável por um grande numero
de residências em São Paulo.
Essa atuação fez com que tivesse uma profunda
preocupação com o desenvolvimento de desenhos
que viabilizassem da melhor maneira a execução da
obra, o que no seu caso foi conseguido com um
elevado detalhamento de seus projetos.
No caso abaixo, o detalhe do brise em madeira do
Centro de Saúde da Vila Amazonas, Oswaldo Bratke
ilustra de maneira clara nos detalhes, sua preocupação
construtiva da peça, e suas ligações com a edificação.
Bratke usava freqüentemente em seus detalhes,
uma perspectiva que auxilia bem a compreensão
final da proposta.
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Detalhe da janela veneziana da Serra do Navio de

Oswaldo Bratke, novamente muito bem desenhada,
demonstrando bem a intenção do arquiteto com

seu sistema construtivo. Mais uma vez a perspectiva
aplicada junto auxilia a contagem da peça e a

interpretação do detalhe.
Bratke sempre teve uma linha de atuação buscando

soluções adaptadas á realidade brasileira, aqui
demonstrada em projeto para construções

afastadas dos grandes centros. Todo o sistema
construtivo proposto deveria se adaptar a falta de

materiais no local.

A produção dos detalhes arquitetônicos pelos arquitetos capítulo 4
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Este é um exemplo da preocupação do arquiteto Oswaldo Bratke com todo o processo
construtivo da edificação.
Trata-se de um detalhe padrão de hidráulica, que estudado pelo autor, poderia se repetir
em vários locais da obra.
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Vilanova Artigas, um dos precursores da chamada “Escola

Paulista”, produção arquitetônica desenvolvida em São
Paulo, com uma característica “brutalista” no tratamento
dos materiais, mostrando sua verdadeira composição, era
formado engenheiro arquiteto pela USP, e também, como

Oswaldo Bratke, recém formado montou uma
construtora para desenvolver suas primeiras obras.

Por essa formação, tinha uma intensa preocupação
com a construção e sua execução.

Tinha também uma característica de nomear de
pormenor os detalhes, denotando uma intenção forte

em associar esse desenho a uma idéia clara de redução
advinda do processo construtivo, além de uma postura
lingüística, alegando que detalhe tinha origem francesa,

e pormenor, portuguesa.
Nos desenhos abaixo, se afirma a expressão do
concreto na obra e a identidade dos materiais.

É possível notar que os detalhes são fortes e duros,
transmitindo uma realidade construtiva.

A produção dos detalhes arquitetônicos pelos arquitetos capítulo 4
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Este detalhe de iluminação zenital da Rodoviária
de Jaú, de Artigas, demonstra a intima relação da
estrutura na construção e respectivamente em
seus detalhes.
O detalhe é feito para demonstrar a fixação da
peça assessória; domus,  à estrutura diferenciada
da cobertura em concreto.
O detalhe é sintético.
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Este desenho ilustra muito bem uma forte
característica da obra de Lina BoB ardi.

Seus desenhos a mão livre, mostrando detalhes que
são importantes na sua concepção da arquitetura, e

são muito ilustrativos da intenção do arquiteto, e
auxiliam a compreensão de sua execução.

A produção dos detalhes arquitetônicos pelos arquitetos capítulo 4
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Desenho de Lina Bo Bardi para uma residência onde, a mão livre, o arquiteto ilustra preocupação
quanto à construção, dando no detlhe a solução para a execução.
Freqüentemente seus detalhes são perspectivados, facilitando a interpretação na obra.
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Joaquim Guedes é um arquiteto onde a expressão de
sua arquitetura é dada pelo racionalismo e pela forte

preocupação com o detalhamento da edificação, que é
visto dentro de um processo de racionalização da

construção da obra.
Nos desenhos abaixo, do próprio arquiteto, o

detalhamento de uma lareira é rigorosamente pensado,
abordando cálculos, volumetria e ventilação.
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Estes desenhos da Residência Beer de Joaquim
Guedes, são um bom exemplo do pensamento do
arquiteto no desenvolvimento de detalhes na
arquitetura, e sua relação com a racionalização da
construção.
Todo projeto foi modulado pela dimensão do tijolo de
barro, nas alvenarias, e pela lajota cerâmica, utilizada
como forma das lajes.
Os desenhos abaixo mostram a modulação e desenho
dos blocos cerâmicos na laje, que são utilizados
aparentes, e suas junções com as vigas de concreto.
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O detalhe abaixo, também da Residência Beer de
Joaquim Guedes, complementa o detalhe anterior,

ilustrando as relações entre o concreto aparente e o
tijolo aparente, e suas junções.
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Novamente um projeto de Joaquim Guedes,
a Residência Francisco Landi, onde, a
definidora do partido de projeto, a
cobertura de fibrocimento, é responsável
por toda modulação da construção, através
da distancia entre as ondas dessa cobertura.
O desenho mostra bem essa característica
com os detalhes da cobertura e a
modulação dos eixos.
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Este desenho, da Residência Breyton de Joaquim
Guedes demonstra a importância da relação entre o

desenho principal e a amarração com os detalhes.
No caso, temos detalhes de cobertura em concreto e

sua relação com caixilhos e impermeabilização,
associados ao desenho diferenciado da cobertura.

A produção dos detalhes arquitetônicos pelos arquitetos capítulo 4
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A pesquisa que Joaquim Guedes sempre desenvolveu em seus trabalhos, de soluções arquitetônicas inovadoras,
associadas ao processo construtivo, podem ser bem caracterizadas nos desenhos abaixo.
Esses detalhes representam uma pesquisa de relação de fechamento em vidro, sem necessidade de batentes, onde
o vidro é ligado diretamente à construção, através de canaletas internas , na massa ou no concreto, evitando-se
assim, o uso de batentes, e assim, racionalizando o sistema construtivo.
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Acreditamos que este detalhe de Paulo Mendes da Rocha, da fachada

do edifício Guaimbé, ilustra muito bem a visão do arquiteto sobre
detalhes na construção, que é resultado da definição da arquitetura
através de peças em concreto, muitas vezes com função estrutural,

que são as geradoras formais da arquitetura.
O detalhe se resume basicamente ao desenho das peças de

concreto, mostrando uma simplicidade na feição da arquitetura.
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O conceito de simplificação de construção na obra
de Paulo Mendes da Rocha é abordado também na
representação de seus detalhes, que contemplam
soluções que se resolvem conjuntamente com as
soluções de concretagem das principais peças.
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Os detalhes abaixo, da Refinaria Alberto Pasqualino
(1962) de Carlos Fayet, Cláudio Araújo, Miguel Pereira

e Moacir Marques, buscam a melhor representação das
peças pré-fabricadas, (esta é uma das primeiras obras

no Brasil com a utilização de pré-fabricados)
para instruir a obra sua melhor execução.

O detalhe tenta mostrar a relação dessas peças com o
restante da edificação e suas ligações construtivas.

A produção dos detalhes arquitetônicos pelos arquitetos capítulo 4
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Também da Refinaria Alberto Pasqualine, o detalhe
do acesso de entrada de um dos edifícios, com
a ampliação da escada e da cobertura em balanço.
Notar que o detalhe da escada mostra até as ferragens
do degrau pré-fabricado em concreto.
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Desde os tempos mais longínquos, a preocupa
ção com a criação e a definição dos detalhes
era sempre um motivo de pesquisa, alcançan-
do um resultado que transformava a constru-
ção numa arquitetura de qualidade, dando ca-

ráter e valor a essa produção .
Desde a época clássica, protagonizada pelos gregos, a

produção da arquitetura contemplava soluções que abor-
davam o detalhe de maneira a valorizar o edifício, enri-
quecendo o resultado final. Ao mesmo tempo, esses de-
talhes eram desenvolvidos de tal maneira, que caracteri-
zavam o momento onde eram produzidos valorizando o
caráter temporal dessa produção .

Exemplificadamente, podemos ver isso na evolu-
ção da ordem dórica e na comparação das evoluções
das ordens entre a produção grega e romana (fig. 01).
Ambas comparações desenvolvidas por Sir Banister
Fletcher, em seu clássico ‘’A historia da arquitetura
pelo método comparativo’’.

Não cabe nesse nosso trabalho, aprofundar essa mes-
ma abordagem do detalhe em toda história da arquitetura
já que nossa intenção , como já dito, é melhor abordar a
produção contemporânea.

Mas não podemos deixar de salientar alguns aspec-
tos, onde a solução do detalhe, estava intimamente li-
gada ao processo construtivo alcançado na época. En-
tre elas, a evolução  do desenho das cúpulas góticas,
que bem refletem a evolução das técnicas construtivas
da época , através do desenho resultante de seus deta-
lhes e forma (fig. 02).

Ao mesmo tempo, dentro da mesma análise de Sir
Banister Fletcher, (fig. 03 e 04) são de grande interesse para
nosso trabalho, seus estudos de detalhes produzidos na ar-
quitetura gótica que mais se aproximam de um ornamento.

O detalhe como
expressão da

arquitetura
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Figura 01 Figura 02 Figura 03 Figura 04

O detalhe como expressão da arquitetura capítulo 5

A partir da produção arquitetônica advinda com o
movimento moderno, muitas das características da ar-
quitetura até então desenvolvidas, foram subvertidas por
um processo que valorizasse o verdadeiro papel da cons-
trução na produção da arquitetura.

Para caracterizar melhor nossa proposta, abordaremos
o detalhe como configurador do caráter da arquitetura

pela produção de arquitetos que são referencias na pro-
dução da arquitetura moderna e contemporânea, com uma
obra que explora características diversificantes entre si,
mas contem, a nosso ver, a verdadeira valorização do
detalhe como definidor da arquitetura.

São eles: Mies Van Der Rohe, Alvar Aalto, Frank Lloyd
Wright, Álvaro Siza e Norman Foster.
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MIES VAN DER ROHE
Mies Van Der Rohe foi um arquiteto que associou sua

arquitetura à uma simplicidade que era a essência de sua
mentalidade , tentando tirar dessa simplicidade a razão de
sua arquitetura , principalmente quando aliada a uma ima-
gem da tecnologia moderna; por isso sua preocupação em
valorizar as relações entre os materiais e as junções entre os
pontos estruturais, buscando tirar desses detalhes uma ima-
gem verdadeira que possa valorizar sua arquitetura , que se
baseia principalmente nos puros volumes concebidos.

Assim, seus detalhes são um importante artifício para
a valorização da sua arquitetura.

Em nosso estudo, analisaremos o detalhe em sua obra pela
abordagem de três aspectos que valorizam sua arquitetura: as
escadas e acessos elevados; a estrutura e os caixilhos.

Esses elementos são abordados com uma preocupação
técnica e construtiva muito forte, valorizando em muito a
compreensão da obra, permitindo que esses aspectos se
tornassem definidores do caráter de sua arquitetura.

As escadas e os acessos elevados
A elevação das construções do solo permitiu a Mies

Van Der Rohe a criação de elementos que, graças a um
exímio detalhamento, possibilitaram uma verdadeira va-
lorização dessas obras.

No Chemistry Building (fig. 05) o acesso elevado é
vencido por pedras maciças aparelhadas , demonstrando
uma continuidade do piso. Leves corrimãos que não agri-
dem a visualização desse acesso e do edifício, auxiliam a
transposição desse desnível.

Na Farnsworth  House (fig. 06 e 07) a elevação da
construção do solo é enfatizada pela escada de acesso ,
que no mesmo material metálico da estrutura da casa, e
com placas de pedra no piso, tenta explicitar melhor a
essa independência. A preocupação do arquiteto em ca-
racterizar uma leveza ao edifício e a escada de acesso
resultaram num desenho onde as peças da escada são
vazadas, melhor caracterizando a independência do vo-
lume construído do nível do solo.

Figura 05 Figura 06
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Figura 07

Figura 08

Figura 09

O detalhe como expressão da arquitetura capítulo 5

No Crown Hall (fig. 08) a estrutura de apoio recuada
e em tom mais escuro que o piso em pedra, realçando as
linhas horizontais, busca enfatizar a independência da
construção do solo, conferindo-lhe uma leveza e
imponência ao mesmo tempo.

A quebra do desnível com um largo patamar possibi-
lita não só um descanso mas um novo ângulo de visão do
edifício. Novamente um corrimão quase imperceptível,
mas com um desenho rigoroso é utilizado como prote-
ção sem agredir a escada nem a edificação.

Na Praça Westmont (fig. 09) os degraus em pedra,
com detalhe do espelho recuado, buscam enfatizar a ca-
racterística de leveza mesmo numa peça maciça em pe-
dra. Um corrimão singelo e eficiente complementa a in-
tenção do arquiteto.

O detalhe de continuidade do piso é retomado na New
National Galery, com uma nova característica, buscando
uma leveza maior que no Chemistry Building com a cri-
ação de um ‘’vazio’’ entre os blocos de pedra do piso
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(fig. 10), enfatizando bem uma horizontalidade de linhas,
tornando quase imperceptível esse acesso.

Um outro desvio lateral é vencido com mesmo deta-
lhe no degrau, integrando-se a uma rampa anexa (fig.11).

A estrutura
Em toda sua obra, Mies Van der Rohe sempre teve

uma grande preocupação com o desenho das peças de
apoio estrutural e seus detalhes de encaixe.

São nessas soluções que muito se apoia sua arquitetu-
ra; numa busca da simplicidade e uma valorização de sua
construção. Um bom exemplo disso é seu estado para o
sistema estrutural do Edifício Bacardi (1957) (fig. 12).

O detalhe do pilar da Casa Tungendhat (fig.13 e
14) é, junto com o pilar do Pavilhão de   Barcelona
(fig. 15 e 16), um dos mais importantes apoios da ar-
quitetura moderna.

Seu desenho e seus detalhes de montagem corrobo-
ram tal afirmação. A busca de uma tecnologia moderna é
uma meta, principalmente se comparada aos pilotis de
Le  Corbusier do último período.

Na Casa Tungendhat, a solução adotada enfatiza a in-
tenção de um apoio quase imperceptível, não só por seu
desenho, mas por seu revestimento brilhante e reflexivo .

Uma mudança considerável se dá na obra de Mies,
quando ele altera o desenho de seus pilares. A mudança
de um perfil crucifome para um perfil em forma de ‘’H’’
já embute uma preocupação de melhor integração com
os vãos e vedos que o pilar cruciforme anteriormente
pensado. Além disso, transforma o apoio num elemento
marcante e ritmado frente ao volume regular.

A ‘’esquina’’ para Mies era outro ponto de gran-
de preocupação com um tratamento que merecia uma
valorização.

Figura 10

Figura 11 Figura 12
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Figura 13

Figura 15

Figura 14

Figura 16

O detalhe como expressão da arquitetura capítulo 5
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No Edifício Bacardi (1958) (fig.17), o detalhe
enfatiza a independência entre os apoios e os vedos
,criando uma esquina virtual externa dos pilares. É de
se notar a simplicidade de junção entre as partes: apoio,
caixilho e fechamento da esquina.

Já no Aluminium Memorial Hall (1945) (fig. 18) a
‘’esquina’’ é tratada ainda incorporada à estrutura prin-
cipal. Mas mesmo nesse conceito há uma clara preocu-
pação de enfatizar esse ponto na construção, interferindo
no desenho puro do volume do edifício.

Nesse caso a estrutura em aço revestida de concreto é
protegida externamente por uma chapa metálica dobrada
que da a forma à esquina e se liga aos  apoios do caixilho
e da alvenaria.

No Seagram Building (1959) (fig. 19) o pilar externo
ao caixilho explicita toda verticalidade do edifício e a
intenção de independência entre o apoio e fechamento
do caixilho.

Caixilhos
O tratamento dado por Mies ao fechamento de seus

edifícios, torna-se um dos pontos mais importantes da
arquitetura contemporânea, com a criação da cortina de
vidro que tem em sua obra todo um processo evolutivo
de detalhes que conformaram uma nova arquitetura.

Essa evolução se inicia com o Edifício de Apartamen-
tos Lake Shore Drive (fig. 20 e 24) em Chicago (1951),
onde a cortina de vidro é totalmente integrada ao sistema
estrutural e suas fixações exigem um dimensionamento
diferenciado dos caixilhos anexos aos apoios.

Já no projeto do edifício Seagram (fig. 21 e 25) em
Nova York (1958), uma independência entre o apoio e os
caixilhos é enfatizada caracterizando claramente um muro
cortina, onde é possível notar as absorções dessa junção.

Figura 17

Figura 18 Figura 19
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Figura 20 Figura 21 Figura 22 Figura 23
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No Toronto Dominion (fig. 22 e 26) (1969), uma
evolução do Seagram, é reincorporada uma maior li-
gação com a estrutura principal , apesar do avanço no
desenho dos caixilhos, que tem seus perfis mais traba-
lhados. E por ultimo, o edifício IBM em Chicago (fig.
23 e 27) (1967/70) onde o avanço tecnológico da cons-
trução é assumido e readaptado, transformando a so-

lução num complexo sistema de fixações entre apoio e
caixilho para possibilitar as soluções térmicas e acús-
ticas necessárias.

Esta análise demonstra que a obra de Mies Van der
Rohe é um ótimo exemplo de como os detalhes, por mais
simples e concisos que possam ser, são um exemplo de
definição da arquitetura e seu caráter.

Suas soluções, integradas a seu conceito de espaço e
de construção , bem explicita a  importância de um bom
e correto detalhamento na arquitetura, comprovando que
a boa qualificação da edificação passa por uma preocu-
pação em se resolver de maneira correta e eficiente todos
os pormenores da construção, tirando deles uma qualifi-
cação que valoriza a obra em seu conjunto.

Figura 24

Figura 25
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Figura 26 Figura 27

O detalhe como expressão da arquitetura capítulo 5
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ALVAR AALTO
Para Aalto tudo é detalhe. Sua obra é um trabalho

exemplar na busca da melhor solução construtiva, neces-
sária a uma atividade e função que é alcançada num rigo-
roso detalhamento.

Sua arquitetura reflete sua vivência numa terra fria
onde a luz solar é essencial e onde a madeira é um mate-
rial precioso e é tratado como tal, amparado em toda
tecnologia existente para sua utilização.

Para melhor abordar a relação do detalhe na obra de Aalto
optamos por abortar 4 pontos: os apoios, os desníveis, a
iluminação zenital e os revestimentos onde acreditamos que
poderemos melhor retirar a essência do que pretendemos.

Apoios
O tratamento dado por Aalto ao sistema estrutural de

apoios em sua obra, mostra claramente a evolução de seu
pensamento e a alteração sofrida por esse pensamento na
maneira de conceber a arquitetura.

De início uma visão racionalista muito forte impera-

Figura 28

Figura 29

Figura 31

Figura 30

Figura 32

Figura 33

va, expressando formalmente em seu desenho as forças
estruturais dessa razão.

Dessa fase são fortes marcos, os pilares da sede do jornal
Turun Sanomat, 1928, (fig. 28 e 29) que formalmente represen-
tam o jogo de cargas a serem transmitidas ao solo e o desenho
dos pilares do sanatório Palmio , 1930, (fig. 30) ( branco 137)
que reflete o aumento de carga da edificação na sua forma.

Uma evolução desse linguajar pode se ver no pilar do
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auditório da Casa de Cultura em Helsinque (fig. 31), 1958,
e na igreja de Lahti , 1970, (fig. 32), onde sua forma
racional expressa formalmente uma linguagem evolutiva.

Numa outra linha de sua obra, o racionalismo do pilar
simples e roliço é valorizado por um tratamento diferen-
ciado de proteção, cujo acabamento é variável de acordo
com a obra e suas necessidades.

As primeiras obras a terem essa solução são a Biblio-

Figura 34
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Figura 36

Figura 35

teca de Viipuri, 1933, (fig. 33), onde o pilar é protegido
por ripas de madeira e na Residência do gerente em Kotka,
na Finlândia, 1936 (fig. 34), onde o pilar metálico rece-
be, na altura da escala humana , uma proteção em rattan.

Na Villa Mairea, 1931 (fig. 35 e 36), essa nova solução, é
repetida com um rico jogo de diversos apoios que se com-
põem para resistir a carga existente, e recebem a proteção do
revestimento de acordo com uma característica específica.
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Figura 38Figura 37

Figura 40Figura 39
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Essa solução de mais de um pilar para distribuição da

carga foi usado várias vezes posteriormente  por Aalto.
Variações dessa solução foram marcantes e se trans-

formaram em ícones da arquitetura. Dentre outras, cita-
mos o pilar do pavilhão da piscina da Maison Carré, 1956

(fig. 37 e 38), com revestimento em madeira e o pilar do
abrigo de entrada de Casa do gerente da Enzo Gutzeit
(fig. 39), 1959,  outra variação dessa solução encontra-
mos na Universidade de Jyvaskyla (fig. 40), 1953 onde o
revestimento aplicado é cerâmico, demonstrando uma rica

Figura 41 Figura 42

Figura 43 Figura 44
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criatividade na utilização e detalhamento das peças de
apoio estrutural.

Essa alternativa se tornou muito usual na obra de Aalto
onde a aplicação de cerâmica ou pedra reforçava a identi-
dade do pilar e valorizava o espaço. Sua alternância na
utilização dos materiais de revestimento nesses apoios con-
feria uma característica muito particular e forte à edificação.
O Teatro de Jyväskylä (fig. 41),1962,o Finlândia Concert
Hall (fig. 42), 1967, a Biblioteca de Dovaniemi, 1965 (fig.
43),  e a Prefeitura Seinajoki (fig. 44), 1963, são bons exem-
plos desse enfoque no detalhe arquitetônico.

Soluções mais artesanais também foram muito utili-
zadas por Aalto que exprimia nelas toda sua visão de
detalhamento reforçado pela importância dessa defini-
ção na concepção da arquitetura.

O apoio da cobertura da sauna (fig. 45) e o apoio da
cobertura da recepção (fig. 46) da Vila Mairea, 1937, é
um bom exemplo dessa visão, onde o entrelaçamento e a
amarração dos pilares em madeira conferem uma leveza
surpreendente ao conjunto.

Nessa divisão dos apoios é expressivo seu tratamento
com soluções estruturais em madeira como na prefeitura
de Saynatsalo (fig. 47), 1950, onde a tesoura da cobertura
tem um desenho variado que valoriza em muito o espaço.

Escadas
A solução criada para transição de níveis na obra de Alvar

Aalto, suas escadas, contém um rico pensamento e uma gran-
de preocupação com o detalhe, que define a qualidade des-
ses espaços , além de valorizar o processo construtivo dessa
propostas, com soluções que abordam por completo, todo
detalhamento e todas as peças que compõem esse objeto.

São várias as soluções dadas por Aalto.
As externas de pequenos desníveis, são resolvidas, em

Figura 45 Figura 46

Figura 47
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Figura 48 Figura 49 Figura 50
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sua grande maioria,  de maneira rústica e simples, onde a
expressão do material se sobressai.

É o caso de sua própria casa em Helsinque (fig. 48),
1934, da Villa Marea (fig. 46), 1937, da Residência
Ahlstrom (fig. 49), 1946  , todas em pedra e da Villa
Kokkonem (fig. 50) em madeira.

Aalto também buscava expressar, externamente nas
construções, soluções de escadas que pudessem enrique-
cer a volumetria da fachada  integrando-se a obra, tiran-

do partido dessas propostas com criações racionais e sim-
ples, mas que traziam uma qualificação para a edificação.
É o caso da Habitação Estudantil do MIT (fig. 51), 1947,
da Prefeitura de Saynatsalo (fig. 52), 1950,  do Instituto
de Tecnologia de  Otaniemi (fig. 53), 1955, e do Centro
de Convenções de Helsinque (Fig. 54), 1967.

Dessa mesma linguagem, as soluções de desníveis, re-
solvidas paisagisticamente em patamares, são uma identi-
dade característica de sua obra pelo desenho sinuoso e ir-
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regular criados, e pela agradável integração desse desenho
com o edifício e com a paisagem próxima conseguidos.

É o caso da prefeitura de Saynatsalo , 1949 (fig. 55)  e da
Residência Carré 1956 (fig. 56) entre outras.

As escadas internas exprimem uma riqueza de deta-
lhes de maneira muito clara e singela, apesar de algumas
soluções com grande apuro técnico exigido para sua exe-
cução, como é o caso da escada da Villa Maire (fig. 57 e
58), onde o desenho de todas as peças: piso, estrutura,
corrimão e proteção configuram uma solução de grande
expressão dentro do espaço, ou outras, que,pela simpli-
cidade, expressam uma concepção direta do autor, como
na escada do estúdio, da mesma casa, numa solução em
viga de madeira com o suporte do degrau e o degrau em
madeira, colocados da maneira mais básica possível, com
um corrimão em corda (fig. 59).

Figura 51 Figura 52

Figura 53 Figura 54 Figura 55
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Figura 56

O detalhe como expressão da arquitetura capítulo 5

Figura 57 Figura 58

Figura 59 Figura 60
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cada do Sanatório de Paimo (fig. 62), 1929, pela solu-
ção em continuidade do corrimão.

Iluminação Zenital
Um dos artifícios mais utilizados por Aalto foi a cri-

ação de soluções que propiciassem iluminação zenital,
muito pela necessidade de obtenção de luz solar num
país carente de iluminação natural, muito para valori-
zação do próprio espaço interior, além das exigências
obvias de seus espaços de leitura.

Dentro dessas soluções, Aalto valorizava resultados
formais compondo tanto interna como externamente sua
arquitetura.

Evidentemente que todas essas propostas continham
um rigoroso apuro técnico que influenciava diretamente
a solução formal, como é o caso do Instituto Nacional de
Pensões (fig. 63), 1953, onde o desenho da clarabóia é o
resultado da preocupação do arquiteto em evitar
condensação e acúmulo de neve. Em outros casos, o vo-
lume da clarabóia invadia o espaço interno, criando um

Figura 61 Figura 62

Figura 63 Figura 64

Algumas dessas escadas se tornaram muito conhe-
cidas pela inventividade das soluções propostas, como
a da Prefeitura de Saynatsalo (fig 60), 1950, pela
unicidade do tijolo empregado; a da Biblioteca Viipuri
(fig. 61), 1930, pela circulação do visitante, e pela es-

Figura 65



85

desenho volumétrico que enriquecia esse ambiente, como
é o caso da livraria Akateeminen (fig. 64), 1966.

Uma das soluções mas repetidas posteriormente foi
a que Aalto inicialmente usou na Biblioteca de Viipuri
(fig. 65 e 66), 1933, resultado de um grande estudo de
incidência solar e reflexão que resultou numa forma
circular que atravessa a laje irregularmente criando re-
flexões. Tal solução, evolutivamente, possibilitou a co-
locação de iluminação externa junto à essas clarabói-
as, permitindo iluminação artificial também pela mes-
ma abertura, como na sala de jantar da residência es-
tudantil do MIT (fig. 67 e 68), 1947.

Essa clarabóia criou uma grande identidade com obra
de Aalto que a repetiu com pequenas variações em ou-
tros projetos.

Em outras ocasiões, com muito mais preocupação, Aalto
se utilizava da necessidade de recepção da luz solar para
criar formas que caracterizassem o volume do edifício.

É o caso do auditório do Instituto de Tecnologia de
Otaniemi (fig. 69 e 70), 1953, cujas aberturas criadas

O detalhe como expressão da arquitetura capítulo 5

Figura 66 Figura 67

Figura 68

Figura 69 Figura 70
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Figura 73 Figura 74

Figura 71 Figura 72

contribuiram para ressaltar a o volume do auditório, ou
no Centro Cultural de Wolfsburg (fig. 71), 1958, onde ao
desenho das clarabóias criaram uma rica volumetria na
cobertura.

A iluminação do Museu de Arte de Aalburg (fig. 72),
1969, tem um desenho que é uma evolução da proposta
inicialmente desenvolvida na Biblioteca de Viipuri e cria
uma ambientação interna muito clara sem incidência so-
lar direta.

Mas foram nos espaços de biblioteca e igrejas, onde
Aalto expressou de maneira vigorosa a criação de solu-
ções de iluminação natural que enriqueceram em muito
seus trabalhos.

Das bibliotecas, duas são referências, além da já ana-
lisada de Viipuri; a de Seinajoki (fig. 73 e 74), 1963,
onde a abertura alta é protegida da luz solar direta crian-
do externamente uma valorização da irregularidade do
volume da sala de leitura, pela horizontalidade das li-
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Figura 75 Figura 76

nhas do quebra sol, e, resultando internamente numa di-
fusão da luz solar, que propicia a leitura; e a Biblioteca
de Rovaviemi (fig. 75 e 76), 1965 o desenho da clarabóia
é explorada externamente pela contraposição do irregu-
lar volume fechado da edificação, e internamente crian-
do uma agradável iluminação.

Nas igrejas uma solução freqüente foi de explorar gran-
des aberturas altas como na de Wolfsburg (fig. 77), 1959,
cujo desenho merecia atenção tanto do ponto de vista for-
mal como construtivo e técnico, ou na de Imatra (fig. 78),
1956, onde a volumetria curva criada é explorada pela
abertura alta. Soluções com essa característica conseguem
uma luz indireta no ambiente propiciando sua utilização.

Alguns locais eram mais explorados com detalhes de
específicos de iluminação, que valorizavam a solução
criada, como na abertura da iluminação do batistério de
Wolfsburg (fig. 79), cuja irregularidade da abertura va-
lorizava o ambiente.

Uma evolução e exploração dessa linguagem se deu
na Igreja de Riola (fig.79), 1975, onde o volume do edi-
fício é resultado do desenho dos ‘’ sheeds’’ que criam a
iluminação interna dando uma caracterização muito par-
ticular à igreja.

Revestimentos
Aalto explorou com toda sua criatividade a utilização

dos revestimentos como um dos principais artifícios de
sua arquitetura.

Desse linguajar, buscava ao máximo a potencialidade
dos materiais, com um rigoroso detalhamento que valo-
rizava suas soluções.

Dentre os materiais utilizados, o tijolo, a madeira, a
cerâmica e a pedra foram preponderantes em duas fases ;
o branco e o vermelho (tijolo).

O detalhe como expressão da arquitetura capítulo 5

Figura 77 Figura 78
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O uso da madeira teve duas características: inicial-
mente como único material como na residência
Ahlströn (fig. 82), 1946, onde sua textura não é pre-
ponderante ou na composição com outros materiais,
onde sua textura e seu desenho são explorados ao má-
ximo para tirar partido dos vários materiais envolvi-
dos e das soluções adotadas, como é o caso da Villa
Mairea (fig. 83), 1937.

A cerâmica era utilizada de uma maneira especial
por Aalto, que tirava partido não só de sua unicidade de
cor, mas principalmente da textura resultante das juntas
das peças que, quase sempre, era rebaixada para
aprofundar o desenho. O melhor exemplo dessa solu-
ção é do museu Alvar Aalto (fig. 84), 1971, e do Teatro
de Rovaniemi, (fig. 85), 1970, onde a textura irregular
se sobrepõe a cor branca.

Por fim a pedra, principalmente o mármore, usado por
sua qualidade de resistência e cor que valoriza o jogo
volumétrico da edificação, como é o caso do Centro de

Figura 80 Figura 81

Figura 78 Figura 79

O tijolo esteve sempre presente em ambas as fases. Na
fase branca, sua textura recebia pintura onde a cor branca se
sobressaía à textura. É o caso, por exemplo, da Residência
Carré (fig. 80), 1956 onde o volume branco é valorizado.

Já na prefeitura de Saynatsalo (fig. 81) 1950 a textura
do tijolo natural é valorizada.



89

Figura 82 Figura 83
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Convenções de Helsinque, (fig. 86), 1967, e o Museu de
Aalborg (fig. 87), 1969.

Dentro dessa classificação de revestimento é impe-
rativo citar o projeto da residência de campo de Aalto,
em Muuratsalo,1952, onde sua pesquisa de materiais e
acabamentos é explorada em todos os sentidos e onde

os materiais foram utilizados como base de pesquisa
para suas obras.

Essa sua pequena residência (fig. 88 a 90) demonstra
de maneira muito clara a importância que Aalto dava
não só aos materiais, mas também sua utilização dentro
do sistema construtivo e os detalhes necessários a essa

Figura 84 Figura 85
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melhor utilização. Por isso é um dos melhores exem-
plos para nosso estudo. Em sua obra, tudo é detalhe e
tudo é concebido para aprimorar a qualidade de sua ar-
quitetura, dentro de um processo construtivo e técnico,
que leva a valorizar a  arquitetura como detalhe, e o
detalhe como qualificação da arquitetura.

Figura 88 Figura 89 Figura 90

Figura 86 Figura 87
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FRANK LLOYD WRIGHT
A obra de Frank Lloyd Wright foi referência para várias

gerações de arquitetos. Muito dessa referência é decorrente
de sua visão de arquitetura que privilegiava além do volume
do edifício verdadeiro resultado do estudo da planta e do
lugar, os materiais construtivos e as relações entre eles.

Essa linguagem referência de uma metodologia de tra-
balho, exigia de Frank Lloyd Wright um grande esforço na
concepção e solução de detalhes que foram definidores de
sua arquitetura. É da inventividade e da qualidade de seus
detalhes que resulta a qualidade e razão de sua arquitetura.

Para melhor abordar nossa hipótese do detalhe como
configurador da arquitetura e sua qualidade, abordare-
mos na obra de Wright três aspectos que, a nosso ver, são
preponderantes, como detalhes, na configuração de sua
arquitetura: a cobertura, os revestimentos e os caixilhos.

Cobertura
O desenho e as soluções das coberturas das obras de

Wright são o ponto mais marcante de sua arquitetura. A

preocupação com a horizontalidade e posteriormente, com
o jogo de volumes impôs um valor superior a seu trabalho.

Para tanto, a pesquisa, o desenho e o detalhamento
dessas coberturas eram exigências firmes para a boa so-
lução do problema.

Figura 91 Figura 92

Figura 93



92 O detalhe como arquitetura

Figura 94

Figura 95 Figura 96

Seus primeiros trabalhos ainda apresentam, apesar de
clara preocupação com a cobertura, soluções de cobertu-
ra ainda contidas.

A residência Winslow (fig. 91), 1893, já denota claramen-
te essa característica, já com uma intenção de maior movi-
mentação do volume da cobertura na fachada posterior.

A solução na extremidade do beiral, que alcança re-
duzida espessura imprime à essa grande cobertura, ex-
trema leveza, acentuada pelo revestimento escurecido do
último pavimento.

Já na residência Susan Dana (fig. 92), 1900, o jogo de
coberturas é maior e a solução de recolhimento de água
pluvial é ressaltada pelo tratamento das calhas em cobre.
São criadas, nas quinas das extremidades do beiral, solu-
ções de gargula que imprimem leveza à cobertura, evi-
tando condutores.

Na residência Frederick Robie (fig. 93), 1906, é acen-
tuado o jogo de telhados, enfatizando a leveza dessas
coberturas, marcando uma horizontalidade para o volu-
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me. Os balanços conseguidos e a pequena dimensão ob-
tida na ponta dos beirais, criam linhas horizontais que
marcam a edificação. Novamente o tratamento diferen-
ciado junto aos caixilhos próximos a cobertura enfatizam
a idéia de independência e leveza dessa cobertura.

Esse resultado junto aos beirais, só foi possível graças
à preocupação em resolver o detalhe das calhas com a
mínima altura possível ( Robie House Pg. 25) e amplian-
do sua largura. Devemos notar que o próprio desenho da
calha tenta realçar esse princípio.

O auge dessa linguagem se dá na residência Kaufmann
(fig. 96), 1934, onde o jogo horizontal das coberturas e
terraços se compõem com a paisagem natural sobre as
pedras de um rio.

As lajes são tratadas sempre com uma pequena espes-
sura em contraposição aos terraços enfatizados com maior
dimensão decorrente da altura do peitoril conjugado com
a laje de piso (fig.97).

Para viabilizar esse pensamento, soluções de prote-
ção e recolhimento de água pluvial foram pensadas para
não agredir e ampliar as dimensões das lajes e dos peito-
ris (fig. 98), mostrando a importância da solução do de-
talhe na conformação da arquitetura.

Um outro aspecto que sempre teve valorização na obra
de Wright foram os acabamentos, onde Wright tentava
explorar ao máximo suas texturas e aparências para
enfatizar seus volumes.

Além disso, Wright tinha grandes preocupações com a
maneira de aplicação de seus revestimentos, valorizando
desenhos que criassem características especificas à obra.

Assim, o tijolo cerâmico era utilizado de várias ma-
neiras: aparente e rústico como em sua casa (fig. 99) ou
melhor acabado como na Casa Robie (fig. 100). Outras
soluções de fachada, cor e assentamento também foram Figura 99 Figura 100
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Figura 97

Figura 98
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Figura 103 Figura 104

Figura 101 Figura 102

exploradas para tentar extrair características
diversificadas: Casa Wislow (fig. 101) com cor mais
amarelada e onde é realçada a solução na torre de esca-
da; ou na Casa Susan (fig. 102), para onde a junta recua-
da enfatiza a horizontalidade ou, com um assentamento
radial, enfatiza o centro da porta: ou ainda na Casa
Heurtley (fig. 103), 1902, onde a aplicação obedece um
desenho irregular de assentamento.

A casa Meyer, 1909, já configurava uma transição para
sua próxima  fase  com um revestimento cerâmico muito
próximo da textura e cor de pedra.

Suas obras do Taliesin em Wisconsin, 1911, já real-
çam uma nova linguagem, com o uso da pedra como
revestimento bruto, associada à argamassa, com usos
muito definidos. A pedra é sempre utilizada nos apoios,
e a argamassa pintada serve como contraponto de ele-
mentos da construção a serem ressaltados. Mas, mesmo
com a utilização das pedras, Wright criava uma dife-
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renciação em seu assentamento para proporcionar dife-
renciações e caracterizações específicas para cada obra.
É o caso dos apartamentos (fig. 105) e do Teatro, 1932
(fig. 106) que em mesma linguagem, utilizam-se de as-
sentamentos diferentes.

Na Casa da Cascata (fig. 107 e 108), a solução de
revestimento em lascas de pedras realça a
horizontalidade da construção, tanto pelo seu dese-
nho e assentamento como pelas sombras resultantes
dessa colocação. Vale ressaltar que essa solução foi
muito utilizada no inicio da implantação do Movi-
mento Moderno no Brasil.

A intenção de buscar uma construção rápida com bai-
xo custo, levou Wright a utilização de blocos de concre-
to ornamentados que criam uma imagem muito particu-
lar de edificação. É o caso da Residência Ennis (fig.109)
, 1923, onde a expressão da obra é dada pela linguagem
e desenho dos blocos de concreto.

A oportunidade de uma nova Taliesin leva Wright à
uma nova pesquisa de linguagem resultando na solução
do concreto ciclópico, associação do cimento, água e
grandes dimensões de pedras, conferindo, mais uma vez,
uma identidade marcante em sua obras. Mesmo se utili-
zando dessa linguagem marcante como revestimento bru-
to, Wright ainda cria ranhuras para mais uma vez enfatizar
a horizontalidade, minimizando o peso desse elemento,
o que foi feito em sua Casa e Estudio do Taliesin Oeste
(fig. 110), 1937.

A arquitetura de Frank Lloyd Wright tem uma rela-
ção muito forte com os materiais utilizados na sua cons-
trução, que são realçados quando se colocam os caixi-
lhos que, também com uma grande rigor de detalhamento,
contemplam uma edificação unitária e sintética, dando-
lhe expressão e caráter.

Figura 107 Figura 108
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Figura 111 Figura 112 Figura 113

Figura 109 Figura 110

A residência Robie, 1906, é o melhor exemplo dessa
proposta, onde Wright inovou a linguagem das abertu-
ras, posicionando-as lado a lado e criando uma ilumina-
ção corrida e contínua, conferindo uma rica iluminação
interna, valorizada pelos vitrais aplicados à essa abertu-
ra, usual solução de Wright, cujo desenho se repetia em
outros elementos da obra, como neste caso, tambem o
mesmo desenho dos vitrais se encontram no portão da
garagem, (fig. 111, 112 e 113).

Em sua residência em Taliesin, 1914 , Wright já apre-
senta uma nova identidade para seus caixilhos com aber-
turas maiores (fig. 114), sem ornamentação anterior dos
vitrais e criando um detalhe inovador com as quinas sem
montante, com os vidros em junta seca.

Na Residência Samuel Freeman (fig. 115), 1923, esse
mesmo detalhe é repetido, com a diferenciação dos mon-
tantes horizontais na mesma modulação dos blocos de
concreto.

Mas é novamente na Casa da Cascata (1934) onde
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Wright alcança uma perfeita  unidade entre os desenhos
e detalhes de seus caixilhos e sua Arquitetura.

Os perfis metálicos de pequena dimensão, valorizam
uma modulação, permitindo grandes aberturas sem pre-
judicar a visão, com uma firme integração entre interior
e exterior, ressaltando alguns detalhes como a junção do
vidro sem montante, com a alvenaria de pedra e o corte
na mesa de madeira para permitir a abertura da porta.
(fig. 116 a 119).

A exploração do vidro como material relevante
em sua arquitetura, tem seu ponto alto na Sede da
Johnson & Son (fig. 120 e 121), 1943, onde a ilu-
minação é contemplada por perfis tubulares de vi-
dro criando uma visão translúcida que se torna a
identidade do edifício dos laboratórios.

Esses poucos exemplos citados reforçam a caracte-
rística da obra de Frank Lloyd Wright intimamente
ligada ao detalhe, de onde se extrai o verdadeiro valor
de seu trabalho.

Figura 116 Figura 117
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Figura 114 Figura 115
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Figura 120 Figura 121

Figura 118 Figura 119
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ALVARO SIZA

O Português Alvaro Siza é outro arquiteto que tem uma
obra marcante dentro do quadro arquitetônico mundial,
cuja expressão maior se baseia numa valorização de deta-
lhes que dão caráter ao jogo volumétrico de seus volumes.

De geração posterior aos mestres da arquitetura mo-
derna, busca sua inspiração na obra de Alvar Aalto e de
seu conterrâneo com quem trabalhou, Fernando Távora,
o que resulta uma produção volumétrica intensa, muito
enraizada nas origens da arquitetura portuguesa, com um
forte caráter construtivo.

Dividimos sua produção, para abordagem especifica
de nosso trabalho em três partes, onde o detalhe pensado
confere valor a arquitetura: a cobertura, os caixilhos, e
os revestimentos internos.

Cobertura
Da cobertura e de seu correto e valoroso detalhamento,

Alvaro Siza tirou a qualidade de suas primeiras obras,
cuja utilização de telhas de barro, dispostas nas mais va-
riadas soluções volumétricas, conferiram importante va-
lor a seu trabalho.

A obra mais importante dessa fase é a Casa de Chá de
Boa Nova de Lessa, 1958, cujo volume irregular da cons-
trução recebe uma cobertura de telha de barro, onde são
exploradas as soluções de junção de telha com o madeira-
mento de apoio e calhas para captação de águas pluviais.
Essa mesma linguagem de madeiramento da cobertura é
utilizada no espaço interior nos forros e revestimentos in-
tegrando todos ambientes internos com o exterior. (fig. 122
a 125). São detalhes muito bem executados com rigoroso
senso técnico que dão a expressão dessa arquitetura.

Siza busca tirar partido de pequenas soluções básicas
da construção, conferindo-lhes um valor acentuado que

Figura 124Figura 122

Figura 123 Figura 125
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dão uma extraordinária expressão a sua obra; como é o
caso, na Casa Ferreira da Costa (fig. 126), 1962, da solu-
ção de descida de água pluvial, que isolada da constru-
ção confere um novo valor ao detalhe no contexto de
toda a obra; ou da Casa Alves Santos (fig, 127 a 129),
1969, onde, a solução de águas pluviais exige, por força
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Figura 126 Figura 127 Figura 128

Figura 129 Figura 130

Figura 131 Figura 132
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da sobreposição de telhados irregulares, um rigoroso
detalhamento que é valorizado na construção.

Mas essa linguagem não é só resultado das obras em
telha de barro. No projeto para as Piscinas das Marés em
Leça de Palmeira (fig. 130 a 132), 1961, a cobertura leve-
mente inclinada em cobre, se integra perfeitamente com a
base em concreto e com a paisagem, cujo rigor do deta-
lhamento criam uma leveza a essa cobertura, valorizando-a.

Solução semelhante é usada na ampliação da Casa
Alcino Cardoso, cuja intenção de diferenciar a amplia-
ção da construção existente é explorada numa constru-
ção baixa com cobertura metálica com mínima inclina-
ção, a valorização do detalhamento dá grande
expressividade à essa singela construção (fig. 133 e 134).

O Banco Pinto & Sotto Mayor (fig.135), 1971, em
Oliveira de Azeméia, inaugura uma nova fase em sua obra

Figura 133

Figura 134

Figura 135 Figura 136
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onde volumes são explorados na cobertura para enrique-
cer o volume principal da edificação.

Esse tipo de solução se torna comum na obra de Siza,
lembrando fortemente em alguns casos a obra de Aalto,
como na cobertura da Faculdade do Porto (fig. 136), 1986,
onde o jogo volumétrico de elementos construtivos ad-
quire uma grande expressão.

Nessa linha, na mesma linguagem de Aalto, a ilu-
minação zenital  é  explorada com elementos
volumétricos característicos diferenciados para cada
obra, como na Faculdade de Arquitetura do Porto (fig.
137 e 138) e na Biblioteca da Universidade de Aveiro
(fig. 139),1988.

Figura 137 Figura 138 Figura 139

Figura 140
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Figura 141 Figura 142

Figura 143

Figura 144
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Até mais recentemente, como no Show Room da
Revigres (fig. 140) em Águeda, 1997, Siza se utiliza de
detalhes e soluções volumétricas, com função de ilumi-
nação zenital, para valorizar sua obra.

O desenho de caixilharia tem, na obra de Siza, uma im-
portância considerável, pela valorização que essas tipologias
acabam assumindo, decorrentes de um exímio detalhamento.

Um bom exemplo disso se dá na Casa Rocha Ribeiro
em Maia, 1960, onde  a caixilharia acaba tendo um papel
preponderante na definição da arquitetura, principalmente
quando se integra ao ambiente interno, criando um clima
diferenciado. (fig. 141 a 144)

Até mesmo, um simples portão de entrada, sofre um
rigoroso detalhamento para lhe dar a simplicidade de

desenho que o arquiteto pretende, como no caso da Casa
Alves Santos, 1966 (fig. 145 a 147).

Um bom exemplo onde os caixilhos são explorados
como maior expressão da arquitetura se dá na Casa Bei-
res, em Povoa de Varzim, 1973, (fig. 148 e 149) com os
desenhos irregulares dos caixilhos assumindo um papel
preponderante, e o detalhamento sendo desenvolvido para
valorizar seus desenhos e sua volumetria.

Em seu recente projeto para a recuperação do chia-
do, é desenvolvido um grande detalhamento da
caixilharia, para restaurar a antiga qualidade das cons-
truções destruídas.

Os espaço internos são tratados por Siza como uma
continuidade do exterior, e o tratamento dado à esses lo-

Figura 145 Figura 147

Figura 146
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cais exige uma valorização de acabamentos que só um
rigoroso detalhamento possibilitaria.

Dentro desse quadro, Siza dá ênfase a dois materiais
que explora para conferir qualidade a  seus espaços: a
madeira  e o mármore.

A Casa de chá de Boa Nova (fig. 122 e 123), é um
bom exemplo do uso da madeira no espaço interior, onde
a relação do forro e revestimentos em madeira, associa-
dos aos caixilhos também de madeira, conferem uma
valorização à esse espaço.

Da mesma linha, a Residência Rocha Ribeiro (fig.
142), 1960, busca a expressão da madeira como elemen-
to configurador do espaço interno, usado no forro, piso,
paredes e caixilho, a madeira é trabalhada e explorada

em todos os aspectos. Os detalhes são muito rigorosos,
explicitando sua aparência como revestimento, quando
expõe a espessura aparente do material, como no pilar a
na lareira.

O projeto para o Banco Pinto & Sotto Mayor (fig.
150) revela uma nova fase com a introdução mais
determinante do mármore como elemento de revesti-
mento para valorização do espaço. Sua utilização en-
volve critérios e detalhes bem resolvidos que configu-
ram uma melhor qualidade ao ambiente interno.

Essa linguagem foi explorada com toda força na Re-
sidência Avelino Duarte (fig. 151), 1981, onde o uso em
elementos como escada, peitoris, ladeira e pilares dão
uma característica bastante marcante ao espaço interno.

Figura 148 Figura 149
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Figura 150 Figura 151

Figura 152 Figura 153
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É de se notar a qualidade do detalhamento do encaixe
das pedras e sua modulação que valorizam muito a pro-
posta de uso.

Esse é um tipo de solução que Siza também explora,
mais esporadicamente, nas áreas externas, para realçar
e explicitar aspectos e elementos da construção e para
isso também se utiliza da madeira como na Casa Ferreira
da Costa (fig. 152), 1962 ou da pedra como na Habita-
ção Social de Doedijnstraat (fig. 153), 1989, ou de ce-
râmica como na Habitação de Hague (fig. 154), 1986,
ou de granito para marcar a edificação existente, como

Figura 154

Figura 155
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no Edifício de Escritórios (fig. 155), em Oliveira de
Azeméis, 1995.

Alvaro Siza é um dos principais arquitetos cuja obra é
reconhecidamente admirada, e que, como observamos
acima, está intimamente relacionada à uma linguagem
cujo ponto focal é a qualidade de seus detalhes, o que dá
o verdadeiro valor a seus trabalhos.
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NORMAM FOSTER
Dentre os arquitetos que aqui estamos analisando,

Normam Foster é o que mais tem associado uma ima-
gem de obra tecnológica, e, portanto, que exige um nível
de detalhamento muito rigoroso para satisfazer a exigên-
cia de obras desse porte.

Evidentemente que uma linguagem tecnológica, como
já dissemos, é um ótimo campo para essa abordagem, mas
Foster busca em seu trabalho expor, de maneira mais radi-
cal, as partes que a compõe, e seus detalhes, tirando dessa
exposição bruta e explícita, a excelência de seu trabalho.

É uma produção que está intimamente ligada à um
racionalismo tecnológico que não permite falsidades e que
explora, exatamente dessas, verdades, sua qualidade.

Uma de suas primeiras obras, de 1964, é uma peque-
na construção às margens do Fal River (fig. 156), cuja
intenção é um abrigo para a vista e que possibilita
“picnics” familiares.  O arquiteto explora a cabine de vi-
dro exterior, já que parte da construção é subterrânea,
tirando dela a expressão do trabalho, pela relação da ca-
bine com a massa construída.

Após a criação de seu próprio escritório em 1967, um
de seus primeiros trabalhos, Reliance Controls (fig. 157
e 158), 1967, Foster já busca firmar uma linguagem “High
Tech” com uma construção metálica, cuja excelência está
nos materiais, e sua relação com os detalhes.

A partir desse ponto, cada vez mais, Foster irá basear-
se numa produção tecnológica cuja valorização é dada
por suas soluções de detalhes, principalmente da estrutu-
ra e das relações entre essa estrutura e os caixilhos.

O edifício de escritórios da IBM, 1971, demonstra bem
isso. Uma caixa de vidro transparente desnuda toda cons-
trução tecnológica da edificação, tirando disso, a quali-
dade de expressão.

Figura 156

Figura 157 Figura 158
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Essa tipologia de caixa transparente explorando toda

visualidade construtiva do edifício, foi muito explorada
por Foster em vários de seus trabalhos, com pequenas
variações de cobertura, e eventualmente com parte do
fechamento em material não transparente como no Cen-
tro de Artes Visuais de Sainsbury (fig. 159 e 160), 1978,
onde foram utilizadas placas metálicas, cuja textura e
modulação foram exploradas em contraposição à trans-
parência do vidro, Essa pequena troca exigiu evidente-
mente um rigoroso detalhamento que possibilitasse tal
proposição dentro da linguagem utilizada.

É possível ver também nesse trabalho, que o sistema
estrutural também sofreu uma evolução em relação aos
trabalhos anteriores, alcançando agora um desenho mais
rebuscado e mais marcante na arquitetura.

Essa linha de buscar na estrutura metálica, uma ex-
pressão maior, atinge um ponto elevado no Centro de
Distribuição da Renault (fig. 161 e 162), 1983, onde pi-
lares circulares suportam vigas atirantadas, criando de-
talhes de conecções que são exploradas e expostas ao má-
ximo, tirando daí o caráter dessa construção.

Figura 159 Figura 160

Figura 158
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Neste caso, Foster se utiliza também de um artifício
para melhor evidenciar a estrutura, que nunca utilizou
anteriormente de maneira tão forte como neste caso, que
é o uso da cor, o amarelo, para se diferenciar da cor neu-
tra do resto do edifício.

É no projeto do HSBC em Hong Kong, 1986, é onde

podemos ver a exploração de um rigoroso detalhamento
para conferir a qualidade ao edifício. São questões que
passam pela modulação e fixação das placas de fechamen-
to, dos caixilhos, da estrutura, do quebra sol, também uti-
lizado como passarela de manutenção e da fixação do re-
fletor solar. Todos eles integrados harmoniosamente cri-

Figura 161 Figura 162
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ando uma imagem que reflete a qualidade do edifício, pela
junção de todos esses detalhes(fig. 163). São trabalhos que
contém a mesma linguagem o Museu de Nimes (fig. 164),
com uma linguagem mais forte na proteção solar, e ma
Torre de Comunicações de Barcelona (fig. 165).

Soluções de iluminação zenital também são muito

exploradas com um requinte de detalhe que explora, não
somente a tecnologia associada, mas também uma busca
em evitar a entrada direta de luz solar. São bons exem-
plos dessa característica, o Aeroporto de Stansted (fig.
158), 1985, o Museu de Nimes (fig. 167), 1987, e o Ae-
roporto de Chek Lap Kok  (fig. 168) 1992.

Figura 163 Figura 164 Figura 165
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Figura 166 Figura 167 Figura 168

A preocupação com implantação das luminárias e suas
conecções com forros, lajes e estruturas é uma constante
em seu trabalho e são resolvidas com muito rigor técni-
co. É um bom exemplo desse tratamento o Aeroporto de
Chek Lap Kok  (fig.169 e 170), 1992, onde a preocupa-
ção da iluminação estar integrada ao forro é visível.

Norman Foster é um arquiteto que exemplifica muito

bem nossa teoria com um trabalho onde é explorado de
maneira muito forte o detalhe e sua execução, extraindo
dessa metodologia, toda uma linguagem tecnológica que
é a essência de sua arquitetura. Ilustra também como é
possível, nas mais diversas linguagens arquitetônicas, o
detalhe ser abordado e valorizado, dando caráter e quali-
ficação à arquitetura.
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Figura 169

Figura 170
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Pretendemos nesta fase demonstrar que a quali-
dade da arquitetura é decorrência de um bom
detalhamento.

Associaremos o desenho técnico desenvolvido no
processo projetual à obra executada, explicitando

também a necessidade de uma correta e eficiente repre-
sentação gráfica, que possibilite uma melhor construção
da idéia planejada.

Entendemos também, como já dissemos anteriormente,
que dentro desse processo, a qualidade do projeto deve
ser valorizada, e conseqüentemente, sua qualidade de
representação deve ser sempre almejada, já que é dessa
qualidade de representação que deve ser compreendido
o processo construtivo da obra.

Por isso nossa preocupação em buscar uma identida-
de clara entre a representação do detalhe, sua
construbilidade, e sua imagem final executada, alcançan-
do assim, o que pretendemos, com a demonstração de
nossa proposta.

Vale ressaltar que os detalhes são aqui apresentados,
não isoladamente, mas dentro de todo o processo de pro-
jeto para evidenciar sua importância, e sua relação com a
totalidade desse processo de representação gráfica.

Este estudo foi feito com uma grande variedade de
programas arquitetônicos, de sistemas estruturais e de
sistemas construtivos, mostrando que a metodologia
empregada, independe do processo de execução propos-
to, sendo assim, essa metodologia, um referencial deci-
sivo na qualidade da obra executada.

Uma pesquisa
pratica



115
Os trabalhos que aqui apresentamos, referem-se a uma

produção iniciada em 1986 e que traduzem nossa preo-
cupação com a transmissão de uma identidade com a
construção, e ao mesmo tempo, que esteja integrada com
todo o processo projetual desenvolvido.

Por isso a amarração dos detalhes junto aos desenhos
gerais de construção deve ser muito precisa, para possibi-
litar uma rápida e geral compreensão do contexto.

Ao mesmo tempo, as informações contidas nesses
desenhos devem ser muito claras para facilitar a compre-
ensão da intenção desejada.

Os detalhes foram desenvolvidos em escala variada,
mas principalmente nas escalas 1:20, 1:10, 1:5, e 1:2, e
quase todos os desenhos gerais de construção na escala
1:50. alguns desenhos gerais, pela dificuldade de recu-
peração de seus originais, foram substituídos por dese-
nhos de publicação, já que nesses casos, o interesse é
mais ilustrativo que técnico.

É possível notar uma evolução no desenvolvimento e
amarração desses detalhes, que apresentam uma grande
diversidade de soluções, que variam a cada projeto, mas
mantendo uma identidade de comunicação entre todos.

Os primeiros trabalhos foram desenvolvidos na técni-
ca de nanquim sobre vegetal, e são apresentados através
de imagens de cópias heliográficas ou mesmo de ima-
gens diretas do vegetal. Um deles, pela dimensão, foi
desenvolvido diretamente a grafite sobre papel mantega,
e as imagens são tiradas também de cópias heliográficas,
ou diretamente desses desenhos.

O restante dos desenhos foram desenvolvidos através
de processo eletrônico em programa Cad, e suas ima-
gens são tiradas diretamente dessa tecnologia.

Os detalhes apresentados foram, em sua grande maio-
ria, tirados diretamente dos desenhos desenvolvidos. Al-
guns poucos tiveram que ser refeitos por se encontrarem
em difícil processo de digitalização da imagem. E outros
são resultados direto do acompanhamento a obra e fo-
ram executados como informação complementar a solu-
ções adotadas.

É necessário também enfatizar que todos os trabalhos
tiveram a participação do arquiteto na obra, quer como
dirigente técnico e responsável direto pela execução da
obra, quer como agente fiscalizador, o que na maioria
dos casos, resguardou a correta obediência ao projeto e a
qualidade final conseguida.

Em um dos casos, onde o acompanhamento não foi
permanente, é possível notar algumas imperfeições na
obra, decorrentes da não obediência direta ao projeto
executado e respectivamente aos detalhes desenvolvidos.

Todos os projetos aqui apresentados são fruto tam-
bém de um trabalho em equipe, que possibilitou o desen-
volvimento particular de nossa pesquisa aqui exposta.

Devemos também salientar que muito do trabalho aqui
apresentado tem uma influencia direta do Arquiteto Joa-
quim Guedes, com quem convivi e convivo profissional-
mente e como orientando, pelo conhecimento e admira-
ção à sua obra, que repercute em vários momentos como
influência direta em nosso trabalho.

Uma pesquisa pratica capítulo 6
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Planta Pavimento Inferior

RESIDÊNCIA TEIXEIRA – JARDIM FRANÇA / SP - 1987
Esta é uma residência construída num terreno em de-

clive, no bairro de Santana, em São Paulo. A edificação
volta-se para o interior do terreno, tirando partido da bela
paisagem desfrutada pelo lote, fechando-se para a rua.

Pela rua tem se acesso pelo pavimento intermediário onde
se localiza a área social (estar, jantar, escritório e cozinha).

No pavimento superior situam-se os dormitórios e no pa-
vimento inferior o serviço e sauna, além do jardim e piscina.

A estrutura é deixada aparente, em contraposição com
as alvenarias em branco.

A rica volumetria dos balanços estruturais, o paralelismo
do perímetro com as divisas e o jogo irregular dos

caixilhos criam um interessante resultado
arquitetônico.
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Planta Pavimento Térreo Planta Pavimento Superior

Uma pesquisa pratica capítulo 6
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A maior parte do detalhamento desenvolvido foi na busca
de soluções que pudessem valorizar a solução estrutural ado-
tada, onde os balanços eram enfatizados pelo desenho lógico

dessa estrutura, criando volumes na construção, e aberturas
que são exploradas dentro desses volumes. Por isso a cons-
trução dessas soluções foi enfaticamente buscada.

Corte Corte
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Buscamos também enfatizar o detalhamento dos cai-

xilhos de madeira (não totalmente obedecido), para va-
lorizar as aberturas criadas. Foram utilizados batentes de

madeira do tipo "chevrolet", muito utilizado na arquite-
tura moderna paulista, com intenção de evitar a guarni-
ção, criando um sombreamento junto à fixação.

Uma pesquisa pratica capítulo 6
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Este detalhe representa a intenção de trabalhar com
alturas diferenciadas de lajes junto à entrada, mostrando
uma graduação na elevação da laje, conforme se adentra
na edificação. Uma cobertura de vidro protege o acesso
principal junto ao vazio da laje.

Em decorrência dessa intenção, junções com variados
materiais são necessários, como o portão de madeira de
entrada, laje de impermeabilização da garage e proteção
de águas pluviais e proteção térmica da laje e
impermeabilização.

Notar que o detalhe se preocupa com a construção e
seus aspectos de proteção da edificação
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O partido principal da construção é de valorizar os ba-

lanços estruturais e suas junções com o volume principal.
Para tanto foi necessário desenvolver uma pesquisa

que fizesse a ligação dos variados materiais de vedação,
como tijolo e vidro.

Nessas junções foram valorizados aspectos construti-
vos como o desenho do balanço e peças necessárias a
essa junção como soleiras, pingadeiras e batentes.

Uma pesquisa pratica capítulo 6
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Nesse mesmo conceito, pretendemos valorizar aspec-
tos da execução que mostrassem o conceito construtivo
adotado. Por isso, foi utilizado o concreto aparente nos
balanços e na estrutura independente. Os detalhes valori-
zam essa idéia e utilizam soluções para expressar melhor
esse conceito. Sempre, evidentemente, valorizando as-
pectos construtivos e executivos da obra.

No caso abaixo a relação do parapeito de vidro trans-
parente e sua junção com a aba, piso e impermeabilização.
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Planta 1o pavimento

Esta casa com aproximadamente 300,00m, localiza-se
em um terreno plano, num bairro residencial de São Paulo.

A implantação obedece aos recuos estipulados em lei
de 5,00m. frontal e 1,50m. lateral.

A proposta concretiza o programa necessário de forma
compacta, liberando o máximo de terreno ao fundo, para onde
se abre a edificação, fechando-se para a face com a rua.

O recuo lateral compreende o serviço, que faz a liga-
ção com a área de lazer aos fundos.

O volume compacto da edificação é quebrado com o

RESIDÊNCIA COELHO - SAÚDE / SP - 1991
jogo irregular dos telhados, além dos terraços, que tam-
bém se abrem para o jardim interno.

O estar principal, com pé direito duplo e iluminação zenital,
permite a visualização total da casa e da área de lazer externa.

O detalhamento empregado foi dirigido principalmente
para explorar os aspectos construtivos, e ilustram bem
como esses aspectos podem ser valorizados, enriquecen-
do a arquitetura.

Novamente também são valorizados os aspectos es-
truturais, onde a solução do detalhe é realçada.

Planta 2o pavimento

Uma pesquisa pratica capítulo 6
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Este detalhe da escada reflete muito bem a intenção de

valorizar os aspectos construtivos. È uma escada em concreto
aparente, onde o apoio na laje do andar superior não poderia
ser efetivado, pois a laje nesse ponto estava em balanço.

O desenho da escada assume essa situação, criando
uma estrutura independente que a desliga desse balanço,
deixando-a solta no ultimo degrau.

Ela se apóia na saída do primeiro piso, num pilar jun-
to ao patamar, com o patamar em balanço e num pilar
que suporta somente meio lance da escada. Além disso,
o degrau também está em balanço, já que a viga de apoio
se encontra numa das extremidades. O desenho do corri-
mão e suas fixações foram feitos para melhor exprimir
esse conceito.

Uma pesquisa pratica capítulo 6
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A simplicidade do volume da construção foi quebra-
da por pequenos detalhes que exprimissem melhor os
aspectos construtivos da cobertura.

Os detalhes abaixo representam tal intenção ao valorizar
os encaixes de madeira e suas funções estruturais, deixando-

as aparente, quebrando uma homogeneidade na fachada.
O detalhe abaixo representa um vigamento e suas jun-

ções, que foram alterados em função do balanço da co-
bertura para o exterior. Todo esse desenho foi deixado
aparente para valorizar essa execução.
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Também o desenho das calhas e condutores foi valoriza-

do, mostrando aspectos construtivos necessários à edificação.
A junção dessas peças com o madeiramento do telha-

do foi desenhado para mostrar o verdadeiro processo de
sua execução.

O detalhe abaixo mostra uma das calhas com a viga
de apoio da cobertura, junto de uma abertura de porta ou
janela, quando ela aparece e é valorizada, criando um
desenho diferenciado para a fachada.

Uma pesquisa pratica capítulo 6
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Os detalhes de parapeitos e corrimãos também valori-
zam os aspectos estruturais, mostrando a independência
de suas partes, e ao mesmo tempo enfatizando a
volumetria criada, através de peças de madeira continuas
e com desenho diferenciado.

Esse desenho é pensado de maneira a permitir a jun-
ção de dois processos construtivos independentes.
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Este é um projeto para intervenção numa construção exis-
tente, mudando seu uso de residencial para uma sede de re-
presentação, que conteria também uma parte de hospedagem.

A construção existente estava bastante descaracterizada
e havia perdido sua identidade.

SEDE DE REPRESENTAÇÃO DO UNIBANCO – BRASILIA/DF-1991/92
Nossa proposta, vencedora de Concurso Fechado, re-

cupera uma identidade através de intervenção que muda
toda ambientação interna da casa adaptando sua imagem
exterior a essa nova imagem.
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Várias aberturas foram criadas e outras existentes fo-
ram alteradas, além da mudança do revestimento externo
para vidrotil.

Foi criado um espelho d'agua para permitir melhor
umidade no seca clima da cidade de Brasília.

Nossa proposta abrangeu não só a edificação mas tam-
bém todo seu mobiliário, criando uma ambientação bas-
tante integrada entre interior e exterior.
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O projeto buscou uma melhor integração entre interi-

or e exterior, valorizando a paisagem existente junto ao
lago, com a criação de novas aberturas.

Foram criadas novas coberturas em vidro, para am-
pliação da área da casa, como a marquise de entrada e a
cobertura de ampliação da sala de jantar.

Todos acabamentos foram trocados, dando nova iden-
tidade à construção.

Um novo paisagismo, feito pela Arquiteta Roseli
D'Elboux valorizou a integração da construção.

Os ambientes internos foram projetados de tal manei-
ra que pudessem ser ampliados ou não de acordo com o
evento que ocorresse. Assim, painéis corrediços foram
propostos, criando divisórias para esses ambientes, ou
quando abertos, totalmente embutidos nas alvenarias, não
sendo então visualizados.
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Este é o detalhe da marquise de entrada projetada, com
as ampliações de encaixe e junção das peças. Foram pen-
sados detalhes que reforçassem os encaixes estruturais e
construtivos das peças, permitindo fácil escoamento da
água pluvial.

A peça de conexão e  apoio foi feita em aço inoxidá-
vel aparente, para enfatizar a ligação.
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Esta é a cobertura de vidro de ampliação do jantar e

foi pensada de maneira simples, para caracterizar uma
intervenção sem descaracterizar a construção existente,
mas harmonizando-se com ela.

Os detalhes ilustram sua fácil montagem em ferro
galvanizado, de perfis industriais, com soluções que evi-
tam acumulo de água pluvial.
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Estes são alguns dos detalhes internos de acabamen-
tos de forros de gesso, que foram pensados no sentido de
valorizar  os ambientes internos, criando pé direitos vari-
ados, e embutindo iluminação para o espaço proposto.

Houve uma grande integração entre o desenho de for-
ros e desenhos de luminárias, que muitas vezes são o
próprio forro trabalhado.

Houve também, como demonstram os detalhes, uma
preocupação em desligar o forro de gesso de todas as
junções que não sejam apoio de sua estrutura própria.
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Estes desenhos mostram o detalhamento dos painéis

corrediços de madeira que dividem os ambientes sem
prejudicá-los.

Em casos diversos, ficam abertos internos às alvenari-
as, protegidos por uma parede de gesso, ou ficam integra-
dos ao ambiente sem essa proteção. São tratados com uma
pintura em estuque, valorizando seu caráter decorativo.

O puxador desses grandes painéis é integrado a suas
folhas, através d uma peça metálica em "H" que dá apoio
às mãos.
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RESIDÊNCIA GUAECÁ-SÃO SEBASTIÃO/SP - 1994 Trata-se de uma residência num pequeno lote na praia
de Guaecá em São Sebastião/SP, com área de 300m e
dimensões de 12m de frente por 25m nas laterais.

A legislação rígida e o terreno exíguo direcionavam a
uma volumetria rígida que foi quebrada pela implanta-
ção independente das divisas, e por um desenho diferen-
ciado das aberturas e terraços.

A determinação dos recuos laterais; 1,5m quando pa-
vimento único e 2,0m quando dois pavimentos, além dos
recuos frontais e posterior de 5,0m exigiram uma preo-
cupação com a implantação, evitando-se que a casa fi-
casse voltada para os muros de divisa.

Foi criado um eixo na diagonal do terreno, que defi-
niu a implantação.

A locação do programa, alinhado com esse eixo, cria
uma rica volumetria.

Planta terreo

Planta superior
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O terreno se localiza num loteamento projetado por

Lucio Costa, e tem duas frentes; uma de serviço para
acesso de carros, e outra "verde" para acesso à praia,
possibilitando soluções bastante distintas; fechada junto

Elevação lateral

Elevação frontal

ao acesso de serviço, e aberta para a rua "verde".
O terraço superior, alinhado com o recuo frontal que-

bra a alinhamento dos volumes. Um belvedere totalmen-
te envidraçado permite a visualização da praia.
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Elevação lateral Elevação posterior

O estar social, todo envidraçado e unido à piscina, é
ampliado pela pérgula que cria um microambiente pro-
tegido do calor externo.

A estrutura quando isolada é deixada aparente para
reforçar sua identificação.
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O presente detalhe retoma uma solução inicialmente

proposta por Joaquim Guedes na Residência Beer, bus-
cando uma identidade própria para um espaço especifico.

Aqui ele representa uma pesquisa de desenho para um
caixilho que possibilitasse a vista para o mar. Por isso sua
forma diferenciada avançando sobre a construção. A solu-
ção final valoriza o aspecto construtivo evidenciando as
peças em concreto estruturais e o desenho dos batentes.
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O detalhe abaixo expressa uma outra solução valori-
zada, em decorrência do desenho da aba de concreto apa-
rente que foi evidenciada pela sua solução construtiva.

Todas necessárias soluções de execução; acabamen-
tos, impermeabilização e parapeito, foram pensadas para
enfatizar a solução estrutural, e essa também foi pensada
com preocupações para proteção de águas pluviais.
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Também no intuito de valorizar as questões construti-

vas, foi evidenciada a solução de proteção de caixilhos,
das águas pluviais, através de abas e parapeitos em con-
creto aparente, que também pelo seu desenho, enfatizavam
as aberuras e os caixilhos.
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Foram pesquisadas soluções diferenciadas de uso co-
mum numa casa de praia, como ducha de água, que cri-
am uma linguagem forte. Também nesses casos tenta-
mos expressar sua verdadeira execução, valorizando as
soluções técnicas que foram deixadas aparente para me-
lhor compreensão de seu desenho.
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Como já dito, os caixilhos foram pensados no sentido

de transmitir uma transparência da casa e quebrar a rigi-
dez dos volumes da edificação.

Assim, o seu desenho e seu detalhamento foram executados

em grande quantidade, para não gerar duvida na sua execução.
Todas as junções de vidro, madeira e edificação fo-

ram pensados, e os casos atípicos foram valorizados para
se criar um desenho criativo e diferenciado das peças.
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Trata-se de uma residência no Jardim Europa / SP, onde
os grandes parâmetros definidores do partido foram; o
exíguo terreno, que após a desapropriação pela prefeitura
para alargamento da rua, resultou numa área total de 270,00
m²; a esquina movimentada e barulhenta; os recuos exigi-
dos de 6,00m frontal, 5,00m de fundos e 2,00m lateral.

A solução adotada tira partido da esquina e do grande
recuo frontal, locando assim, a área livre nesse local. A
necessidade de grande recuo lateral associada a irregula-
ridade da divisa junto à rua possibilita solução volumétrica
paralela a divisa oposta criando um rico jogo de volumes
salientado pela cobertura em telhas de cimento.

Um muro alto de proteção ao barulho junto à rua, per-
mite grandes aberturas no pavimento térreo; no pavimento
superior, as aberturas menores melhor protegem da po-
luição sonora.

A estrutura de apoio é marcada nas fachadas, assim
como os recuos de proteção dos caixilhos de madeira.

Onde o muro de divisa não se integra ao volume da casa,
e tem o carater exclusivo de fechamento de divisas, ele é
tratado diferentemente das alvenarias da casa revestidas, com
tijolo aparente pintado com tinta diluida em agua.

RESIDÊNCIA ZAZI C. DA COSTA – JARDIM EUROPA / SP - 1995
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A cobertura irregular em telha de concreto, aliada a
soluções criadas como pátios, coberturas em vidro e ter-
raços, exigiram um grande detalhamento da cobertura,

para possibilitar sua execução de maneira correta.
O desenho abaixo demonstra a variedade das soluções

e a quantidade de detalhes exigidos para essa cobertura.
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O detalhe abaixo foi resultado de uma intensa discus-

são com o cliente que gostaria de um desenho de cantaria
na sua obra.

A solução encontrada pelo arquiteto foi de valorizar a
estrutura da edificação, deixando-a aparente e pintando-
a com a mesma cor da construção. A diferença entre o
concreto aparente e a alvenaria revestida criou um inte-
ressante desenho na edificação, com um jogo de som-
bras que enfatizavam ainda mais a volumetria da casa.

Esse requadro acompanha todo o pilar, até seu encon-
tro com a viga de amarração das alvenarias, onde ai essa
reentrância é interrompida.
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Como já dito, a solução de cobertura exigiu um gran-
de detalhamento e foi feita para enfatizar o volume da
edificação.

A solução abaixo demonstra a ligação entre a telha de
borda e a alvenaria, e a proteção contra águas pluviais
criada pela telha.

O detalhamento desse projeto foi feito através de uma
representação em folhas tamanho A4, que criavam ca-
dernos, que teriam a facilidade de manuseio na obra.

Foi uma solução inovadora para nossa metodologia
de representação, que foi abandonada, pois os desenhos
não eram permanentemente vistos em conjunto com os
desenhos gerais de construção.
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Novamente um outro detalhe de cobertura, agora jun-
to a cumeeira, mostrando a preocupação em manter a
volumetria da construção e a proteção da parede das águas
pluviais corridas.

O detalhe mostra uma proteção junto ao telhado que
foi abandonada em detrimento de outra melhor solução,
com folhas de alumínio e proteção térmica, que foi ado-
tada então.
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Este detalhe reflete a solução para captação de águas
pluviais e é resultado de uma grande pesquisa formal e
de execução da peça, que alcançou o desenho abaixo.

Buscou-se uma solução que não somente resolvesse a
questão das águas pluviais, mas tivesse um desenho com-
patível com a linguagem da casa, por isso essa calha de
formas retas.
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O desenho abaixo representa a solução da cobertura

de acesso à residência, e foi criada com soluções que
obedecessem à legislação, e ao mesmo tempo possibili-
tassem um percurso diferenciado e inesperado, apesar de
sua pequena dimensão.

O acesso é norteado por uma aba baixa em concreto
aparente com furos onde são aplicados perfis tubulares
de acrílico para passagem da luz, uma cobertura em vi-
dro, apoiada na viga dessa aba e na laje do hall, e o hall,
que avança em relação à projeção da residência.

Este detalhe, portanto, reflete o processo construtivo
de sua execução, demonstrando as junções e ligações entre
as variadas soluções de cobertura.
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Este é um detalhe que busca um descolamento da
vedação, no caso alvenaria revestida, do piso, criando
uma ilusão de independência da alvenaria e continuida-
de do piso.

Também houve uma pesquisa no sentido de buscar a
melhor proporção para essa peça, em alumínio, de liga-
ção entre piso-parede.
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No decorrer da obra foi criada essa alvenaria que não

existia no projeto original, que fecha a lateral da escada
para a sala.

Esse fechamento exigiu um novo desenho da escada e
um novo corrimão, que teve uma intensa pesquisa por
não haver dimensão suficiente para colocação, já que a
escada continha medidas bastante justas.

Assim a solução encontrada foi de colocar um corri-
mão interno à alvenaria, tendo sua execução sido toda
pensada e o detalhe abaixo espelha exatamente esse pro-
cesso de sua execução e de criação de uma reentrância
em forma circular, da mesma forma que o corrimão me-
tálico pintado.
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Os condutores, elementos que marcam a imagem da
fachada, também foram pensados no sentido de manter a
identidade da construção, sem prejudicá-la, e enfatizando
uma modulação da cobertura.

Sua solução de junção com a calha e alvenaria são
resultado de uma pesquisa de melhor execução e manu-
tenção dessa peça.
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Este também é um outro detalhe feito no decorrer da

obra, como complementação dos existentes, e foi dese-
nhado para criar uma volumetria saliente em relação ao
telhado.

Buscou-se um desenho que possibilitasse a melhor
solução para as águas pluviais, evitando-se acúmulos
desnecessários de água, com rápido escoamento pela pró-
pria cobertura.

É um desenho indicativo para o serralheiro, que foi
aprimorado posteriormente, após o desenvolvimento pelo
fabricante.
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Este detalhe, também foi desenvolvido no intuito
de se evitar a descida interna de tubulação de águas
pluviais.

Seu desenho é resultado de um necessário
distanciamento da abertura do pavimento térreo, e alcan-

ça uma captação no piso que é amortizada pela coloca-
ção de seixos brancos.

Existiu a preocupação de sua solução formal não pre-
judicar as reentrâncias da edificação e, ao mesmo tempo,
atendesse às necessidades de seu funcionamento.
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Este é um detalhe que mostra uma preocupação com

o conjunto completo da edificação, no desenho do nu-
mero de identificação da  casa na Rua, e as proporções
que deveriam ser executadas pelo fabricante.

A fixação e pintura da peça foram discutidas em con-
junto com o fabricante, que fez, ele próprio, a colocação.
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A área externa sofreu também um grande detalhamento
para valorizar o pequeno recuo resultante.

Buscamos enfatizar um pequeno jardim escalonado
para amenizar o muro de divisa, ao mesmo tempo que
criamos uma fonte com várias quedas d'agua para ame-
nizar o intenso barulho vindo da rua.

Também uma ducha foi criada, integrada ao jardim, quase
imperceptivel, para não interferir no espaço externo.
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O desenho de pisos foi desenvolvido para contribuir

com a integração entre o espaço interno e o externo, uti-
lizando a mesma pedra com vários acabamentos: interno
- mármore polido, externo - mármore não polido, mosai-
co portugues branco e seixos brancos.
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Trata-se de uma escola de primeiro grau, com vinte
salas de aula e 2.200m² de área construída.

A área disponível do sitio determinou a solução em
altura, abrigando o galpão, administração e salas de aula.
O bloco baixo contém auditório e salas de aula.

A relação plástica e funcional entre os dois blocos é
feita através de um corpo de traçado livre que também
marca o acesso dos estudantes.

O castelo d'agua enfatiza essa marcação.
A volumetria é tratada com gradações da mesma cor.
A tecnologia é conhecidamente simples, seguindo as nor-

mas da Fundação para o Desenvolvimento da Educação.
Em função dessa simplicidade foram valorizadas so-

luções que enfatizassem as aberturas e suas proteções,
tanto de chuva como de sol.

ESCOLA EEPG PARQUE COCAIA III - SP - 1997



161
Buscou-se também, neste projeto, se valorizar os es-

paços de convivência dos estudantes, através de um es-
paço com alturas diferentes, para onde se voltam a bibli-
oteca e parte da circulação das salas de aula, e por onde
se faz parte da ligação com a edificação existente.

O desenho livre desse espaço foi valorizado por uma
ventilação permanente translúcida, criando uma ilumi-
nação diferenciada à esse espaço.
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Os desenhos abaixo mostram os detalhes de pilares e
suas junções com alvenarias e caixilhos.

No projeto foi adotado um conceito de valorizar a es-
trutura da construção, evidenciando-a mantendo-a apa-
rente, quando isolada das alvenarias ou entre dois caixi-
lhos. Quando estivesse integrada às alvenarias, teria um
tratamento diverso, sendo então revestida, e encoberta
no volume da vedação.

Além disso, as aberturas do galpão tiveram suas altu-
ras diferenciadas em função da insolação.

Tal variação criou rico desenho dessas fachadas, que-
brando a monotonia do volume rígido.

Por isso estes detalhes tiveram uma grande preocupa-
ção em sua solução, para esclarecer corretamente a obra
seu conceito e tratamento.
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Da mesma maneira que os pilares, as abas de concre-

to, para proteção solar criam um jogo de sombras que
valoriza esse volume das salas de aula.

A variação de suas dimensões é decorrente da abertura do
caixilhos, logo abaixo, e a medida exata para sua proteção.

Quando os ambientes não necessitam de proteção,

como os sanitários ou depósitos, ou quando a face não
exija proteção do sol, foram criadas abas de proteção aos
caixilhos metálicos.

O detalhe abaixo traduz essa preocupação, mostrando
como deveria ser executada essa aba, ligada a estrutura,
e com detalhes necessários à proteção de águas pluviais.
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Esta prancha mostra o detalhamento de pontos espe-
cíficos onde o tratamento dos pilares ou das abas de con-
creto é diferenciado.

Mostra também toda preocupação exigida pela cons-
trução no tratamento das águas pluviais, e suas soluções
de calhas, condutores, impermeabilizações e rufos.

Há detalhes que mostram inclusive a preocupação na
junção das venezianas plásticas do galpão.

Os detalhes tentam demonstrar à obra toda a comple-
xidade ou simplicidade necessária à sua execução.São
soluções que se não executadas como no projeto, ficam
de difícil construção e prejudicam em muito a qualidade
da arquitetura.
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Este detalhe em escala ampliada mostra a preocupa-

ção do arquiteto em clarificar sua intenção.
São mostrados desenhos em planta e perspectiva da

junção do pilar com as abas de concreto, com os peitoris
pré-fabricados, e até mesmo sua relação com o condutor
de água pluvial.

Tal esclarecimento em detalhes permite uma correta
execução da proposta, valorizando a arquitetura.
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Este é um projeto para uma pequena portaria de en-
trada de uma empresa na cidade de São Paulo, junto a
um edifício tombado pelo Patrimônio Histórico.

A proposta buscou uma edificação que não
descaracterizasse nem ofuscasse a edificação tombada.

Foi feita uma elevação no muro frontal com a criação
da laje de cobertura. A guarita foi toda feita em vidro,

PORTARIA EMPRESA TEJOFRAM – SÃO PAULO / SP - 1997
com um avanço pequeno sobre o passeio, para possibili-
tar melhor visualização.

O acesso em desnível foi vencido por uma rampa para
veículos e uma escada para pedestres.

Um novo desenho de piso em mosaico branco se inte-
gra ao piso existente.
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Em função da dimensão do projeto, todo ele foi de-

senvolvido na escala 1:20, possibilitando que o
detalhamento fosse feito nos mesmos desenhos gerais
do projeto.

Por isso é possível verificar nesses desenhos gerais as
soluções construtivas, em detalhes para cobertura, pisos

externos e acabamentos, além do desenho e funciona-
mento dos portões metálicos de acesso.

O desenho também possibilita ver a solução de fechamen-
to lateral da portaria, em bloco de concreto vazado e pré-
fabricado, dando transparência na transição e permitindo a
integração com o paisagismo, posteriormente evoluído.
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A solução gráfica adotada neste trabalho, confirma
também uma pesquisa do arquiteto na representação do
projeto e sua comunicação com a obra, adotada numa
escala constante para todo projeto, facilitando a leitura
dos detalhes e dos aspectos construtivos, que são conhe-
cidos já nos desenhos principais.

Nos desenhos abaixo, a solução da escada e do caixi-
lho de vidro da guarita já permitem sua execução com os
próprios desenhos gerais.
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Este é um detalhe que foi desenvolvido no decorrer

da obra e foi solicitado pelo cliente com receio de queda
de pedestres.

Assim um novo desenho de parapeito foi desenvolvi-
do, na mesma escala do projeto original.

Ele foi feito em perfis metálicos industriais e seu de-
senho é resultado dos esforços estruturais de seu funcio-
namento. É uma solução simples, quase transparente, que
não ofusca a proposta inicial, nem a construção tombada
existente.
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Esse desenho do novo piso e detalhes de junção com
o piso existente deixa claro o processo de montagem e
execução da nova proposta, enfatizando as relações com
o jardim e com o piso intertravado.



171

Este trabalho foi desenvolvido para um cliente que
pretendia tirar renda de uma antiga construção no Jardim
Europa, em São Paulo.

O arquiteto propôs a divisão do terreno em dois lotes,
onde na parte frontal seriam aproveitados o perímetro e
volumetria da construção existente e, nos fundos, com
entrada independente, seria edificada, na posição da
edícula, uma nova construção em dois pavimentos. As-
sim, a edificação foi pensada numa perspectiva de baixo
custo, e ao mesmo tempo, numa identidade de um bairro
nobre da cidade.

A edificação da parte frontal do terreno foi desenvol-
vida em dois andares com cobertura em telha de barro. A
edificação dos fundos, é pensada num conceito de "loft",
com espaços comunicantes, também em cobertura de te-
lha de barro.

A simplicidade da construção é valorizada juntamen-
te com os desenhos das aberturas, que criam uma varia-
ção rica à fachada.

RESIDÊNCIA E LOFT MELLO – JARDIM EUROPA / SP -1998
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A simplicidade da construção foi também alcançada

pela solução usual e correta da cobertura, que foi proje-
tada no sentido de valorizar a volumetria da construção.

Por isso a necessidade de um correto detalhamento

dessa cobertura, com suas calhas e condutores, que de-
ram uma correta identidade construtiva a edificação.

Os desenhos abaixo são resultado dessa pesquisa de bus-
car no detalhe uma expressão importante da construção.
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O projeto dos pisos externos passou por uma grande pes-
quisa para se obter um piso de identidade e ao mesmo tempo,
que tivesse um custo baixo compatível com a construção.

A solução foi de se criar uma modulação baseada na
proporção de "Fibonatti", onde as juntas de 10cm seriam

de grama e o piso seria de cimentado com pedrisco de
construção aplicado na superfície.

Assim, o resultado dessa pesquisa criou uma identi-
dade própria a esse piso, cujo detalhamento foi essencial
para esse resultado.
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Soluções de baixo custo nortearam o projeto, e a es-

cada é um bom exemplo.
Ela foi pensada numa base em alvenaria que contives-

se os primeiros lances da escada apoiados diretamente
nessa base, e para vencer o restante do desnível, uma
leve estrutura metálica com perfis industriais.

Os detalhes desenvolvidos foram para ilustrar essa
idéia, e mostram o desenvolvimento da escada com a jun-
ção da base da alvenaria e a estrutura metálica.

O detalhe mostra também a solução de fixação dos
pisos também em chapas metálicas dobradas.
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O detalhe do parapeito busca não quebrar a lingua-
gem de simplicidade da construção e foi feito de chapa
de ferro soldada, com linhas para proteção e apoio.

Foi criada uma elevação no piso para evitar a queda
de água pluvial no jardim e para fixação desse parapeito
longe da impermeabilização.
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Este é um projeto para sede de um Sindicato Patronal, que
adquiriu uma construção existente com linhas Mediterrâneas.

Um novo programa com auditório, restaurante, bar,
espaços de encontros e salas de escritório, era exigido.

Propomos uma total reformulação da edificação exis-
tente e uma ampliação através de uma construção aos
fundos do terreno e uma passarela de ligação.

Todas as aberturas foram alteradas e criada uma sali-

ência na edificação para colocação de sala de som do
auditório e hall no piso térreo, que foi feita em bloco de
vidro para caracterizar a intervenção.

No piso térreo foram colocados toda a parte de escri-
tório e no piso superior a área de convivência e encon-
tros como auditório, bar, restaurante e sanitários.
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Todo o revestimento externo teve como preocupação
a manutenção de uma única linguagem, por isso a utili-
zação do vidro em todas as alternativas, como a pastilha
de vidro, os blocos de vidro, e o vidro nos caixilhos.

A cor branca foi utilizada para contrastar e refletir o
verde do Parque do Ibirapuera, frontal à construção.
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A passarela teve como premissa a ligação do bar com

o restaurante e vencia um vão de 12,0 metros. A grande
viga necessária para vencer o vão foi desenvolvida de tal
maneira que ficasse encoberta pela pele do bloco de vi-
dro, mas ao mesmo tempo pudesse ser visualizada por
trás dessa pele. Tal solução impedia a visão de uma gran-
de viga num pequeno espaço do terraço posterior.

Por isso foi necessário um detalhamento desse pro-
cesso de execução da viga e a criação de uma aba para
apoio na face inferior da viga da laje e uma aba na face
posterior da viga de cobertura, para possibilitar a amar-
ração do bloco de vidro.

Os pilares, da mesma maneira, ficaram no plano da
viga, portanto recuados em relação ao plano de vedação,
criando uma imagem bastante leve a essa passarela.

Dois caixilhos metálicos colocados em posição
diametralmente oposta, possibilitam a ventilação desse
espaço.
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O piso externo teve como preocupação, um custo bai-
xo, fácil manutenção, permitir acesso de veículos e a cri-
ação de um contraste com a construção.

O piso foi desenhado para se quebrar a homogeneidade
de sua utilização num grande espaço, e foi recortado em
formas curvas para criação de um jardim junto as divisas.
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As soluções de acabamentos foram valorizadas para

tornar a edificação um ambiente de fácil manutenção, e
com materiais duráveis.

Os detalhes abaixo reforçam essa característica, atra-
vés de solução de mármore na escada.

Nesse mesmo desenho é possível ver a preocupação
com detalhes que esclarecessem os processo de execu-
ção de pontos da construção como cobertura, rufos, jun-
tas de dilatação, além do bloco de vidro na fachada fron-
tal, e do parapeito do vazio da escada.
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Esses são estudos de detalhes do suporte da laje da
sala de som junto a fachada frontal.

É uma solução que seria anexada à laje existente, e
portanto deveria obedecer a uma solução leve, e de fácil
execução, por isso em mão francesa metálica.

O detalhe enfatiza a independência da cortina de blo-
co de vidro que fecha esse espaço.

O desenho mostra também estudo de solução da co-
bertura em vidro da entrada, que marca e protege o aces-
so de pedestres.
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O desenho mostra detalhe do caixilho frontal, que foi pen-

sado com um quebra sol acoplado aos batentes horizontais.
O caixilho recobre a laje e pilares existentes, mas não os

esconde, evidenciando o desenho estrutural da construção.
As aberturas são colocadas somente onde é possível

seu manuseio.
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Esta é uma residência de campo num condomínio fe-
chado na cidade de Campo Limpo Paulista, próxima a
São Paulo.

O proprietário tinha como exigência que a casa fosse
em tijolo aparente.

O arquiteto propôs a implantação no ponto mais alto

RESIDENCIA SHONEBORN – CAMPO LIMPO PAULISTA-SP – 1998/2000

do terreno, preservando uma mata natural na extremida-
de elevada desse terreno, de tal maneira que tirasse pro-
veito da melhor paisagem.

A construção foi implantada com pouquíssimo movi-
mento de terra, possibilitando um acerto sem grandes
movimentações.
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O partido adotou privilegiar o espaço de convivência,

posicionando o estar na parte frontal, com a melhor
visualização da paisagem, e com um pé direito duplo,
valorizando seu espaço interior.

Nesse vazio se comunicam a biblioteca no piso supe-
rior e a circulação dos quartos, também desse piso, que
visualizam todo esse espaço.

O projeto criou soluções volumétricas como lareira e
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armários da biblioteca, terraços e gárgulas, que se so-
bressaem da fachada, criando um rico jogo de volumes.

O acesso principal é marcado por uma aba em concreto
que protege essa circulação, até o hall de entrada, que tam-
bém avança em relação a projeção da construção.

Alteração na obra mudaram o detalhe de calha junto da
alvenaria e o desenho do hall de entrada em vidro, com
desenho livre, para um volume regular em bloco de vidro.
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Os desenhos abaixo ilustram a marcação dos detalhes
no projeto, além de detalhes da execução dos blocos de
vidro junto à lareira e impermeabilização dos terraços.

Novamente a solução dos detalhes está associada inti-

mamente à construção e ao seu processo de execução, e
seu desenho reflete, inclusive formalmente, essa postura.

Notar a ênfase que o projeto dá aos pontos detalha-
das, para se evitar desconhecimento na obra.
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A solução de utilização do tijolo de barro aparente

obedece a uma lógica que resultou num interessante de-
senho das fachadas, retomando também uma linguagem
desenvolvida por Joaquim Guedes na Residência Beer.

Nesse raciocínio, os tijolos são colocados na horizontal
quando estão servindo de vedação. São colocados na ver-
tical quando estão servindo de revestimento da estrutura

de concreto, para evidenciá-la, que é revestida quando está
inserida juntamente com uma alvenaria. Quando o siste-
ma estrutural, vigas e pilares, estão isolados ou estão entre
caixilhos, são deixados em seu estado bruto aparente.

Assim, pela visualização das fachadas é possível
visualizar todo sistema estrutural da casa, com as partes
estruturais evidenciadas e as vedações marcadas.
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No inicio da construção a mão de obra contratada su-
geriu que o acabamento das fachadas em tijolo aparente
seria de melhor qualidade se fossem feitas alvenarias
normais e os tijolos fossem aplicados como revestimento
de maneira geral. Caso contrario não teriam condições
de se responsabilizar pela qualidade do tijolo aparente.
Frente a essa situação o proprietário pediu ao arquiteto
que alterasse o conceito inicial.

O arquiteto alterou somente o processo de revestimento
em tijolo, mantendo o conceito de uso do tijolo na hori-
zontal nas alvenarias, e na vertical junto às estruturas em
concreto.

Os detalhes abaixo refletem exatamente essa pesqui-
sa, onde as junções de tijolo e concreto são valorizadas,
criando novos desenhos e valorizando em muito a solu-
ção final da construção.

Nessa mesma linha, os arremates da cobertura obede-
ceram esse conceito e se adaptaram a essa linguagem,
valorizando o volume da construção.
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Os detalhes abaixo demonstram a variação de solu-

ções de abas com vigas internas as alvenarias e, portanto
revestidas, ou isoladas e, portanto aparentes.

É possível ver também detalhes de vigas junto à co-
bertura e sua solução de revestimento. É necessário sali-
entar que toda a estrutura foi modulada na dimensão do
tijolo para se evitar corte na sua execução.

Outro detalhe também mostra a fixação e o desenho
do parapeito em madeira  e ferro, nos terraços em aba de
concreto.
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Os desenhos abaixo enfatizam aspectos que buscaram
a melhor solução através de propostas que valorizassem
o processo construtivo dessas alternativas.

Nessa linha, é possível desprender a importância da
solução correta desse detalhamento, que valoriza em
muito a arquitetura.

Nestes detalhes visualizamos a valorização que a co-
bertura em telha cerâmica e sua execução deram ao vo-
lume da edificação, com materiais que se harmonizam e
se complementam.
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Esta é umas pranchas de detalhes dos caixilhos em

madeira que foram desenvolvidas para valorizar o vidro
e sua transparência.

É possível notar nesses desenhos a complexidade de
execução de um caixilho de desenho simples que neces-
sita de um funcionamento perfeito de suas engrenagens.

Notar a importância do desenvolvimento dos detalhes
dos batentes e suas junções com as ferragens para o bom
resultado final do caixilho.
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Este é um projeto onde o cliente queria manter uma
edificação bastante descaracterizada dos anos 50 refor-
mando-a, e construir uma nova edificação para residên-
cia de seu filho.

A edificação existente foi reformada, tentando-se recu-
perar sua imagem da década de 50, atualizando sua lin-
guagem. Todo o espaço interior foi reformado, com maio-

RESIDENCIA RUBENS BARBOSA – JD. PAULISTANO / SP - 2000
res intervenções nos espaços de circulação e convivência.

O acesso principal foi reconstruído, incorporando uma
garagem anexa e independente.O acesso à residência do fi-
lho foi criado de maneira independente e sem interferir na
edificação principal, que foi isolada dessa circulação por
elementos de concreto vazado. Ambas as construções se
voltam para a área verde com uma piscina que foi criada.



193
A nova edificação, em função da legislação, obede-

ceu o alinhamento de uma antiga edificação de depósito
e foi pensada para uma execução rápida e simples.

Portanto foram propostos dois blocos, um maior, em
dois pavimentos, onde o terraço superior e o lavabo infe-
rior avançam em relação ao alinhamento, criando um jogo
de sombras; e um outro bloco menor de um pavimento,
de serviço, também protegido do acesso principal por
uma parede curva em bloco de concreto vazado.

Uma cobertura em telha cerâmica recobre ambos os
blocos, avançando em beiral frontal, para manter uma
identidade com a edificação principal.

Essa cobertura acaba, nas laterais, junto às alvenarias,
para valorizar o volume da edificação.

O desenho abaixo espelha o volume dessa constru-
ção, com a chamada dos detalhes dessa construção.
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Este é o detalhe da escada interna da edificação exis-
tente, que foi refeita.

Seu desenho foi pensado no sentido de manter uma
integração com o espaço superior intimo, e isolando-a
do térreo de recepções.

Tanto o corrimão em balanço como o armário foram
desenvolvidos para valorizar o desenho desse espaço.
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Este é o detalhe da escada da nova construção, que foi
desenhada para ocupar uma mínima área.

Uma iluminação zenital ilumina seu espaço.
Os detalhes do corrimão valorizam seu desenho.
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A piscina foi projetada junto ao muro de divisa, como
uma raia para natação e uma pequena área para crianças,
ambos procurando uma imagem de espelho d'agua.

O desenho abaixo mostra os detalhes dessa constru-
ção e sua relação com o piso externo.
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O desenho abaixo mostra os detalhes de cobertura, de

soleiras e da gárgula do terraço, que desemboca junto a uma
arvore existente que delimitou a dimensão desse terraço.

Todos os detalhes tentam expressar os aspectos cons-
trutivos, para melhor elucidar sua execução.
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Outros detalhes que acrescentam novas soluções para
cobertura, beiral e calha.

Soluções de soleiras e o desenho diferenciado do cai-
xilho do jantar, que se abre para o exterior, mas mantém
uma privacidade necessária.
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Abaixo os desenhos e detalhes dos caixilhos metáli-

cos da nova edificação.
Os detalhes dos perfis foram desenvolvidos pelo fa-

bricante sob a supervisão e aprovação do arquiteto, que
dirigiu à soluções com as menores dimensões de perfis
metálicos.
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O muro frontal continha uma parede em pedra, carac-
terística da produção arquitetônica da década de 50, que
foi mantida, apesar da intervenção na fachada.

Essa alvenaria foi valorizada através de uma junto de
dilatação que a solta da nova estrutura do muro.

O detalhe especifica a posição e o desenho dessa junta.
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A intenção de nosso trabalho é caracterizar a
estreita relação entre  o detalhe e a arquitetu
ra, e como o detalhe imprime o caráter que
valoriza a edificação.
Desenvolvemos o conceito de que a correta

e expressiva arquitetura deva contemplar no seu conjun-
to, a perfeita integração entre as partes, exprimindo daí,
sua qualidade. Conceituamos também que nesse proces-
so as partes são compostas, em sua ultima instancia, por
seus detalhes, que são, dentro desse contexto, o núcleo
formador da qualidade arquitetônica.

Para tanto, nossa abordagem transpassou todas as eta-
pas necessárias à determinação dessa hipótese. Desde a
conceituação do detalhe, tanto em seu contexto geral,
como no especifico, até sua construção. Passou também
pela inserção histórica do detalhe na produção da arqui-
tetura, mostrando a relação entre sua concepção e seu
processo construtivo junto à obra, explicando esse vital
relacionamento na sua concepção.

Mostrou também como vários arquitetos, em vários
períodos históricos, se utilizaram do detalhe como
definidor da arquitetura, e como a representação gráfica
desse processo é necessária para transmitir a correta idéia
da construbilidade pensada pelo arquiteto. Neste caso é
muito forte a relação entre a transmissão da idéia, seu

Conclusão



203
processo construtivo e sua relação dentro do conjunto da
obra final acabada, enfatizando nossa hipótese.

Essa análise aprofundou a importância da concepção
do detalhe arquitetônico no contexto histórico. Desde o
inicio da civilização o homem já se preocupava com so-
luções pormenorizadas de suas construções. O período
clássico demonstra bem essas intenções com a adoção de
desenhos construtivos que são a verdadeira forma para
se resolver os problemas arquitetônicos.

Ao mesmo tempo foi possível se constatar que essa
linguagem foi permanente em toda a história, algumas
vezes com exagerado rebuscamento, como a produção
gótica e barroca, assumindo então, essas propostas, mais
uma intenção ornamental que construtiva.

Com o advento do movimento moderno, a arquitetura
assumiu um papel de valorização do sistema construtivo
e, conseqüentemente o detalhe arquitetônico teve um pa-
pel fundamental nesse processo alcançando muitas vezes,
o papel principal como qualificador da arquitetura.

Com essa abordagem analisamos o detalhe como ge-
rador da qualidade da arquitetura, imprimindo-lhe cará-
ter e presença.

Isso foi feito pelo estudo do trabalho desenvolvido por
vários arquitetos, de varias gerações, com pensamentos
diversificados, e como uma produção bastante diferente.

Conclusão

São profissionais que dão grande valor ao detalhe,
exprimindo deles a valorização da arquitetura. Mostra-
mos que independente do processo de trabalho, dos ma-
teriais utilizados, ou do contexto usufruído, é a visão
construtiva que foi utilizada para mostrar a real execu-
ção do detalhe, e, que esse processo, quando bem reali-
zado, imprime verdadeiro valor à arquitetura.

"Não há detalhes na execução" - Essa negação de Eupalinos
enfatiza exatamente a característica de que tudo é detalhe, e por-
tanto, dele se extrai a excelência da construção e da arquitetura.

Nossa pesquisa sobre um trabalho prático busca com-
provar essa idéia.

A nosso ver é indissolúvel a produção de uma arquite-
tura sem alcançar suas menores partes, e dessas, valorizar
sua expressão para se obter  a essência da arquitetura.

E isso tudo foi apresentado explicitando a necessária rela-
ção de todo esse processo, com sua construbilidade, ou seja é,
impossível alcançar um detalhe correto, e conseqüentemente
uma obra de qualidade, se o processo construtivo não for obe-
decido, ou pior, não for adequado para ser utilizado.

Somente com a concepção preocupada em explicitar
seu processo construtivo, e ao  mesmo tempo, contribuir
para o todo, formando um conjunto homogêneo e inte-
gro, num processo dialético entre as partes e o todo, é
que se alcançará uma obra expressiva e de qualidade.
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