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INTRODUÇÃO
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1"Não podemos dizer que tenha sido um artista livre, onde a liberdade aliada à imaginação 
levassem-no a soluções personalistas por excelência. Não. Rino Levi foi o fiel servidor das 
regras e seu mérito está em tê-las servido com bom gosto". Repete, com uma valorização 
invertida, os principais argumentos de Levi contra os excessos de liberdade artística e a 
necessidade de respeito a determinados limites. Entretanto, Lemos não informa que a maior 
parte das regras que Levi é "fiel sevidor”, foram criadas por ele ao longo de quarenta anos de 
trabalho projetual. LEMOS, Carlos - Arquitetura Brasileira, São Paulo, 
Melhoramentos/EDUSP, 1979, p. 154.

A realização de uma pesquisa sobre a obra do arquiteto Rino Levi 
(1901-1965) apresenta alguns desafios. O principal deles é derivado da 
desproporção entre o pequeno número de estudos sobre sua obra e a 
quantidade e qualidade de seus projetos. Quais outros arquitetos brasileiros, 
com uma carreira fértil e extensa, receberam tão pouca atenção dos críticos e 
dos historiadores? Mais que uma dificuldade para a pesquisa, esta situação é 
sintoma dos limites da historiografia de arquitetura no Brasil. Sua superação 
exige uma reflexão mais abrangente que a simples leitura da sua obra 
arquitetônica.

O pequeno número de estudos sobre a obra de Rino Levi não pode ser 
considerado apenas como mais uma injustiça, resultante da já conhecida 
carência crônica da historiografia brasileira de arquitetura. Os escassos 
trabalhos publicados nessa área preferem estar atentos a personagens cuja 
presença já está largamente consolidada. Poucas são as exceções. Para a 
linha preponderante dessa historiografia o papel de Rino Levi é secundário. 
Não merecendo nenhuma atenção específica, sua obra é analisada de acordo 
com categorias que, implicitamente, reforçam uma posição hegemónica. Um 
bom exemplo das limitações desse procedimento está na posição expressa por 
Carlos Lemos, para quem o demérito de Levi estaria em não ter uma "liberdade 
aliada à imaginação" que o levasse a "soluções personalistas por excelência"1. 
Frente à "imaginação livre" de um arquiteto como Oscar Niemeyer, pois essa 
parece ser a referência de Lemos, a obra de Levi é menor, pois seria muito 
contida dentro de "regras". Assim, uma obra é julgada negativamente pela falta 
de um valor positivo, identificado em outra. Mas, e se esse atributo (a 
"imaginação livre") fosse objeto de uma ferrenha oposição, daquele e de vários 
outros arquitetos, ainda assim, seria válida a sua utilização como parâmetro 
para o julgamento de seu valor?

A resposta não é tão simples como nos parecia ao iniciarmos este 
trabalho.

A primeira resposta foi negativa; é necessário encontrar os conceitos 
presentes numa determinada produção arquitetônica para, através deles,
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2VEYNE, Paul - Como se escreve a história, Lisboa, Edições 70, 1983,
3 «jAs relações entre historiografia e arquitetura moderna brasileira estão bastante exploradas em 
duas pesquisas nas quais baseamos nosso trabalho: MARTINS, Carlos A. F. - Arquitetura e 
Estado no Brasil: Elementos para uma investigação sobre a Constituição do Discurso 
Modernista no Brasil; a obra de Lúcio Costa, Dissertação de Mestrado em História, 
defendida na FFLCH-USP em 1988. FARIAS, Agnaldo A. C.- Arquitetura Eclipsada: notas 
sobre história e arquitetura a propósito da obra de Gregori Warchavchik, introdutor da 
arquitetura moderna no Brasil, Dissertação de Mestrado em História defendida no IFCH- ■ 
UNICAMP, em 1990. 1

criticá-la. A metáfora de Paul Veyne2, de que a história seria constituída por um 
campo que poderia ser trilhado por um número ilimitado de caminhos estava na 
base de tal opção. Seriam possíveis infinitas tramas históricas, não havendo 
obstáculo algum a uma trama constituída a partir do interior de uma 
determinada obra de arquitetura. O trabalho do pesquisador seria a 
identificação dos conceitos nos escritos e nas obras projetadas, para, a seguir, 
avaliar a qualidade de sua manifestação arquitetônica. A coerência interna 
permitiria a construção de uma trama histórica, podendo tornar-se um valor de 
julgamento artístico. Portanto, no nosso caso, a falta de genialidade não 
poderia ser aplicada para o julgamento da obra de Rino Levi, pois o conceito 
de "gênio" foi algo contra o qual ele combateu, defendendo a limitação da 
liberdade artística dentro de determinados parâmetros consensuais. Procurar- 
se-ia identificar na obra projetada se ela consegue atingir uma proporção 
harmónica, se tem uma organicidade entre estética, funcionalidade e técnica 
construtiva, se está bem adequada à cidade e ao clima, isto é, se Levi 
consegue atingir os objetivos aos quais se propõe.

Mas, o que fazer com a avaliação feita por Carlos Lemos, e a corrente 
historiográfica que ele representa3? Considerá-la simplesmente inapta para 
emitir juízos sobre a obra de Levi seria repetir aquilo que criticamos 
inicialmente. Retomando a metáfora de Veyne, infinitas seriam as tramas 
possíveis. Uma opção seria desistirmos de estabelecer um diálogo entre as 
duas posições anteriores, e aceitarmos o relativismo como condição cultural. 
Dessa forma, Levi representaria um conjunto de conceitos e valores, e 
Niemeyer outro. A comunicabilidade entre ambos seria um problema insolúvel.

A leitura da obra de Rino Levi, que iniciamos nessa perspectiva, revelou, 
em seus textos e projetos, a presença de uma grande quantidade de conceitos 
coincidentes com aqueles identificáveis nas obras de Oscar Niemeyer e Lúcio 
Costa. A procura de uma identidade brasileira na relação com a natureza e a 
admiração por Le Corbusier foram os dois principais temas em comum. 
Gradualmente, tais conceitos deixaram de apresentar-se como periféricos às 
concepções de Levi, revelando-se parte consistente de sua estrutura.

De fato, fazendo parte da primeira geração de arquitetos modernos no 
Brasil e tendo uma produção de crescente qualidade ao longo de sua carreira,
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4Procuramos nos ater aos conselhos de Gombrich: "Por mais audaz que se possa ser nas 
nossas conjecturas (e quem pretenderia frear a audácia?), estas conjecturas não devem nunca 
ser usadas como ponto de partida para uma outra hipótese mais audaz. Devemos sempre pedir 
ao iconólogo para que tome ao chão depois de cada um de seus vôos pessoais, e que diga se 
os programas como aqueles que ele se deliciou em reconstruir podem ser documentados 
através de fontes primárias ou resultam somente das obras de seus colegas iconólogos". 
GOMBRICH, Emst H. - Immagini simboliche - studi sulCarte nel Rinascimento, Torino, 
Einaudi, 1978. 1

seria de estranhar que Levi estivesse alheio aos principais conceitos que 
fundamentaram nossa arquitetura. Entretanto, não nos parecia que tivessem 
uma formulação tão próxima, sendo a arquitetura resultante tão distinta. De 
uma perspectiva metodológica tornou-se incoerente a manutenção da 
independência de abordagem entre eles. O problema estava exatamente nas 
razões que os levaram a interpretações tão contrastantes de conceitos tão 
próximos.

Continuou sendo necessário identificar as intenções presentes nos seus 
textos e projetos, mas o objetivo deixou de ser a construção de uma oposição, 
para tornar-se a construção de uma diferença. A coerência interna da obra 
perdera sua primazia como valor que passou a ser balizado por um conjunto de 
conceitos pertencentes a um campo cultural mais amplo. Entretanto, não 
retornamos para uma situação anterior, que julgava a obra de Levi pela 
ausência dos atributos de Niemeyer. Apenas reconhecemos que ambas se 
inserem num mesmo contexto cultural, cuja complexidade permitiu o surgimento 
de produções variadas.

Como já foi observado por Martins e Farias, a historiografia da 
arquitetura moderna brasileira foi realizada diretamente por alguns de seus 
atores, que a instrumentalizaram como forma de legitimação de uma 
determinada corrente em meio ao quadro mais complexo existente. Não 
defendemos, com isso, a pretensa objetividade neutra como antídoto. 
Consideramos que os limites e critérios utilizados na construção da 
historiografia hegemónica necessitam ser revistos para permitir que aflorem 
diferenças, contradições, especificidades que enriqueçam o atual quadro 
monocromático.

Os desdobramentos possíveis da pesquisa aumentam as exigências de 
rigor na abordagem de uma obra como a de Rino Levi. A fartura de projetos 
contrasta com a carência de manifestações textuais (escritos ou conferências). 
São grandes as dificuldades para garantirmos a pertinência das análises que 
realizamos sobre seus projetos. Interpretações livres, e por demais audazes, 
poderiam comprometer um trabalho que procura rever a historiografia 
estabelecida. Alguns procedimentos foram adotados para evitar riscos 
desnecessários, procurando conter nosso ímpeto interpretativo dentro de níveis 
aceitáveis4.
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Para analisarmos as obras procuramos identificar as intenções do 
próprio autor, por mais genéricos e esfumaçados que parecessem seus textos 
e memoriais. Como esses são poucos e sintéticos, tivemos que recorrer a 
outras fontes para complementá-los ou precisar os conceitos utilizados. 
Escritos da crítica da época e depoimentos orais dos sócios e familiares foram 
de bastante auxílio. Nenhuma das nossas análises tenta inferir conceitos, 
atitudes ou procedimentos que não tenham alguma ligação comprovada por 
fonte primária ou presença inequívoca nos ambientes com os quais Levi teve 
contato comprovado.

Identificados alguns conceitos, tivemos que desenvolvê-los em relação a 
dois contextos distintos, mas que apresentam muitos paralelos entre si. O 
primeiro é decorrente de sua formação na Itália. O segundo é referente à 
constituição da arquitetura moderna no Brasil, o meio onde a obra de Levi se 
construiu. No primeiro temos as especificidades da formação em arquitetura na 
Itália dos anos 20 e os seus desdobramentos na produção arquitetônica nos 
anos seguintes. No segundo temos os estudos sobre a arquitetura moderna 
brasileira, as especificidades de cada personagem, as condições urbanas 
paulistas, e os principais debates que constituíram o ambiente cultural da 
época.

Como estratégia metodológica, a fim de não diluir os limites de nosso 
objeto de estudo, optamos por iniciar as abordagens desses dois 
agrupamentos de assuntos, por estudos e teses recentes. A seguir, quando 
necessário, nos aproximamos das fontes primárias, ocorrendo alguns casos em 
quetivemos de realizar um estudo aprofundado de determinados temas 
correlatas. O desenvolvimento dessa etapa do trabalho alterou as análises 
iniciais dos projetos e textos, identificando novos significados, que até então 
não eram suficientemente explícitos, chegando a permitir algumas novas 
interpretações da sua arquitetura.

O estudo da influência de sua formação italiana exige mais algumas 
considerações. Este trabalho foi iniciado considerando a produção de Levi 
como alheia à temática da "brasilidade", identidade nacional buscada 
arduamente pela intelectualidade modernista brasileira ao longo deste século, 
e que encontrou em Lúcio Costa sua formulação arquitetônica. A leitura de 
Bruand, assim como a sua própria trajetória, nos induziu a identificar Levi como 
o mais internacional dos arquitetos brasileiros, distante da influência 
corbusiana, e bastante vinculado à arquitetura moderna italiana. O 
desenvolvimento da pesquisa revelou as proximidades de Levi com muitos dos 
dilemas enfrentados por Costa, resultando entretanto em propostas bastante 
diferenciadas, mas nunca num intemacionalismo alheio aos temas básicos da 
brasilidade. É possível a identificação de um diálogo entre os partidos dos dois 
arquitetos. Hoje podemos afirmar que Levi representa uma outra brasilidade 
possível, sem vinculações políticas com Estado desenvolvimentista, mais 
aberta ao diálogo internacional e à condição urbana contemporânea.
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5Esta revista era a principal publicação sobre arquitetura no período no qual Levi estudou na 
Itália. A primeira publicação internacional da obra de Rino Levi ocorreu nas páginas dessa 
revista, num amplo artigo de Pasquale Carbonara "Tre edifici in San Paolo del Brasile, arch

Nesse novo quadro, sua relação com a arquitetura moderna italiana 
tevede ser redimensionada. Como já se disse em algum lugar, ninguém passa 
impune pelos bancos escolares. Levi carrega marcas profundas dos 
ensinamentos que recebeu na Itália, em especial os da Escola de Roma. São 
marcas conceituais, metodológicas e formais. Delimitadas pelas características 
do período em que Levi esteve na Itália, imediatamente anterior ao surgimento 
dos racionalistas italianos (muitos deles seus colegas de escola), as influências 
sofridas são acentuadamente ambíguas.

A formação conservadora, dentro de um ensino que começava a 
emancipar-se da academia, era tensionada pela avalanche de novas 
propostas, oriundas da Europa transalpina, as quais eram avidamente 
assimiladas pela sua jovem geração. Nesse quadro, Levi deve ao ensino 
italiano uma leitura própria da obra de Le Corbusier, que se difere tanto da 
interpretação realizada por Lúcio Costa, a ponto de chegar a ser identificado 
como não-corbusiano. Os textos e obras clássico-renascentistas estiveram ao 
seu alcance direto, e as referências corbusianas puderam ser lidas com 
bastante profundidade. Por outro lado, as características do ensino de 
composição arquitetónica da escola romana marcaram sobremaneira sua obra. 
Não no sentido eclético-estilístico, do qual se afasta rapidamente após seu 
retorno ao Brasil, mas sim na abordagem metodológica do projeto. As 
características do "arquiteto integral" proposto pela Escola de Roma permitiram 
uma base sólida para o desenvolvimento de procedimentos projetuais próprios, 
dentro de parâmetros modernos. Dessa maneira, arte, cidade e conhecimentos 
técnico/científicos são partes indissociáveis de sua arquitetura.

Se as influências conceituai e metodológica são as que mais nos 
interessam neste momento do trabalho, as semelhanças formais de sua obra 
com a arquitetura italiana não podem ser esquecidas, devendo ser 
cuidadosamente ponderadas. Não podemos transferir para um arquiteto 
moderno, como Levi, um procedimento contemporâneo de citação formal. Levi 
não cita Terragni, Libera ou Figini e Pollini. Entretanto, existem diversas 
semelhanças, que merecem um estudo cuidadoso.

O desenvolvimento dos mesmos procedimentos projetuais, originários 
das mesmas escolas, pode ser visto como principal responsável por tais 
semelhanças. Formados no mesmo ambiente, os racionalistas na Itália e Rino 
Levi no Brasil seguiram caminhos paralelos, respondendo com a mesma 
metodologia a situações bastante específicas. A presença de inúmeros livros 
de arquitetura moderna italiana em seu escritório, e a enorme possibilidade de 
que ele fosse um leitor assíduo da revista Architettura ed Arti Decorative 5,
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Rino Levi", maio de 1938. Nessa época a revista já estava sendo dirigida por Marcello 
Piacentini, e havia mudado de nome para Archiettura.
6ZEVI, Bruno - "Brasília che non ci fu", in L'Espresso n. 47, 24/11/1974.
7 Conforme defende o arquiteto Roberto C. César em seu depoimento ao autor. -

-

i;

$ i
i 8
L .y 1

revela que Levi acompanhava com atenção o desenvolvimento da arquitetura 
moderna italiana. Um interesse que aparentemente servia para comparar suas 
propostas com aquelas realizadas pelos seus colegas italianos. Levi usa as 
imagens fotográficas e as reproduções dos desenhos de projetos, publicados 
em livros e periódicos, como fonte de informação arquitetônica. Imagens 
carregadas de um conhecimento que deveria ser estudado e sistematizado, 
para que pudesse ser incorporado no desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
sua obra, desde que de maneira criteriosa.

Encontramos diversas anotações em seus livros e revistas que são fonte 
direta para formas e detalhes de projetos realizados por Levi. No entanto, não 
se trata de citações semelhantes às que conhecemos hoje na arquitetura 
contemporânea, onde muitas vezes o projeto apresenta a referência linguística 
como único valor. Os projetos de Levi têm seu principal valor nas situações 
espaciais que criam, e a relação interior/exterior é fundamental para a sua 
interpretação. Todas as referências identificáveis são rigorosamente 
incorporadas na estrutura espacial do projeto. Acompanhando o 
desenvolvimento da arquitetura italiana, Levi tanto reproduz alguns de seus 
passos, como se antecipa a outros.

Esse procedimento não se limita à arquitetura italiana. Como já 
identificou Bruno Zevi, Rino Levi comenta arquitetonicamente a arquitetura de 
seus colegas6 É possível que grande parte desses comentários sejam 
inconscientes7. Mas é pouco provável que todos os comentários também o 
sejam. São muito explícitos e refinados para serem considerados 
inconscientes. O melhor exemplo seria o edifício Plavinil-Elclor, onde o 
fechamento utilizado por Lúcio Costa no Parque Guinle foi reinterpretado 
dentro de um rigor geométrico e construtivo que elimina qualquer referência 
romântica ainda presente no projeto carioca. Dentro dessa hipótese, Levi se 
expressa pouco com textos, mas transforma alguns dos seus projetos em 
verdadeiras manifestações sobre a arquitetura de seus contemporâneos.

A presente tese está estruturada em três capítulos. O primeiro é 
dedicado à uma interpretação do período de formação italiana, incorporando 
um paralelo entre a produção de Levi com a de seus colegas e uma análise dos 
seus trabalhos de escola e dos primeiros projetos realizados após o seu 
retorno ao Brasil. O segundo capítulo procura identificar sua conceituação de 
arquitetura como uma das artes, situando-o entre seus contemporâneos 
brasileiros e identificando seus principais procedimentos projetuais. O terceiro
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analisa sua obra através das concepções urbanísticas implícitas nas relações 
interior/exterior presentes na sua obra.
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CAPÍTULO -1

A FORMAÇÃO ITALIANA DE RINO LEVI
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1.1- Dois manifestos pela arquitetura moderna no Brasil

3

> I

1 Publicado em 14 de junho, no jornal da colónia italiana II Picolo e republicado com o título de 
"Acerca da Arquitetura Moderna", em 1 de novembro, no jornal O Correio da Manhã, do Rio de 
Janeiro, in XAVIER, Alberto (org.) - Arquitetura Moderna Brasileira: Depoimento de uma geração, 
São Paulo, Editora Pini/ABEA/FVA, 1987.
2Publicado em 15 de outubro, jornal O Estado de São Paulo. Hoje reproduzido em XAVIER, Alberto 
(org.) Op. Cit.
3Segundo Paulo Santos, Warchavchik não se sentia influenciado por Le Corbusier, e sim pelos seus 
"mestres de Odessa", referindo-se a Tatlin, Lissistzki e Fomim". Entretanto, Paulo Santos ressalva o 
adequamento das idéias do Manifesto às de Corbusier, em especial à ideia de casa como máquina de 
morar. Cf. SANTOS, Paulo - "Warchavchik", in Quatro séculos de cultura, Rio de Janeiro, UFRJ, 
1966, p. 164-166. Republicado em Depoimento de uma geração.
4Tal procedimento é análogo às manifestações que viriam a ser propostas pela segunda geração de 
futuristas, agrupados ao redor de Filia no final dos anos 20. Filia foi um dos primeiros a reivindicar o 
primado de SanfElia na criação da arquitetura moderna aproximando-o, sem maiores 
aprofundamentos, às propostas de Corbusier e de Gropius. 1

italiano .

Em seu artigo, Warchavchik se concentrava na necessidade de adequação 
formal entre arquitetura e técnica contemporânea. Acentuava os aspectos mais 
coincidentes entre o texto de Le Corbusier e as propostas do Manifesto Futurista de 
Marinetti, não parecendo ser uma casualidade que o primeiro título do artigo tivesse 
sido "Futurismo". Durante sua permanência na Itália não havia ali ainda nenhuma 
outra proposição modernista em arquitetura além das elaboradas por SanfElia. 
Coerente com a sua própria experiência, Warchavchik se direcionava aos pontos 
mais genéricos e coincidentes das duas propostas4. Principiava com os argumentos 
das "máquinas de habitação", da "racionalidade da construção e a beleza de formas

Os dois primeiros manifestos de arquitetura moderna no Brasil foram escritos 
por arquitetos formados em Roma. Em 1925 foram publicados em São Paulo os 
textos de Grepori Warchavchik, "Futurismo"1, e de Rino Levi, "Arquitetura e Estética 
das Cidades" , considerados pela historiografia brasileira como pioneiros nacionais 
na divulgação de idéias de arquitetura moderna, assunto que havia sido muito 
escassamente representado na Semana de Arte Moderna de 1922. >

A coincidência de origem escolar não significou uma identidade absoluta 
entre os dois manifestos. Os projetos modernos aos quais se referiam eram distintos 
entre si. Rino Levi enviou seu artigo da Itália, onde ainda cursava o quarto ano da 
Scuola Superiore di Architettura di Roma. Warchavchik, russo emigrado, cursou a 
Academia de Belas-Artes de Roma entre 1918 e 1920 (portanto imediatamente antes 
da criação da escola unificada, no ano letivo de 1921/1922) e escreveu seu artigo 
após dois anos de trabalho no Brasil. Como veremos, o artigo de Warchavchik / 
reproduzia drretamente as propostas corbusianas de Vers une architecture, , 
enquanto Levi revelava-se mais influenciado pelas especificidades do debate
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"É aí que, em nome da Arte, começa a ser sacrificada a arte. O arquiteto, educado 
no espírito das tradições clássicas, não compreende que o edifício é um organismo 
construtivo cuja fachada é a sua cara, prega uma fachada postiça, imitação de algum 
velho estilo, e chega muitas vezes a sacrificar as nossas comodidades por uma 
beleza ilusória."5

e linhas (...) dos automóveis, vapores, locomotivas", evoluía para crítica aos 
primeiros arranha-céus paulistas em estilo Luiz XV, e terminava conclamando os 
industriais a assumirem o papel "dos Mediei na época da Renascença e dos Luíses 
da França" patrocinando o desenvolvimento de uma arquitetura coerente com a 
época. Ao defender a beleza das estruturas de cimento armado feitas pelos 
engenheiros, verdadeiros "monumentos de arte da nossa época", Warchavchik 
criticava os arquitetos:

O trabalho secundário e inadequado do arquiteto na formalização da obra 
revelava uma coincidência entre a situação da arquitetura brasileira e a italiana. O 
problema principal para Warchavchik era equacionado como de integração entre 
arte e técnica, semelhante ao que estava na base do "arquiteto integral", proposto 
por Giovannoni em 1916, para intervir eficientemente nas transformações da cidade 
italiana. Como veremos ao longo do capítulo, foram tais debates que resultaram na 
escola unificada de Roma, um ano após a formatura de Warchavchik. Apoiado nesse 
debate, Warchavchik lê os escritos de Le Corbusier, priorizando aquilo que ecoa sua 
experiência italiana. A ausência, no seu manifesto, de qualquer referência às idéias 
urbanísticas corbusianas prenunciava uma característica da sua obra futura.

O ensino de urbanismo foi uma das principais inovações introduzidas pela 
escola unificada de Roma. Daí resultaria a principal diferença entre Warchavchik e 
Levi (que priorizava em sua carta-manifesto a "estética das cidades"), que pode ser 
explicada pelos distintos momentos em que ambos passaram pela formação romana. 
Ainda que o objetivo da criação do arquiteto integral fosse a intervenção urbanística, 
os entendimentos sobre sua formação eram pouco claros. Nos debates anteriores à 
criação da escola unificada, Giovannoni acreditava que um bom ensino de 
composição seria suficiente na preparação do aluno para a realização de um projeto 
urbanístico. A sua diferença em relação ao projeto de um edifício era entendida 
como apenas um problema de escala. Foi Marcello Piacentini quem propôs e 
implantou uma disciplina específica destinada ao estudo e exercício do projeto 
urbanístico, com o nome de Edilizia Cittadina ed arti dei giardini. Sob o impacto dessa 
disciplina e vivendo um novo momento e uma nova escola, Levi escreveu sua carta- 
manifesto.

Rino Levi publicou um texto com características e propostas muito diversas 
das de Warchavchik. Em primeiro lugar, uma introdução, também de inspiração 
corbusiana, anunci aos brasileiros um novo movimento, uma nova era e um novo
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"Foi Piacentini que me fez conhecer o primeiro livro de Le Corbusier, Vers une 
Architecture, que comprei logo em seguida. (...) Pessoalmente, creio que fui 
influenciado por Le Corbusier. Li todos os seus livros, logo após publicados, e

6 A correspondência de Levi com Adalberto Libera, em 1930, revela suas amizades na escola: Mario 
Ridolfi, Luigi Vietti, Alfio Susini, Ernesto Pupo, Ottorino Aloisio, que, juntos a Libera participarão, com 
maior ou menor destaque, do movimento racionalista italiano. As cartas de A. Libera se encontram no 
arquivo do escritório Rino Levi Arquitetos Associados. Também os depoimentos de Luigi Vietti, 
realizados a este pesquisador em 03/10/1994 e 17/11/1994, confirmam a amizade de Levi com o 
grupo racionalista.
7O Gruppo 7, conhecido como o primeiro agrupamento racionalista na Itália, era composto por Cario 
Enrico Rava, Giuseppe Terragni, Gino Pollini, Guido Frete, Luigi Figini, Sebastiano Larco e Ubaldo 
Castagnoli, que seria substituído por Adalberto Libera. O grupo publicou na revista Rassegna italiana, 
entre dezembro de 1926 e maio de 1927, uma série de artigos propondo paradigmas racionalistas 
para a arquitetura, o que resultou em diversas polêmicas. A mais completa coletânea sobre os artigos 
está reunida em CENNAMO, Michele - Materiali per 1'analisi dell*architettura modema - I 
Esposizione italiana di architettura razionale, Napoli, Fausto Fiorentino Editore, 1973.
8Carta ao Prof. P. F. dos Santos de 24/07/1964. Arquivo Rino Levi.

espírito; os quais exigem uma "arquitetura de volumes, linhas simples, e poucos 
elementos decorativos". Entretanto, os trechos seguintes oscilam entre a 
necessidade do "arquiteto integral" e os princípios de Edilizia cittadina elaborados 
por Piacentini, encerrando com uma exaltação ao estudo de uma "estética da cidade 
com alma brasileira".

Escrita no final do ano letivo de 1924/25, seu quarto ano de escola, esta 
carta-manifesto parece revelar as oscilações de ânimo entre os jovens estudantes de 
Roma, muitos deles futuros protagonistas do surgimento da arquitetura moderna 
italiana6. Anterior em mais de um ano ao primeiro artigo do Gruppo 7, a carta- 
manifesto de Levi documenta um momento de gestação de algumas de suas idéias7. 
Seu texto ainda era dominado por um hibridismo entre as proposições de Marcello 
Piacentini e a atenção ao "espírito novo". Uma miscelânea também identificável nas 
páginas da revista Architettura ed Arti decorative, tanto nos artigos de Piacentini, 
quanto nos de Gaetano Minucci, Luigi Piccinato e outros futuros personagens da 
arquitetura moderna italiana.

A importância de Piacentini na divulgação da arquitetura moderna na Itália foi 
confirmada pelo próprio Levi. Anos mais tarde, numa carta, Levi afirma que, quando 
estudante, estimava muito Piacentini, que ele "gozava da simpatia dos estudantes 
mais irrequietos, que propugnavam por uma reformulação da arquitetura"8 e confirma 
que foi nas suas aulas que conheceu as primeiras obras de arquitetura moderna. 
Uma divulgação que não se restringia apenas ao interior da escola. Foi graças à 
ação editorial de Piacentini que a arquitetura de Gropius, Mies e Le Corbusier 
compareceram, pela primeira vez, nas páginas da revista Architettura ed Arti 
decorative, principal revista de arquitetura na Itália dos anos 20.

Recordando o início de sua carreira, em 1964, Levi afirma:
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É grande a presença de idéias de Le Corbusier na sua carta-manifesto. Já no 
início, Levi afirma que a arquitetura está se transformando devido às novas técnicas, 
materiais e "sobretudo ao novo espírito que reina", afirmação que contribuiu para o 
reconhecimento de uma índole inequivocamente moderna na carta-manifesto10. 
Também ao propor que se desenvolva uma "estética da cidade com alma brasileira", 
Levi utiliza uma conceituação corbusiana. A expressão "alma da cidade" já havia 
sido adotada por Le Corbusier para se referir ao caráter poético da cidade, 
diferenciando-o da sua dimensão funcional, a "mecânica da cidade"11. O termo havia 
sido usado por Corbusier em dois artigos publicados pela UEsprit Nouveau em 1924, 
cerca de um ano antes da redação do artigo de Levi. São vários os caminhos pelos 
quais a expressão pode ter chegado ao jovem estudante. É provável o contato direto 
com a revista, que circulava no meio arquitetônico romano, em especial entre os 
mais simpáticos às propostas modernas. A revista UEsprit Nouveau esteve presente, 
diversas vezes, nas resenhas bibliográficas da revista Architettura ed Arti decorative, 
comentada pelo próprio Piacentini, assim como nas aulas de Edilizia, que se 
dedicavam ao assunto. Era um momento no qual ainda predominava uma tentativa 
de coexistência entre ambientismo e corbusianismo, promovida por Piacentini, cujo 
amálgama será analisado junto com a revista Architettura ed Arti decorative.

Mas as aulas da Escola de Roma não se limitavam a Le Corbusier e demais 
modernos. Já pelo seu título, "Arquitetura e estética das cidades", a carta-manifesto 
de Levi testemunha o contato com as idéias e escritos de Charles Buis nas aulas 
romanas. Contato mediado por Nuovi orizzonti deiredilizia cittadina, escrito por 
Piacentini em 1921, sob a dupla influência de Uesthétique des villes, de Buis e de 
Der Satdtbaun, de Camilo Sitte12. Piacentini não fora o único a se empolgar com tais 
idéias, tendo Buis feito muito sucesso no meio romano com suas palestras 
patrocinadas pela Associazione Artística fra i Cultori di Architettura. Mas foi Piacentini 
quem as adaptou a um projeto de arquitetura contemporânea baseada no primado 
do urbano sobre o edifício, afirmando a importância do caráter cívico de qualquer 
projeto arquitetônico. Na recusa ao monótono traçado em xadrez, na afirmação da

acompanhei a sua obra. Mas, por ocasião do projeto da casa Ferrabino, meu 
interesse era, igualmente, por todos os demais movimentos que reagiam contra o 
ecletismo e que lutavam por uma renovação da arte."9

9lbidem. A informação confere com a biblioteca de Rino Levi, onde os exemplares dos principais 
livros da época foram adquiridos em sua maioria ainda na primeira edição em francês, com data de 
aquisição sempre próxima à da publicação.
10A primeira reedição da carta-manifesto é, provavelmente, a feita por Geraldo Ferraz em seu artigo 
"Individualidades na história da atual arquitetura no Brasil III Rino Levi" , Revista Habitat. Ferraz 
ressalta a modernidade das propostas de Levi, e a sua importância pioneira no ambiente paulista.

11 Cf. MARTINS, Carlos - Razão e Natureza em Le Corbusier, Tese de Doutorado, Escola 
Politécnica de Madrid, 1992.
12Cfr. LUPANO, Mario - Marcello Piacentini - Roma-Bari, Laterza, 1991. 1
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Nesta conclusão ele manifestava uma concordância entre as bases da 
Semana de Arte Moderna de 22 e as preocupações nacionalistas italianas, as quais 
Levi certamente acompanhava. Afirma Luigi Vietti em seu depoimento:

compatibilidade dos critérios artísticos com os funcionais no desenho da cidade, na 
exigência da ambientação do monumento, na recusa a uma teoria urbana genérica, 
valorizando o estudo "caso a caso" para a elaboração de propostas, Rino Levi 
repetia os pontos principais do projeto de Piacentini exposto em Nuovi Orizzonti.

A carta de Levi testemunha também um projeto moderno ainda muito distinto 
daquele que seria proposto pelo Gruppo 7 em 1926. A diferença de atitude entre os 
dois manifestos expressa as divergências entre o meio arquitetônico romano e o 
milanês. Enquanto Levi informava seus concidadãos da "nova era" e apresentava 
algumas propostas acessíveis ao senso comum, o Gruppo 7 se comportava como 
vanguarda de combate. Um comportamento agressivo que contrasta com o 
conservadorismo do Politécnico de Milão. Majoritários dentro do Gruppo 7, os jovens 
arquitetos milaneses tinham que se agrupar fora da escola, onde o ensino se 
mantinha isolado do agitado ambiente cultural da cidade. Já em Roma a nova escola 
unificada tentava ser a produtora da renovação arquitetônica, desde que controlada 
pelos seus professores.

A carta-manifesto de Rino Levi expressa as bases sobre as quais ainda 
parecia ser possível uma renovação controlada da arquitetura italiana. O "arquiteto 
integral" pretendia intervir na modernização da cidade, sendo necessária uma 
capacitação técnico-funcional coerente com os "novos tempos". O objetivo era um 
novo estilo nacional, legítimo representante da Itália contemporânea. 
Coincidentemente, eram esses os principais argumentos da carta de Rino Levi: nova 
arquitetura, capacitada profissional e tecnicamente, para construir a nova cidade 
com "alma brasileira".

Rino Levi transfere para o Brasil uma atitude que se mostraria importante para 
a arquitetura italiana entre as duas guerras: a necessidade de adequação daquilo 
que se produzia internacionalmente em relação às especificidades nacionais. Levi 
não transportou a nova arquitetura italiana para o Brasil, mas agiu como os italianos, 
procurando na arquitetura moderna de outros países aquilo que pudesse ser 
coerente com a situação brasileira.

"É preciso estudar o que se fez e o que se está fazendo no exterior e resolver os 
casos sobre estética da cidade com alma brasileira. Pelo clima, pela nossa natureza 
e costumes, as nossas cidades devem ter um caráter diferente das da Europa. Creio 
que a nossa florescente vegetação e todas as nossas inigualáveis belezas naturais 
podem e devem sugerir aos nossos artistas alguma coisa de original dando às nossas 
cidades uma graça de vivacidade e de cores, única no mundo.”

13LEVI, Rino - Op. Cit.
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O reconhecimento de uma certa posição de exterioridade e inferioridade em 
relação ao restante da produção arquitetônica da Europa permitia um paralelo com a

14Primeiro depoimento de Luigi Vietti, Op. Cit..
15A viagem para Itália deve ter ocorrido entre novembro e dezembro de 1921. A data de inscrição no 
Politécnico de Milão é 23 de dezembro de 1921. Na folha de matrícula está indicada a data do 
diploma de segundo grau, obtido no Istituto Medio "Dante Alighieri" , em São Paulo, como 3 de 
novembro de 1921. Cf. página 5 de livro n. 27, Registro degli Studenti Iscriti alia Scuola Preparatória e 
di Aplicazione per gli Architetti Civili, Istituto Técnico Superiore di Milano (Politécnico). No currículum 
vitae organizado pelo próprio Rino Levi consta ainda a data do seu certificado de reservista militar (do 
Brasil) como 20 de outubro de 1921.
16Cf. MARTINS, Carlos Alberto F. - Arquitetura e Estado no Brasil: Elementos para uma 
investigação sobre a constituição do discurso modernista no Brasil; a Obra de Lúcio Costa 
(1924-1952). Dissertação de Mestrado em História Social (FFLCH-USP), 1987, publicada 
parcialmente na revista Óculum, n. 2, setembro de 1992.
17 PIACENTINI, Marcello - Architettura d'oggi, Roma, Paolo Cremonese Editore, 1930.

O depoimento confirma a carta-manifesto. Para Levi a situação brasileira tinha 
especificidades em relação à dos outros países, não bastando a sua simples adesao 
aos racionalistas. Desde o período de sua formação tal preocupação era

"Aderir perfeitamente à vida de hoje, material e espiritualmente, mas respeitando as 
condições do ambiente. Admitir o quanto há de universal, de correspondente à 
civilização contemporânea nos movimentos artísticos europeus, inserindo-lhes 
nossas peculiares características e tendo presente nossas exigências especiais de 
clima. Eis nosso dever."17

Levi estava com a cabeça no Brasil, sempre com uma certa distância em relação às 
nossas propostas, estava preocupado com o seu retorno, com o que encontraria lá."14

presente. 
Mas nada indica que essa especificidade estivesse revestida de um caráter político, 
assumidamente nacionalista. Ela se manifestou como reconhecimento de uma 
situação diversa que deveria ser tratada coerentemente com suas próprias 
características.

Rino Levi elegeu as seguintes especificidades brasileiras a serem 
consideradas na pesquisa da nova arquitetura: cores, luminosidade e natureza. 
Coincidentemente, estes eram temas recorrentes nas primeiras manifestações da 
pintura modernista brasileira. Levi saiu do Brasil antes da Semana de Arte Moderna 
de 22 15, e não sabemos se teve algum contato com os modernistas antes de sua 
viagem, ou mesmo se teve notícias do movimento durante sua permanência na Itália. 
Na proposta de Levi estava ausente a fascinação dos nossos modernistas com o 
arcaico e primitivo, um dos aspectos mais ideologizados do movimento16. Os pontos 
coincidentes eram os mesmos presentes no debate italiano. Clima, natureza e 
cultura eram os argumentos que Piacentini usava para explicar que não se devia 
simplesmente repetir, na Itália, as propostas modernas da Europa transalpina:
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18"Chega-se assim a determinar-se, na pesquisa arquitetônica dos anos trinta, um amplo leque de 
diretrizes, fenômeno este ao qual é reconhecido o mérito de demostrar ao menos a autonomia a qual 
da arquitetura italiana é capaz de dar prova defronte à koinè estilística do racionalismo internacional". 
CIUCCI, Giorgio e DAL CO, Francesco - Architettura italiana del'900, Milano, Electa, 1993, p. 19. 
Como exemplo os autores citam o livro Nuova architettura italiana, catálogo da VI Trienal de Milão, 
presente na biblioteca de Rino Levi.

situação brasileira. Piacentini propunha um olhar atento e criterioso no escolher as 
referências para a arquitetura que se queria produzir na Itália. Ainda que as 
interpretações piacentinianas evoluíssem por caminhos inaceitáveis pelos seus 
próprios alunos, o procedimento proposto foi incorporado, resultando numa 
arquitetura dividida em diversas orientações, mas claramente diferenciada do 
racionalismo internacional dos anos 30 18. Levi reproduziu no Brasil essa mesma 
atitude. Como os italianos, estudou criteriosamente as proposições de Le Corbusier, 
Gropius e demais modernos. Mas também teve consciência de que a situação 
brasileira era distinta da italiana, sabendo que deveria se diferenciar das 
especificidades da produção de seus colegas italianos.

Os paralelos entre a carta-manifesto de Rino Levi e os temas presentes no 
ambiente arquitetônico italiano dos anos 20 e 30 é um ponto de partida para esta 
pesquisa. No entanto a forma como tais assuntos foram incorporados pelo discurso 
de Levi fornece mais algumas referências para tais comparações. Ao adequar os 
parâmetros italianos à situação brasileira, Levi evitou a simples transposição de um 
estilo, ou de um repertório de propostas. Suas adaptações constituem as bases para 
o desenvolvimento de uma proposta própria de arquitetura moderna que, desde o 
seu início, pretendia ser brasileira. O intercâmbio com outras produções, fossem de 
arquitetos brasileiros, fossem de italianos ou de qualquer outro país, passou sempre 
pelo filtro de seu programa: a arquitetura pensada integradamente em seu caráter 
artístico e técnico, a cidade como parâmetro do projeto do edifício, a pesquisa de 
uma arquitetura brasileira adequada à natureza (clima, luz e vegetação).
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1.2 - A divisão do ensino de arquitetura entre as academias e os 
politécnicos

e la

Durante o século XIX introduziu-se na Itália a divisão do ensino de arquitetura 
entre as escolas politécnicas e as academias de Belas-Artes19. A origem desta 
divisão está nas transformações realizadas na França pela Revolução de 1789. A 
substituição da Académie Royale d'Architecture por novas estruturas de ensino das 
artes criadas pelas leis revolucionárias foi acompanhada em paralelo pela ascensão 
da École Polytechnique, que assumia inclusive a formação dos arquitetos. Gerou-se 
uma coexistência com caráter político, pois as escolas politécnicas estavam 
ativamente engajadas na superação dos privilégios dos nobres acadêmicos do 
antigo regime. Desdobramentos dessa situação francesa atingiram rapidamente o 
meio arquitetónico italiano. Ainda que as academias italianas tenham sobrevivido 
inalteradas ao período napoleônico, o surgimento das escolas de aplicação, nos 
moldes da École Polytechnique, levou para a Itália, na primeira metade do século 
XIX, a divisão do ensino de arquitetura. As primeiras formavam um profissional de 
acordo com as tradições artísticas, enquanto as segundas introduziam adaptações 
das metodologias científicas para formar um arquiteto pretensamente mais objetivo. 
A atividade da projetação arquitetônica passava a ser objeto de disputa entre dois 
tipos antagónicos de profissionais.

O desconforto da situação gerou constantes esforços de reunificação do 
ensino de arquitetura, tanto na Itália quanto na França. Seguindo a análise de 
Marconi e Gabetti, podemos encontrar no século XIX duas propostas visando a 
criação de um único profissional ligado à projetação da construção. Uma, de caráter 
anti-humanístico, propunha uma síntese sob a égide da engenharia, enquanto a 
outra, de caráter romântico, propunha a recusa dos métodos da ciência moderna.

O método desenvolvido por J. L. Durand, da École Polytechnique de Paris, 
criou as novas bases do ensino de arquitetura nas escolas politécnicas20. O objetivo 
de Durand era adequar o ensino de arquitetura aos métodos "científicos" de ensino 
de engenharia. Os manuais forneciam regras simples para a análise e utilização dos 
"estilos históricos", tornando-os facilmente incorporáveis ao projeto. A composição

19Usamos como referência o mais detalhado relato das transformações do ensino de arquitetura na 
Itália, entre os séculos XVIII e XX, realizado por MARCONI, Paolo e GABETTI, Roberto, 
"Uinsegnamento dell'architettura nel sistema didático franco-italiano (1789-1922)", revista 
Controspazio, março, junho, setembro e outubro/novembro de 1971.
20DURAND, J. L. N - Précis des leçons d'architecture données à 1'Ecole Royale Polytechnique, 
Paris, 1823 (I ed. 1801), e Récueil el parallèle des édifices de tout genre, anciens et modernes, 
Paris, 1800. Para uma leitura atualizada da obra de J. Durand se recomenda dois trabalhos recentes 
que apresentam interpretações diversas. VILLARI, Sérgio - J.-N.-L.-Durand (1760-1834), Arte e 
scienza delfarchitettura, Roma, Officina Edizioni, 1987, com introdução de Renato De Fusco e 
SZAMBIEN, Wemer - Jean-Nicolas-Louis Durand (1760-1834) II método e la norma 
nell'architettura, Venezia, Marsilio Editori, 1986, com introdução de Bemard Huet.
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As observações corriqueiras sobre o ensino dito "acadêmico" ocultam um 
problema anterior, sobre a sua própria natureza. Ao apresentar os desenhos do

se transformava numa redução dos tratados clássicos para um esquema em malha 
ortogonal, sobre a qual os elementos funcionais ou estilísticos poderiam ser 
dispostos com maior ou menor organicidade. Ainda que a tentativa de Durand 
pretendesse dar uma cientificidade para a arquitetura, o resultado de sua 
instrumentalização foi um incremento ao ecletismo nascente. Normas "objetivas" 
permitiam o emprego imediato de qualquer estilo, cujo estudo se limitava aos 
resumos dos manuais. A divisão entre arte e ciência seria resolvida assim com uma 
unificação sob a égide da engenharia, pagando-se o preço do afastamento em 
relação àquilo que se reconhecia tradicionalmente como arquitetura.

Na Itália, a influência dessa nova concepção de arquitetura foi firmemente 
combatida pelas academias de Belas-Artes. Oposição que propunha a necessidade 
de uma outra síntese, de veio claramente romântico. Frente às transformações 
técnicas introduzidas pela engenharia, muitas foram as propostas que pretendiam 
um retomo ao intuitivo saber construir, completamente hostis aos métodos e 
procedimentos científicos. Ao considerá-las retrógradas ou "reacionárias", Marconi e 
Gabetti ressaltam a sua recusa "em assumir as necessidades de especialização 
técnica, necessária ao desenvolvimento da ciência e da indústria"21. Propunham uma 
unidade entre arte e técnica, que não poderia ser atingida fora do campo científico, 
não bastando "evasivas e brilhantes intuições".

Apesar do seu forte caráter romântico, esta atitude das academias de Belas- 
Artes não deve ser entendida como simples adesão ao neo-medievalismo. Também 
as raízes renascentistas e classicistas do pensamento acadêmico sobreviviam nesse 
espírito passadista22. Os exemplos das Academias de Belas-Artes de Roma e de 
Milão são exemplares desse processo. Enquanto em Roma se manifestou uma maior 
tendência ao passado clássico-renascentista, Milão expressou um romantismo neo- 
medievalista.

21MARCONI, Paolo e GABETTI, Roberto, Op. Cit., Controspazio, junho de 1971, p. 40.
22Giulio Cario Argan defende que o neo-classicismo oitocentista pertence ao espírito romântico por 
caracterizar uma vontade de retomo a um passado idealizado e irrecuperável. ARGAN, Giulio Cario - 
L'Arte Moderna 1770/1970, Firenze, Sansoni, 1982.
23A Pontifícia Academia de Belas-Artes de Roma, conhecida como Academia de San Luca, surgida no 
século XVI, permaneceu Intacta até a unificação italiana. Em 1873, foi substituída pelo Instituto Real 
de Belas-Artes de Roma. Nos referiremos a ele apenas como Instituto de Belas-Artes. 

231.2.1 - O Instituto de Belas-Artes de Roma .
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"(...) também a parte relativa a dividir bem os ambientes, as escadas, os escritórios, 
os pátios e os outros membros de um palácio e de qualquer edifício, o fará bem, e 
melhor que muitos outros um bom desenhista, que se exercite sobre as telas ou 
sobre os mármores. Primeiramente porque, como dizia Vitrúvio, coisa nenhuma pode 
ser dividida com juízo e com garbo, sem simetria e proporção, que não pode ser 
obtida, de outra maneira se não com o exato respeito aos membros de um homem 
bem feito."27

24MARCONI, Paolo; CIPRIANI; Angela e VALERIANI, Enrico -1 desegni di architettura dell'Archivio 
Storico deU*Accademia di San Luca, - Roma, De Luca Editore, 1974.
25A formulação definitiva dessa estrutura foi implantada em 1812, sob a direção de Antonio Canova. 
Cf. MARCONI, P. e GABETTI, R. - Op. Cit., março de 1971, p. 37.
26Marconi nota, com alguma perplexidade, que, ao longo de sua pesquisa nos arquivos da Academia 
de San Luca, não encontrou nenhum "traço de exercícios 'compositivos' no sentido moderno" - Cf. 
MARCONI, P.; CIPRIANI; A. e VALERIANI, E. - Op. Cit..
27BOTTARI, Giovanni - Dialoghi sopra le tre Arti del disegno, Lucca, 1754. apud MARCONI, 
Paolo; CIPRIANI; Angela e VALERIANI, Enrico, Op. cit.. Uma leitura mais atualizada sobre esse 
assunto pode ser encontrada em: BRANDT, Kathleen Weil-Garris - "II raporto ira scultura e

arquivo da Academia de San Luca, Paolo Marconi questiona-se sobre a existência 
de uma didática acadêmica24.

O sistema de aprendizado artístico no atelier dos mestres dificilmente poderia 
ser definido como uma didática. O aprendizado da arquitetura era inteiramente 
baseado num sistema dividido entre "arquitetura prática", dedicada ao ensino da 
construção, "arquitetura teórica", em que se ensinavam os princípios dos estilos, da 
decoração e da composição, e uma terceira disciplina, o desenho, que servia de 
propedêutica às duas primeiras25. A inexistência de um curso de composição, da 
forma como conhecemos, faz supor que o seu lugar era ocupado pelos concursos 
periódicos para os pensionatos artísticos26, onde se encontrariam as melhores 
expressões do aprendizado acadêmico. Assim as "cópias do verdadeiro" e estudos 
dos estilos, desenvolvidos nos ateliers dos mestres, culminavam em concursos 
periódicos que permitiam ao aluno o exercício da composição, e o afloramento do 
"talento" do aprendiz.

Era de fundamental importância o papel conferido ao desenho nesse sistema 
de aprendizado. O desenho fora escolhido como o meio pelo qual se estruturaria o 
raciocínio e não apenas como instrumento de representação. O desenho 
apresentado nos concursos era um desenho "virtuoso", distante daquela 
representação técnica, utilizada no exercício profissional como instrumento 
orientador da construção. Mas, não se pode considerar esse tipo de desenho 
apenas como manifestação de um esteticismo pictórico. A qualidade do desenho 
estava diretamente ligada à qualidade do projeto. Princípio que pode ser 
exemplificado por esta citação de Giovanni Bottari:
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architettura nel Renascimento", in A.A.V.V. Rinascimento da Brunelleschi a Michelangelo - La 
rappresentazione delfarchitettura, Milano, Bompiani, 1994.
28A substituição de uma instituição pela outra foi decorrente da unificação italiana. Cf. MARCONI, P. e 
GABETTI, R. - Op. Cit., setembro de 1971, p. 50.
29Cf. MARCONI,Paolo, CIPRIANI; Angela e VALERIANI, Enrico - Op. Cit, p. XIV.
^Ibidem.

Este princípio permaneceu válido ao longo de toda a existência da Academia 
de San Luca, não se alterando nem mesmo com a sua substituição, em 1873, pelo 
Instituto de Belas-Artes de Roma28. Uma fidelidade que aprofundava a separação 
entre arquitetura e ciência moderna.

Aparentemente, não se apresentava nenhuma contradição entre o desenho 
do natural e a atividade projetual, pois os dois seriam regidos pelas mesmas leis de 
proporção, e em ambos o Belo seria o resultado da harmonia entre diferentes partes. 
Uma harmonia visual que revelaria uma harmonia orgânica. O Belo no corpo 
humano seria decorrente de uma anatomia e uma fisiologia harmónicas e 
parcialmente ocultas, assim como o Belo na arquitetura revelaria uma harmonia 
funcional e construtiva. A força dessa concepção não se limitaria ao pensamento 
Renascentista ou Classicista italiano, mantido pelas academias, podendo ser 
encontrada até mesmo nos arquitetos modernos italianos, como veremos mais à 
frente.

Ao subordinar-se a atividade projetual a um princípio de Beleza.apreendido 
na experiência do desenho, afirma-se também a sua subordinação a princípios que 
pretendem ter validade para todas as artes. Não se trata de uma unificação da 
arquitetura com as demais artes, mas sim do reconhecimento de princípios em 
comum, que se manifestam através da atividade "projetual". Ao aceitar-se a 
importância do projeto pretendia-se a defesa do "primado da operação projetual em 
todos os níveis da criatividade: pintura, escultura, arquitetura, poesia"29.

Assim a qualidade do desenho de concurso, no pensamento acadêmico, tanto 
demonstrava a capacidade de produzir uma obra Bela, quanto expressava a 
importância do projeto na atividade arquitetônica. Não um projeto exclusivamente 
técnico-funcional, como concebido nas escolas politécnicas, mas sim uma forma 
mais abrangente de raciocínio. Abria-se espaço para o diálogo entre arte e ciência 
moderna. Se alguns eram capazes de seguir literalmente as idéias de Bottari sobre a 
importância do exercício de desenho do corpo humano, outros afirmavam o valor do 
projeto como "ocasião para celebrar a unidade da cultura e sua fundamentação 
essencialmente humanística"30

Apoiando-se nessa concepção humanista de projeto, os professores de 
arquitetura do Instituto de Belas-Artes de Roma, nas primeiras décadas os século 
XX, foram os principais propositores da nova escola de arquitetura, que procurou se 
constituir numa evolução e não numa ruptura com o pensamento acadêmico.
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Foi em Milão que ocorreu a primeira tentativa institucional de integração do 
ensino artístico e técnico-científico para a formação do arquiteto. Em 1865 foi 
instituída a Scuola Preparatória e di Applicazione per gli Architetti Civili, um curso 
integrado pela Accademia di Brera e pelo Reggio Istituto Técnico Superiore di Milano 
(Politécnico). Uma iniciativa e uma estrutura didática que conjugavam as propostas 
anti-classicistas de Camilo Boito com as intenções do Politécnico em ter o monopólio 
"das diversas categorias do projeto"31.

Camilo Boito, formado em Veneza sob a influência dos discípulos de John 
Ruskin, defendia uma integração do ensino que reconduzisse a arquitetura italiana 
ao primado que já ocupara. Seu diagnóstico dos motivos que levaram à decadência 
da arquitetura italiana responsabilizava a precariedade do ensino acadêmico. A falta 
de base científica do ensino das academias se refletia em manuais historicamente 
imprecisos, e num aprendizado da prática construtiva completamente empírico. Um 
arquiteto formado nesse sistema não conseguia atender nem as demandas técnico- 
funcionais de seu tempo, nem criar um estilo que representasse a Itália unificada.

Sua proposta reformadora baseava-se numa concepção de arquitetura 
estruturada em duas partes, o "organismo" e o "simbolismo"32. Tudo que concernia à 
funcionalidade e construtibilidade do edifício, dependente de uma lógica "mais 
racional que artística, é o organismo". A beleza e todos os aspectos relativos à 
cultura e à expressão artística comporiam seu caráter "simbólico". A união entre as 
duas partes constituiria os estilos. Frente à recém-conquistada unidade nacional 
italiana, carecia-se de um estilo novo que simbolizasse a nação. O ensino teria 
assim dupla função, estudar o "orgânico" e os estilos históricos, conhecimento 
estabilizado da arquitetura, enquanto se pesquisava o desenvolvimento do novo 
estilo italiano.

A nova escola de "arquitetos civis", criada com a colaboração da Accademia 
di Brera com o Politécnico, pretendia conjugar o ensino do "orgânico" com o 
"simbólico". Deve ser ressaltado que a integração do ensino destas duas partes não 
correspondia diretamente ao ensino da primeira pelo Politécnico e da segunda pela 
academia. O ensino do "organismo" arquitetônico seria composto pelas matérias 
técnico-científicas oferecidas pelo Politécnico e pelas matérias destinadas ao estudo 
dos elementos e caracteres da arquitetura, oferecidas especialmente pela

31O Politécnico de Milão procurou criar, desde a sua formação em 1863, um controle de todas as 
especialidades da engenharia na Lombardia. A criação da Escola de Aplicação para os Arquitetos 
Civis se inseria no quadro geral desse esforço. Cf. SELVAFOLTA, Omella - "Ulstituto técnico 
superiore di Milano: metodi didattici ed ordinamento interno (1863-1914)", in AAW - II Politécnico di 
Milano - Una scuola nella formazione delia societã industriale 1863-1914, Milano, Electa, 1981, P- 
87-118.
32Cf. FONTANA, Vicenzo - "La Scuola speciale di architettura (1865-1915)", in AAW II Politécnico di 
Milano, op. cit., p, 228 a 246. 1
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“SELVAFOLTA. Omella - "La scuola di architettura al Politécnico di Milano negli anni delia 
formazione di Muzio", in A.A.V.V. - Catálogo da Mostra UArchitettura di Giovanni Muzio, Milano, La 
Trienale di Milano - Editrice Abitare Segesta, 1994, p. 25-35.
^Ibidem.

Accademia di Brera, e que apresentavam os elementos construtivos e distributivos e 
sua estruturação estático-funcional de acordo com os estilos históricos. Portanto, os 
estilos não eram considerados como simplesmente estéticos ou "simbólicos", mas 
sim como uma unidade integrada entre "orgânico" e "simbólico". A pesquisa do novo 
estilo italiano englobaria portanto ambos, e seria desenvolvida nos cursos de 
composição da academia.

A escola decorrente dessa proposta teve pouco sucesso em decorrência das 
dificuldades, na Itália daqueles anos, em se estabelecer os limites entre as 
atribuições do arquiteto e as do engenheiro civil. A concorrência entre os 
"professores de desenho arquitetônico" formados inteiramente na academia, e os 
engenheiros civis, mais competentes tecnicamente, acabou transformando essa 
iniciativa de unificação do ensino de arquitetura na parte mais fraca do Politécnico. 
O baixo índice de inscrição atesta o insucesso: no período entre 1867 e 1915 
formaram-se apenas 99 arquitetos civis33.

Boito reconheceu as dificuldades e apontou suas causas no excesso de 
disciplinas técnico-científicas, que prejudicariam o andamento das disciplinas 
artísticas e arquitetônicas. A integração entre as duas instituições resultava na 
preponderância do ensino técnico-científico. No entanto, isso não se expressava na 
competência construtiva dos "arquitetos-civis", que nesse ponto perdiam para os 
engenheiros civis. Os profissionais formados pela primeira tentativa de integração 
não conseguiam ser nem bons artistas, e nem técnicos competentes.

Em 1903 foi realizada, ainda sob orientação de Camilo Boito, uma reforma 
destinada a corrigir os problemas do projeto original. Dividiram-se as escolas 
preparatórias (os dois primeiros anos) em unidades especiais para engenheiros civis 
e arquitetos. Foram reduzidas as disciplinas técnico-científicas, aumentadas as 
artístico-arquitetônicas, além de acrescidas algumas disciplinas de cultura geral34. 
Configurava-se assim uma nova estrutura que permaneceria inalterada até a criação 
da Faculdade de Arquitetura de Milão em 1933.

A concepção do biénio preparatório reforçava a divisão do ensino da 
arquitetura não apenas, como aparentava, entre arte e técnica, mas entre um 
primeiro momento destinado exclusivamente ao conhecimento analítico dos estilos e 
um segundo, onde se pretendia o aprendizado de composição. Após exaustivo 
aprendizado analítico dos elementos e estilos da arquitetura, que prenchia 
integralmente as disciplinas específicas dos dois primeiros anos, o aluno era 
introduzido ao exercício de composição. Limitado aos três últimos anos, o ensino de 
composição mantinha a estrutura acadêmica baseada na prática de atelier, onde o
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discípulo era dirigido pelo mestre arquiteto. Eram insuficientes as oportunidades 
para o desenvolvimento da capacidade projetual do aluno.

Ainda que tenha sido a primeira experiência de ensino integrado, a escola 
criada pelo Politécnico não conseguiu tornar-se referência nem para o ensino, nem 
para a pratica da arquitetura, o que não impediu que nela se formassem alguns dos 
mais importantes arquitetos italianos, inclusive alguns dos que viriam a promover o 
movimento racionalista.

Conforme aponta Selvafolta, o Politécnico de Milão revelou-se sempre hostil a 
acolher inovações, numa atitude que se manifestou também nas especialidades da 
engenharia, onde a escola gozava de maior reconhecimento35. Tanto Camillo Boito 
como seus discípulos criticaram as iniciativas Liberty e os "excessos" da Exposição 

e arte decorativa moderna de Turim de 1902. Mesmo Gaetano Moretti, que se 
mostraria mais suscetível à influência do Secession Vienense, acabaria cedendo ao 
Peso da "tradição". A hostilidade às propostas de Antonio SanfElia e Mario 
Chi^attone, que em 1914 expunham, fora do Politécnico e da Academia, as propostas 

a cidade futurista , era apenas uma continuidade dessa atitude. A formulação de 
01 que pretendia o desenvolvimento do novo em decorrência do estudo da 

historia, acabara por privilegiar o predomínio desta última.

“ibidem.
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A pintura, escultura e arquitetura produzidas em Milão nos anos 20 são 
usualmente definidas como Novecento. Ao identificar as diversas relações entre a 
pintura de De Chirico e a obra de Giovanni Muzio, Vittorio Gregotti ressalta o caráter 
de "vanguarda moderada" desse movimento, inscrito dentro da tendência de "retorno 
à ordem" que caracterizou o primeiro pós-guerra36. Mais recentemente, Giorgio 
Ciucci observa a precariedade da unidade conceituai do movimento, apontando a 
diferença de objetivos entre os principais intelectuais e artistas do período. Enquanto 
o Novecento proposto por Margherita Serafatti pretendia construir a "italianidade", o

^Cf. GREGOTTI, Vittorio - "Milano e la cultura architettonica tra le due guerre", in AAW, II 
Razionalismo e l'architettura in Italia durante il fascismo, Milano, Electa, 1976, p. 16.
37Cf. CIUCCI, Giorgio - Gli architetti e il fascismo - Architettura e città 1922-1944 , Torino, Giulio 
Einaudi, 1989. p. 66.

' 37900 defendido por Bontempelli tinha um endereço europeista .
A dificuldade interpretativa aumenta 

quando se trata de lidar com a produção 
arquitetônica milanesa do período. Dificilmente a 
obra dos principais arquitetos milaneses dos 
anos 20 pode ter uma definição comum. Se 
Muzio se avizinha das pesquisas estéticas de 
De Chirico, o mesmo não se pode dizer de 
outros importantes arquitetos, como De Finetti e 
Portaluppi, que construíram a "atmosfera" na 
qual se formaram os jovens racionalistas na 
segunda metade da década de 20.

Entre 1921 e 1923, anos de permanência 
de Rino Levi em Milão, foram produzidas nessa 
cidade algumas obras fundamentais para a 
arquitetura italiana do entre-guerras. Destaca-se 
a Ca'Bruta de Giovanni Muzio e, num segundo 
grau de importância, alguns dos projetos de 
Piero Portaluppi e Giuseppe De Finetti.

Distantes de qualquer preocupação 
política, a obra de Portaluppi era carregada de 
um caráter original e de uma alta capacidade 
profissional de projeto. Tanto o arranha-céu 
"Skne", para a cidade de New York, quanto o
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^Além da obra de Ciucci, já citada, ver o Trabalho de Graduação de Marisa MACCHETTO - 
Giuseppe De Finetti: un consigliere aulico per la città di Milano, relator Manfredo Tafun, 
Dípartímento di Storia dell'Architettura-lstituto Universitário di Architettura di Venezia (DSA-lUAV). 
1981-82.
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3 - Giovanni Muzio - Ca'Bruta, 1921.

O projeto de Muzio não pode ser entendido como simples continuidade 
conservadora. Informada pelas pesquisas pictóricas mais atualizadas que estavam 
sendo produzidas na Europa, a operação de Muzio lançava as bases de uma nova 
ação arquitetônica no ambiente cultural italiano. Muzio mantinha a essência do 
procedimento compositivo acadêmico, em que os elementos de arquitetura são 
compostos sobre uma grelha geométrica, mas a deslocava para novos campos 
estéticos. Tanto os elementos semânticos do estilo neoclássico, quanto a sua 
estrutura sintática eram radicalmente transformados. A bidimensionalidade da 
fachada foi assumida no seu caráter de plano ideal, no qual representações também 
planas de elementos arquitetônicos são dispostos sobre uma grelha cartesiana 
preexistente. A curvatura da fachada principal dramatiza a bidimensionalidade do 
conjunto, revelando-a plenamente. Edifício pensado como uma representação 
mental da cidade, abria espaço para a coexistência entre tradição neoclássica e as 
produções artísticas contemporâneas. Ao conseguir dar resposta atualizada à

fif
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pictórica contemporânea, Muzio assume a bidimensionalidade de sua intervenção. 
Os "fragmentos da tradição clássica" são reagrupados dentro de uma nova lógica, 
como "objets trouvés num repertório disperso do tempo na cidade", dispostos sobre 
uma grelha já dada e seguindo novos critérios de composição39. Completos em si e 
estranhos à ordem que os organiza, os fragmentos de Muzio reproduzem a nova 
estrutura urbana, onde fachadas distintas são justapostas nas ruas da cidade. Um só 
edifício resume, com seus fragmentos "atemporais", o desenho da cidade que fora 
criado ao longo do tempo.

39Cf. CIUCCI, G. - Op. Cit., p. 63
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vontade conservadora que dominava a cultura italiana, Muzio revelava o contraste 
do ambiente milanês com o restante da Itália.

' I1

A influência de Muzio sobre a nova geração de arquitetos que iriam compor o 
Gruppo 7 pode ser identificada já no primeiro projeto para o Monumento aos Mortos 
da Pátria, em Como, feito por Terragni no ano de sua formatura, 192640. Terragni 
repetia neste projeto a operação de compor um pouco usual conjunto de elementos 
de arquitetura. As alterações de escala e sintaxe permitem uma integração com os 
elementos presentes na arquitetura comasca, além de uma revalorização do espaço 
urbano do coração da cidade. A liberdade desta operação nos remete aos projetos 
de Muzio, ainda que se manifeste dentro dos limites aceitáveis pelo ensino 
milanês41.

^Cf. ZEVI, Bruno - Terragni, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1981. p. 24 e 25.
41Uma nova interpretação deste projeto foi recentemente apresentada por Guido Zucconi no 
"Seminário internacional de história da arquitetura, Giuseppe Terragni (1904-1943)", realizado em 
Vicenza em junho de 1994. Zucconi avança a hipótese de que este projeto tenha sido desenvolvido 
nas aulas de Architettura III, sob orientação de Gaetano Moretti e Piero Portaluppi, então seu 
assistente. A hipótese de Zucconi revela as conexões entre o caráter ainda historicista deste trabalho 
de Terragni e o ensino milanês, o que nâo diminui a presença de influências da sintaxe desenvolvida 
por Muzio. 2
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42Neste sentido discordamos da argumentação de Frampton, que sugere o projeto da usina de gás 
como um projeto mais aberto às correntes internacionais, enquanto posteriormente Terragni se 
fecharia numa produção dominada pelo tema da mediterraneidade. Em ambas as fases sobrevive 
uma atitude de composição de elementos, com variação do repertório utilizado. Cfr.FRAMPTON, 
Kenneth - "Giuseppe Terragni y la arquitectura dei racionalismo italiano, 1926-1943" in Historia 
critica da arquitectura moderna - Barcelona, Editorial Gustavo Gili.
43Cf. CIUCCI, Giorgio - Op. Cit. pg. 94.

■

Posteriormente, no projeto para uma oficina de gás, exposto na Primeira 
Exposição de Arquitetura Racional, Terragni reproduz tal procedimento compositivo, 
mas substituindo as referências formais. A composição, sobre uma ordenação pouco 
clássica, opera com formas e volumes tirados diretamente do repertório 
construtivista russo e da arquitetura 
industrial. Escadas, torres, suportes 
metálicos e recipientes volumosos 
para o gás sâo articulados seguindo 
uma ordem estranha a eles42. Uma 
ordem visual, compositiva, que articula 
elementos distintos entre si, gerados 
por uma interpretação formal do seu 
uso, e não mais de uma referência ao 
repertório historicista. Como em Muzio, 
a ordem desta composição tem origem 
pictórica. As formas futuristas 
adquirem uma nova sintaxe, que 
estava sendo desenvolvida então pela 
pintura italiana, em especial na obra 
de Sironi43.
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Cf. MARCONI, P. e GABETTI, R. - Op. Cit. e também CAMPAGNIN, Loredana e MAZZOLA, Maria 
Luísa - "La nascita delle scuole superiori di architettura in Italia", in II Razionalismo e l'architettura 
in Italia durante il Fascismo, op. cit.,p. 194 -195.
45Cf. ZUCCONI, Guido - La città contesa, dagli ingegneri sanitari agli urbanisti (1885-1942) - 
Milano, Editoriale Jaca Book, 1989. As considerações a seguir são fundamentadas neste estudo.

Enquanto a proposta milanesa de unificação do ensino de arquitetura não 
atingiu um resultado satisfatório, o ambiente arquitetônico romano, então mais 
atrasado culturalmente, produziu uma proposta destinada a ter maior sucesso. Para 
entendê-la é necessário esclarecer as divisões da atuação profissional do arquiteto, 
que no entanto não existiam oficialmente.

O corolário da divisão do ensino era a existência de uma legislação 
profissional ambígua na definição das atribuições do arquiteto. Ocorreu ao longo de 
todo o século XIX uma intensa disputa entre diversos tipos de profissionais com 
formações distintas mas com atribuições semelhantes. O arquiteto civil formado 
pelos cursos de arquitetura das escolas politécnicas e os professores de desenho 
arquitetônico formados pelas academias de belas-artes disputavam e ostentavam a 
prestigiosa denominação de "arquiteto", e acabavam tendo, na prática, as mesmas 
atribuições legais44. A situação era tão confusa que mesmo os engenheiros civis 
poderiam atuar legalmente como arquitetos. Insurgiam-se os arquitetos civis, que 
acusavam os formados exclusivamente pelas academias de belas-artes de exercício 
ilegal da profissão. Estes, apoiados na tradição do ensino acadêmico, alegavam 
direito adquirido, e após um período de comprovado treinamento prático na 
construção, junto a algum profissional mais velho, poderiam requerer, com sucesso, 
uma autorização legal para o exercício profissional. Com tal resultado, o conflito se 
acomodava quase que confortavelmente, pois ambas as partes continuavam tendo 
seus direitos garantidos.

Apenas o surgimento de um novo campo de disputa permitiu um 
reequacionamento dessa situação. Este outro campo se impôs com o intenso 
crescimento das cidades italianas. Os dois tipos de arquitetos eram pouco 
adequados para atender a demanda urgente por um controle das modernizações 
das cidades, fosse seguindo critérios artísticos, fosse de acordo com métodos 
científicos45.

Os conflitos entre as propostas de diversos campos culturais e profissionais 
para a adequação das cidades italianas às condições de vida e de produção 
modernas resultaram na constituição de um novo tipo de agrupamento: as 
associações de cultores da arquitetura. Contrapondo-se aos higienistas e 
sanitaristas, essas reuniões de "artistas, professores de desenho arquitetônico,



23

46As primeiras traduções parciais de Sitte para o italiano foram feitas por Monneret de Villard, no 
âmbito de tais agrupamentos românticos, em 1907. Sâo mais "paráfrases e traduções parciais do que 
uma tradução verdadeira e própria: A Monneret de Villard e à cultura arquitetônica milanesa, à qual 
ele pertence, interessam, mais que traduções de manuais, poucos e seguros princípios, para somar 
aos próprios arduamente elaborados", PICCINELLI Alessandra - "Monneret de Villard e la versione 
italiana" in AAW - Camillo Sitte e i suoi interpreti, a cura de Guido Zucconi, Milano, Franco Angeli, 
1992.
47Associazione Artística fra Cultori di Architettura, à qual nos referiremos como Associação dos 
Cultores da Arquitetura.

nobres e literatos" batalhavam pela defesa dos valores ambientais e artísticos das 
cidades italianas.

Era forte a inspiração romântica dessas associações. Um exemplo foi o grupo 
veneziano de origem diretamente ruskiniana. Sua orientação, que já se manifestara 
na atitude anti-científica de Camillo Boito frente ao ensino de arquitetura, se 
desdobraria para o urbanismo. Ao conseguir barrar todas as propostas de 
modernização urbana de Veneza, a associação adquire projeção nacional, servindo 
de modelo para as de outras cidades, as quais, com menor sucesso, também 
defendiam propostas preservacionistas. Criou-se, assim, uma tendência nacional 
que pretendia a conservação integral do ambiente das cidades, entendido como 
lugar de manifestação da cultura italiana. A cidade deveria deixar de ser objeto da 
técnica para tornar-se objeto de arte e cultura.

Durante as primeiras décadas deste século, essas associações construíram 
uma imagem pittoresca da cidade, com representantes locais selecionando 
paisagens naturais ou arquitetônicas que se tornaram as autênticas representantes 
da cultura urbana italiana. O conjunto desses ambientes constituiria uma construção 
ideal que serviria de parâmetro para a ação das associações no seu embate com as 
propostas de transformações técnicas. Entretanto, ainda que lento se comparado à 
Alemanha, o desenvolvimento da Itália se acelerava, tornando-se impossível o 
simples desconhecimento das necessidades advindas do crescimento das cidades.

Surgia um novo posicionamento, que pretendia o controle artístico das 
transformações urbanas, e não a sua simples recusa. Uma situação que condicionou 
a leitura italiana das propostas de Sitte e Bulis, vistas como uma confirmação 
internacional das suas aspirações preservacionistas46.

A divisão entre artistas e técnicos, decorrente do processo que analisamos 
anteriormente, passou a se constituir como um grave obstáculo. Faltava, aos 
membros das associações, a competência para elaborar propostas alternativas, que 
também atendessem as modernas demandas sanitárias por higiene, por condições 
mais ágeis de circulação da produção, ou ainda por complexos tipos funcionais 
necessários à vida no século XX.

É frente a essa situação que Gustavo Giovannoni, da Associação dos 
Cultores da Arquitetura47 de Roma, propõe um novo tipo de profissional, o architetto
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48Cf.LUPANO, Mano - Marcello Piacentini, op. cit.
49CIUCCI, Giorgio- Op. Cit., p. 12.

coexistissem diversos dos 
mais arcaicos, outros mais 
integrale estavam sendo 

implementadas diversas experiências no ensino da academia. Uma nova geração de 
professores, constituída por Marcello Piacentini, Arnaldo Foschini, Vicenzo Fasolo, 
seria a principal responsável pelo currículum da nova escola. Aprovada em 1915, 
apenas uma mudança no currículum seria realizada para sua implantação em 1921:

integrale. Unindo o saber técnico-científico e o conhecimento artístico, esse novo 
arquiteto deveria atuar com competência na defesa dos valores artísticos das 
cidades italianas. O que não significava a recusa às transformações exigidas, mas 
sim que tais mudanças deveriam seguir critérios artísticos. Dessa maneira, na raiz 
da formação do novo profissional arquiteto, que começa a ser esboçada na Itália dos 
anos 10, está a preocupação com a construção da cidade segundo critérios 
artísticos, criando uma combinação de referências pinturescas, com idéias de 
Camillo Sitte, palestras de Charles Buis e manuais de Joseph Stúben48. Interessava 
especialmente aos italianos a coexistência entre os princípios artísticos e o saber 
técnico-científico moderno presente nas experiências administrativas de Buis, e a 
sua aplicação prática resumida na coletânea de imagens dos manuais de Stúben.

Nos anos 20 e 30, o architetto integrale se institui como profissional 
direcionado para uma intervenção urbana coordenada e racional. Ou melhor, como 
ressalta Ciucci, "ao menos segundo hipóteses de coordenamento e racionalidade 
expressas por um poder económico ainda em desenvolvimento e com 
paleocontradições no seu interior"49.

O sistema de ensino dividido entre as escolas politécnicas e as academias 
era inadequado para a formação do arquiteto integral. Consciente dos limites da 
tentativa de integração realizada por Boito em Milão, Giovannoni propõe uma nova 
escola, com o ensino unificado, mas que fosse um desdobramento do Instituto de 
Belas-Artes de Roma.

Em 1921, após anos de disputa política com os politécnicos, a Associação 
dos Cultores da Arquitetura de Roma consegue aprovar e instituir a Scuola 
Superiore di Architettura di Roma, a primeira nova escola com um projeto de ensino 
unificado na Itália. Instituída por um projeto de lei em 1915, a implantação da nova 
escola ficou em suspenso até 1921, devido à Primeira Guerra Mundial e à oposição 
dos alunos e professores das escolas politécnicas. Nesse momento foram 
suspensos o antigo curso de arquitetura do Instituto de Belas-Artes e a 
especialização em Arquitetura da escola de engenharia; os alunos e professores da 
academia foram diretamente incorporados na nova escola. Entretanto as disciplinas 
científicas continuaram sendo oferecidas pela escola de engenharia, ainda que 
adaptadas às solicitações da nova escola unificada

. A concepção do ensino era nova, embora 
métodos didáticos já existentes na academia, alguns 
atualizados. Desde a proposição do architetto
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"(...) eu penso que nada pode ser mais adequado ao significado deste evento (...) que 
se deter para considerar a admirável e grandiosa continuidade e a incomparável 
altura da tradição arquitetônica italiana e a sua completa aderência à vida (...). As 
recordações gloriosas do passado (...) não devem ser consideradas como um

"Há alguns anos não se sabia tudo isto; recordo que um importante artista, ouvindo 
minhas propostas, disse-me que para o ensinamento de Edilizia bastava que qualquer 
professor demonstrasse em duas ou três aulas como se faz um plano regulador I E 
então um plano regulador significava simplesmente traçar sobre o papel uma simples 
rede de ruas todas iguais (...)."51

^Observe-se que esta é a mais substancial diferença de cumculum entre a academia cursada por 
Gregory Warchavichik (que se forma em 1920) e a escola cursada por Rino Levi.
51PIACENTINI, Marcello - Nuovi orizzonti delíedilizia cittadina - Aula inaugural do segundo ano 
acadêmico da Reggia Scuola Superíore di Architettura in Roma, 10 de novembro de 1921 - Roma, 
Nuova Antologia, 1922.
52Cf. ZUCCONI - Op. Cit.. 1

a incorporação da disciplina Edilizia Cittadina, conferida a Piacentini, e que pretendia 
instrumentalizar a arte de construir a cidade50. Apesar da fundamentação urbanística 
do architetto integrale, estava ausente, da Accademia e da proposta original para a 
nova escola, qualquer proposta didática específica para uma disciplina de projeto 
urbanístico. Para Giovannoni bastava o usual treinamento compositivo, para que o 
arquiteto pudesse intervir com pertinência na cidade. Os problemas seriam os 
mesmos que os enfrentados no projeto de um edifício, mudando apenas a escala da 
intervenção. Foi Marcello Piacentini quem desenvolveu uma teoria e uma disciplina, 
Edilizia Cittadina, com o objetivo de estudar as especificidades do projeto urbanístico. 
Piacentini ironiza assim a posição de Giovannoni:

Observe-se que, apesar de pretender integrar arte e técnica no projeto da 
cidade, ficou excluído de Edilizia todo tipo de conhecimento oriundo dos sanitaristas 
e higienistas, assim como o das ciências sociais52.

O momento no qual surgiu o architetto integrale não estava muito distante das 
pesquisas realizadas na Alemanha pela Werkbund. Apesar de serem duas propostas 
de interação entre arte e técnica, tratava-se de situações inteiramente distintas, pois 
estava ausente da discussão das "associações artísticas" italianas o relacionamento 
com um intenso processo de industrialização. Uma preocupação presente apenas na 
vanguarda futurista, a qual se opunha às associações com atitudes 
provocativamente iconoclastas. O architetto integrale fora sempre pensado como 
continuador da tradição artística italiana, promotor de uma arquitetura moderna 
sempre concebida como atualização do passado clássico. Afirma Giovannoni 
durante a palestra inaugural da nova escola de Roma:
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GIOVANNONI, Gustavo - Uarchitettura italiana nella storia e nella vita - palestra inaugural da 
nova Scuola Superiore di Architettura in Roma, lida em 18 de dezembro de 1920, in Questioni di 
architettura nella storia e nella vita, Roma, Società Editrice d'Arte lllustrata, 1925, p. 7.1

A modernização baseada no desenvolvimento da tradição histórica italiana, 
fonte das maiores glórias nacionais, tornava-se consenso entre toda a produção 
arquitetônica italiana do entre-guerras. Modernização sem ruptura, característica 
que a distinguiu no campo internacional de sua época. Para realizar tal objetivo se 
concentraram num primeiro momento os esforços da nova Scuola Superiore di 
Architettura di Roma com os da revista Architettura ed Arti Decorative, que se tornou 
em 1927 orgão oficial de divulgação do Sindicato Nacional de Arquitetos. Apenas no 
final dos anos 20 surgiriam novos agrupamentos, revistas e escolas, que 
constituíram um ambiente cultural bastante complexo. Diversificava-se o 
entendimento de como poderia se dar a transformação da história em valor vivo e 
contemporâneo.

obstáculo no desenvolvimento da vida moderna, mas devem representar um farol 
que guia na cansativa travessia em noite escura."53

lo
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^GIVANNONI, Gustavo - "Discussioni Didatiche", in Questioni di architettura nella storia e nella 
vita, Roma, Società Editrice d'Arte lllustrata, 1925. O relato favorece claramente o relator, 
Giovannoni, sempre concluindo ponderadamente diante das oposições.
55 Ibidem, p. 47

identificação dos pseudónimos presentes no relato de Giovannoni foi feita por Alessandra 
Muntoni, que faz um primeiro estudo sobre o assunto em seu texto "1926-28: dalla Scuola di 
architettura di Roma alia Prima esposizione di architettura razionale" in CIUCCI, Giorgio (cura) - 
Adalberto Libera - Opera completa, Milano, Electa, 1989. 1

O ensino de composição e de história foi o ponto central das discussões 
sobre a estrutura didática da nova escola de arquitetura, conforme nos é relatado 
por Giovannoni54. O problema de fundo que impedia a simples continuidade do 
ensino acadêmico era a ausência de um arquiteto com produção contemporânea de 
qualidade suficiente para assumir o papel do "mestre" da academia:

Caso houvesse consenso sobre um "mestre" indiscutível, a escola se 
resolveria de acordo com sua proposta, reproduzindo seu estilo e sua arquitetura, 
não havendo crise a ser superada. Como tal consenso era inexistente, estava em 
questão quais as possibilidades de ensino na ausência de um "mestre" e seu estilo.

Nas discussões narradas por Giovannoni estavam presentes os professores 
Manfredo Manfredi e Arnaldo Foschini (Composizioné), G. Battista Milani {Caratteri 
degli edifici), Vicenzo Fasolo {Storia e stilli dell'architettura), Giulio Magni {Elementi 
costruttivi), Marcello Piacentini {Ediliza Cittadina), Fausto Vagnetti {Disegno di ornato 
e di figura), e o próprio Giovannoni {Restauro dei monumenti)56. No debate desse 
grupo é possível identificarmos as posições quanto ao ensino de composição e 
história. No primeiro assunto se enfrentam Foschini e Milani, enquanto o segundo 
opõe Piacentini a Fasolo.

Respondendo às considerações de Milani, que propunha plena liberdade ao 
aluno, e às de Magni, que defendia o método do "mestre", Foschini apresentava sua 
proposta, revelando "razões, que são na verdade práticas e humildes". Após 
informar que começava a ensinar o "desenho do verdadeiro", reprodução gráfica dos 
monumentos, sem conseguir obter a simpatia dos alunos, Foschini defendia um 
método de ensino baseado em exercícios constantes de projeto, desde o primeiro 
ano, aumentando gradativamente a complexidade dos temas. Assim o aprendizado 
poderia ser conduzido pelo docente, que dirigiria a empolgação natural dos alunos 
por caminhos mais seguros.

"Quando havia a grande figura de Bramante, existia também em tomo a ele uma 
atmosfera estilística, uma fé de arte, que faltam agora às nossas pobres tentativas, 
cada um indo por conta própria. Quem poderia agora pretender ser o Mestre, o 
fundador de uma escola?" 55
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Esse método baseado no bom senso não implicava a liberdade absoluta do 
aluno, como queria Milani. Foschini indicava qual era o resultado de uma plena 
liberdade:

1

"Mas parece-me que esta viva preparação humanística logo depois da primeira 
aproximação à simplicidade construtiva não deva faltar para os futuros arquitetos. 
Isso quer dizer sentimento de italianidade, isto é, de graça e de harmonia de

J

"Mas na prática que coisa ocorre e a que se reduz a liberdade? Nisto: que os jovens 
tomam qualquer revista de arte ou decoração, sejam as Bauformen, ou os Materíaux 
et documents d'Architecture ou Der Architekt, ou a Academy Architecture, os esboços 
de Otto Rietl, etc. e copiam à mão livre. Colocam tudo junto, pedaços tomados aqui e 
lá, hibridamente, e se distanciam de qualquer sentido de italianidade porque, 
infelizmente, quase todas as publicações são estrangeiras, e aos jovens (mas muitas 
vezes também aos adultos) parece original aquilo que é copiado de lugares 
distantes."58

Foschini delimita assim o campo no qual a escola se definiria. Nem seguir um 
mestre, devido a sua inexistência, nem a plena liberdade eclética, que se afastaria 
de qualquer busca por uma arquitetura italiana. A escola deveria estimular no aluno 
a capacidade de raciocínio arquitetônico, desenvolvida no enfrentamento de temas 
corriqueiros, e dentro dos limites de uma "italianidade”, entendida como fidelidade à 
forma da tradição classicista.

A seguir Giovannoni explicitava a necessidade de estabelecer relações entre 
"modéstia e praticidade” e formas arquitetônicas clássicas:

^Argumentação de Arnaldo Foschini relatada por Giovannoni em "Discussioni Didatiche", Op. Cit. pg- 
44 e 45. Observar que o termo ambiente se referia ao ambiente no qual se intervêm com o projeto, 
muito próximo do sentido pitoresco do termo.
“ibdem ibd..

"Penso que o método didático mais eficiente consista sempre em não aborrecer o 
jovem, mas em interessá-lo no desenvolvimento de seu senso de observação, numa 
espécie de autodidática, mais eficaz que todos os nossos preceitos, no fazê-lo 
enfrentar arrojadamente algum tema mais árduo do que aqueles que deveriam poder 
enfrentar com os meios didáticos. (...) Os primeiros temas devem ser modestos: uma 
fonte, uma porta de v/7/a, uma pequena cobertura, uma casa de colónia, uma escola 
rural; não incluindo problemas de construção, de distribuição dos ambientes, de 
estilo, de ornato, mas concretos e precisos, sempre, os dados de programa e de 
condições ambientais, exatamente para evitar qualquer academia e fazer nascer da 
realidade viva o senso de composição elementar. (...) é necessário sempre 
aconselhar alguma coisa de positivo, e esta coisa será um esboço, um sinal, uma 
palavra, na qual a personalidade do professor não pode deixar de manifestar-se."57
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proporções; isso quer dizer dignidade de pensamento, tradição viva a partir da qual 
se desenvolvem as idéias".59

59GIOVANNONI, Gustavo - Idem, ibidem.

Giovannoni exprime assim o sentido de identidade cultural que vinha sendo 
afirmado pelas associações de cultores da arquitetura desde o século XIX. Existiria 
um valor cultural nos ambientes simples das cidades, vilas e fazendas italianas. 
Esses ambientes expressariam valores presentes na arquitetura clássica: harmonia 
e proporção na distribuição das massas construídas seriam muito mais importantes 
do que as ornamentações dos estilos, pois estariam difundidas na arquitetura 
cotidiana. Uma arquitetura simples e prática, que resolveria as suas necessidades 
de acordo com um senso clássico, quase espontâneo.

Para Giovannoni, inexistia a oposição entre a cultura vernacular e a erudita, 
que caracterizou o romantismo em outros países europeus. Na Itália, a recuperação 
do classicismo fez parte da atitude romântica, o que nos permite entender o sentido 
dessa complementaridade.

As decorrências dessa formulação se estenderiam aos problemas modernos. 
Se arquitetura podia estar presente nas construções feitas para o dia-a- dia, não se 
restringindo aos monumentos, abria-se um caminho para a incorporação de todos os 
programas de uso exigidos pela vida contemporânea. Se um simples conjunto de 
casas de pescadores expressava, ainda que inconscientemente, os valores da 
"italianidade", por que o mesmo não poderia ocorrer com um moderno conjunto 
habitacional, ou mesmo um hotel de grande cidade? Garagens, aeroportos, cinemas, 
arranha-céus foram objetos de estudos publicados nas páginas de Architettura ed 
Arti decorative. Usinas de gás, postos de gasolina, torres de publicidade foram objeto 
de projetos apresentados na Primeira Exposição de Arquitetura Racionalista, em 
1928. Agências postais, estações ferroviárias, colónias de férias, centros de auxílio à 
infância foram temas de concursos de arquitetura. Todos foram comentados e 
julgados por critérios da arquitetura clássica: harmonia de proporções e equilibrada 
distribuição das massas e aberturas.

A segunda polêmica do debate se deu entre Vicenzo Fasolo e Marcello 
Piacentini. Fasolo defendia o ensino exclusivo dos estilos durante os três primeiros 
anos, envolvendo todas as disciplinas do curso num amplo esforço analítico. Para 
Fasolo os estilos deveriam ser aprendidos em sua complexa relação com o momento 
histórico no qual foram desenvolvidos. Esse aprendizado permitiria sua utilização 
instrumental na vida contemporânea, pois a relação entre arte e história serviria de 
referência para o raciocínio sobre o presente. Somente após essa grande introdução 
analítica, o aluno poderia exercitar a composição dos estilos, chegando à 
possibilidade de desenvolver algumas adequações para as condições 
contemporâneas:
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"E por que nunca voltar o olhar para todo esse trabalho de formação de uma arte 
moderna sobre os concretos temas modernos que são os nossos? (...) que se faça, 
em uma palavra, sobre as manifestações modernas o mesmo trabalho de análise e 
de exegese que Fasolo propõe para os antigos. Mas não se renuncie a conquistas já 
ocorridas e não se pretenda que algum estudante cumpra por si esta lenta formação 
do próprio estilo através de um método de ruminação arqueológica em um ambiente 
fechado, quando basta abrir a janela e deixar entrar a luz. (...) não excluo com isso a 
importância do estudo estilístico, mas como base de cultura, como conhecimento do 
ambiente, eventualmente como conhecimento de elementos ainda sobreviventes, 
não como meio essencial para atingir a nova expressão arquitetônica”.61

"Creio que os mais diversos esquemas arquitetônicos dos estilos mais variados 
possam, volta e meia, reportar-se a algumas soluções comuns bem delimitadas, 
assim como na tela das comédias existem, se não me engano, 37 tipos de posições 
às quais mais ou menos se refere todo o repertório dos autores, velhos e novos. (...) 
Sendo portanto o conhecimento de tal complexo de idéias já elaboradas, amplo, 
ordenado, não imperfeito, e o jovem estará preparado a extrair não mais uma cópia, 
como de um arquivo, e nem uma união híbrida, mas uma tradução, uma inspiração 
pessoal; e teremos nele as condições adequadas para enfrentar os temas novos.”60

Piacentini propunha portanto o estudo instrumental da produção 
contemporânea como oposição ao estudo instrumental dos estilos históricos. Uma 
aproximação analítica com a produção internacional, que forneceria a fonte de 
informações ao desenvolvimento de novas propostas para a situação 
contemporânea italiana, onde a "força vital da nossa arte" se imporia contra os 
excessos juvenis. O limite da não ruptura com a tradição clássica italiana impedia 
que Piacentini avançasse além dessa declaração para uma didática decisivamente 
moderna. Entretanto, sua argumentação se revelava bastante articulada com a

^Argumentação de Vicenzo Fasolo relatada por Giovannoni em "Discussioni Didatiche" - Op. Cit. p- 
50e51.
61Arçjumentação de Marcello Piacentini relatada por Giovannoni em "Discussioni Didatiche" - Op. Cit. 
p. 53.

Ainda que a proposta de envolvimento de todas as disciplinas no estudo dos 
estilos, até o final do terceiro ano, não tivesse sido aceita, tal concepção de ensino 
de história da arte permaneceu nas disciplinas de primeiro e segundo ano do curso. 
Resultava numa instrumentalização do estudo histórico, aproximando-o ao estudo 
das tipologias funcionais como base de informação para o desenvolvimento dos 
projetos arquitetônicos.

Aos argumentos de Fasolo, Piacentini contrapunha o atraso da arquitetura 
italiana em relação à produção arquitetônica internacional, cujo responsável seria a 
preponderância da tradição estilística no ensino acadêmico. Após afirmar que no 
exterior a arquitetura moderna já vinha desenvolvendo, há anos, experimentos que 
podiam servir de base para a nova arquitetura italiana, Piacentini propunha:

; - ' 
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1.4.1- O método analítico no ensino de história, estruturas e 
construção

KNeste sentido é muito parcial a afirmação de Alessandra Muntoni, apenas apontando que "nesta 
ocasião Piacentini perde uma boa possibilidade de tomar-se o líder da nova geração, não sabendo 
desenvolver dessas premissas uma coerente metodologia didática alternativa àquela de Fasolo". in 
MUNTONI, A. - Op. Cit. p 36.
63Ver item 1.2 - "A divisão do ensino de arquitetura entre as academias e os politécnicos".

DURAND, J. L. N. - Précis des leçons d'architecture donnés à l'Ecole Royale Polytechnique, 
Paris, 1801 (parte gráfica 1821). apud MARCONI - Op. Cit.
^DURAND, J. L. N. em colaboração com LEGRAND, J. G. - Récueil el parallèle des édifices de 
tout genre, anciens et modemes, Paris, 1800. apud MARCONI - Op. Cit. . 2

didática proposta por Foschini. Ambos priorizavam uma ênfase no projeto como 
síntese de conhecimentos analíticos diversos, e não como exercício de composição 
de um repertório dado. Na implantação da nova escola, Piacentini se mostrava 
articulado com Foschini, não sendo possível pensar a sua intervenção didática na 
disciplina de Edilizia isoladamente do tipo de ensino de composição adotado pelo 
seu colega62. Por outro lado, o método analítico de Fasolo foi implementado em 
história, desdobrando-se para o ensino de estruturas e construção aplicado por 
Milani. Ambas as abordagens se complementariam na formação do arquiteto 
romano.

A adoção de uma metodologia analítica para o ensino de arquitetura teve 
origem, como já foi apontado anteriormente, na obra de J. L. Durand63. Com o 
objetivo de adaptar o ensino de arquitetura aos métodos científicos usados pela 
engenharia, Durand realizou um manual que prescrevia regras simples para a 
prática da composição arquitetônica. Reduzida a um "juntar as partes" sobre uma 
malha ortogonal, procurava-se que a composição prescindisse da capacidade 
artística do arquiteto. A objetividade desse procedimento tinha como contrapartida 
uma atitude catalogadora frente aos estilos históricos. Sistematizados num tratado 
realizado em parceria com J. G. Legrand64, os estilos históricos eram analisados em 
suas características formais. Tendo suas formas reduzidas a elementos simples, 
tornavam-se passíveis de serem compostos com ampla liberdade sobre uma malha 
geométrica e abstrata, denominada jocosamente de "grelha politécnica".

Os estilos históricos perdiam assim sua unidade orgânica. Não é 
desnecessário lembrar que cada estilo teve, no seu momento de manifestação, uma 
concepção espacial e um modo próprio de composição, não se limitando a apenas a 
um conjunto de elementos. Os estilos constituíam uma maneira de ver o mundo. Esta 
complexidade desaparecia com a instrumentalização operativa realizada por Durand 
e Legrand. No entanto, não seria correto supor que havia sido atingido um método 
de composição neutro e objetivo. O sistema desenvolvido por esses arquitetos 
submetia os estilos históricos à hegemonia da técnica moderna. A composição, ao
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Cf. BANHAM, Reyner - Theory and design in the first machine age, London, The Architectural 
Press, 1967. Interessam-nos principalmente os capítulos iniciais destinados ao estudo da obra de 
Julien Guadet e August Choisy. Banham assinala a filiação da obra de Guadet ao trabalho de Durand. 
“idem, Ibidem, p. 20.

■ A

ser distribuída sobre uma grelha geométrica, afirma uma nova concepção de mundo, 
tornando-se uma das bases das conceituações espaciais modernas.

A ambiguidade dessa situação é apontada por Marconi e Gabetti, mas é 
Reyner Banham quem a identifica como parte fundamental da arquitetura moderna65. 
A liberdade introduzida por essa metodologia abriria espaço para as inovações de 
Auguste Perret e Tony Garnier. Banham vê, na atitude analítica de Julien Guadet, a 
introdução de uma atenção especial aos princípios que possam ser abstraídos do 
estudo dos monumentos históricos. Esses princípios, deslocados do seu contexto, 
tornaram-se um novo corpo de conhecimento da arquitetura, conhecimento que 
pretendia a mesma cientificidade de outras disciplinas. Durand, Legrand e Guadet 
analisaram e classificaram a história da arquitetura da mesma forma que a botânica 
ou a biologia fizeram com os seres vivos. A cientificidade da atitude desses 
arquitetos não estava apenas na adoção de procedimentos técnicos para a 
construção do edifício, mas sim na mudança da forma de pensar a história e na 
tentativa de criar uma noção objetiva da beleza.

Banham comenta a concepção de composição de Guadet, indicando aquela 
que ele considera a sua maior inovação para o modo de projetar moderno. A 
arquitetura, suas obras e estilos seriam passíveis de serem decompostas nos 
elementos de arquitetura, pequenos componentes construtivos, utilitários e 
decorativos, disponíveis a serem livremente articulados em volumes funcionais, 
tornando-se elementos de composição, os quais, por sua vez, criam o conjunto do 
edifício. "Fazer isto é compor, no sentido literal e derivacional da palavra, colocar 
junto"66.

Também a arquitetura classicista era resolvida com a composição de 
elementos de acordo com um sistema pré-estabelecido, cuja origem remonta ao 
Renascimento, que interpretara as ordens encontradas na antiguidade romana. No 
entanto, a abrangência do método analítico cria um novo significado para esse 
procedimento. Guadet preencheu três volumes de Éléments et Théories com a 
reprodução exemplificada de elementos úteis para a composição. Os elementos 
tornaram-se informação livre e descontextualizada para uma composição que 
dificilmente conseguiria constituir uma unidade orgânica, resultante da relação 
harmónica e proporcionada das partes com o todo. O senso de proporção, 
desenvolvido com o estudo da harmonia presente na anatomia humana, se 
transformava num conjunto de regras de difícil êxito.

A multiplicidade e independência dos elementos disponíveis tentava fazer 
frente ao crescendo da escala e da complexidade dos novos programas funcionais. 
O resultado não podia deixar de ser uma justaposição complexa e pouco harmónica.
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67Banham cita como exemplo as publicações de Womnger, Sedlmayr ou Focillon. BANHAM - Op. 
Cit., p. 26.
“Cf. PIACENTINI, Marcello. - introdução ao artigo de GUTKIND, E. - "Estética técnica nelle modeme 
costruzioni tedesche", Archrtettura ed Arti decorative, ano III, fase. 6, fev. 1924, p. 268. Os trechos e 
expressões entre aspas são extraídos desse artigo.

A insistência na simetria axial é um sintoma dessas dificuldades. Apenas o uso do 
recurso mais forte da composição clássica, a simetria axial, entendida como 
reprodução especular de um lado sobre o outro, poderia tentar harmonizar, a 
posteriori, o conjunto de elementos selecionados a priori.

Um outro lado desse processo analítico seria representado pela abordagem 
de Auguste Choisy.

Choisy forneceu para toda a história da arquitetura um fundamento comum: a 
forma seria a resolução lógica de um problema proposto para o arquiteto. Aquilo que 
seria um programa de ação no presente, permitiu ao seu autor uma base de 
equivalência para o estudo da história da arquitetura. Como em Guadet, tratava-se 
de uma redução analítica do estudo da história, objetivando sua instrumentalização 
manualística. Mas a metodologia adotada foi diversa, ainda que pudessem tornar-se, 
como veremos adiante, complementares.

Equacionada como solução lógica de problemas colocados pelos tipos 
funcionais, ou mesmo pela fusão complexa destes tipos, a história também se 
tornava um catálogo a ser consultado. Não se procuravam os elementos estilísticos, 
mas sim a maneira de equacionamento dos problemas - construtivos, estruturais ou 
funcionais - e os exemplos de sua solução lógica, dedutíveis das diversas obras do 
passado.

Textos e desenhos, uniformemente apresentados em isonometrias, 
reforçavam a idéia de uma "base comum", permitindo a fácil comparação entre os 
mais diferentes estilos. O processo com o qual a técnica construtiva atendia as 
necessidades funcionais era identificável em cada obra, ainda que a fidelidade com 
a história fosse freqúentemente comprometida. Como o objetivo principal não era o 
estudo histórico, mas seu uso instrumental no presente, Guadet não perdeu sua 
importância com a publicação de trabalhos historiográficos mais aprofundados67.

A sua máxima "la question posée, la solution était indiquée" tornou-se um 
fundamento da abordagem pragmática da arquitetura, interessando-nos 
especialmente a sua presença no ensino romano. Ao comentar os "problemas 
estilísticos das formas modernas na Alemanha", Marcello Piacentini identificava uma 
divisão que necessitaria, segundo o autor, ser superada: de um lado a primazia dos 
"valores intrínsecos" da arquitetura, ou seja, de sua organicidade construtiva, 
exemplificado pela obra "positivista" de Viollet-le-Duc e Choisy; do outro, o 
predomínio dos valores extrínsecos, a tradição e o ambiente, presentes na obra de 
Ruskin, Venturi e Croce. A "pura arte" deveria ser realizada sobre ambas as 
posturas, num relacionamento "equilibrado"68.
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"E depois pergunto aos senhores: crêem mesmo ser oportuno que o exercício de 
composição comece desde o primeiro dia? Não seria mais lógico esperar por uma 
maior maturidade do jovem, quando as diversas matérias de estudo terão lhes dado 
um conhecimento concreto? Como poderão, por exemplo, projetar uma vila se ainda 
ignoram qual deva ser a estrutura de seus elementos, quais as exigências às quais 
deve responder?”69

li

Equilíbrio este que poderia ser encontrado na colaboração entre Vicenzo 
Fasolo e G. Battista Milani. Pode parecer paradoxal a aproximação entre esses dois 
professores, pois como vimos nos debates de formação da Escola de Roma, as 
posições eram aparentemente opostas. Fasolo polemizava com Piacentini 
defendendo um amplo conhecimento da história da arquitetura antes dos primeiros 
exercícios de composição. Milani clamava pela plena liberdade do aluno na 
exercitação dos projetos, se opondo à "liberdade guiada" defendida por Foschini. Tal 
clamor libertário de Milani tinha uma contrapartida que o aproximava de Fasolo. Em 
sua polêmica com Foschini, Milani acrescentava:

- T

“MILLANI, citado por Giovannoni - Op. Cit. p. 41.
70nParte I - Características dispositivas (forma e conveniência) - Generalidades - Critérios principais 
para o estudo planimétrico - Critérios higiénicos, práticos, orgânicos - O corpo da construção - Suas 
formas e suas proporções - Reunião de diversos corpos contruídos - Os pátios - Disposições várias - 
Planos panóticos, etc. Eram estudados os seguintes tipos de edificações: "Edifícios para habitação - 
A casa para habitação - A habitação coletiva - Edifícios para a instrução - Edifícios para a 
administração pública - Edifícios para armazenamento - Edifícios para o comércio e a indústria - 
Edifícios para serviços de transporte" - Cf. programa da disciplina Caratterí degli edifici (Prof. 
Giovanni Batista Milani) in A.A.V.V. - Annuario delia R. Scuola di architettura in Roma, Ano 
Acadêmico 1925-1926, p. 190.
71”Caracteristicas estáticas e construtivas - Conceitos gerais: Princípios estáticos e estéticos - Formas 
estruturais - Génese e classificação do organismo arquitetônico - Sobre a resistência dos materiais e 
das estruturas elementares - Características estáticas e orgânicas dos sistemas simples e complexos 
- Sua classificação prática: ossatura das paredes e coberturas pesadas - sistemas elementares em 
pedra - etc.". Ibidem. 1

A liberdade frente ao próprio aprendizado só poderia ser exercida com a 
aquisição de um conhecimento prévio. As características desse conhecimento, 
proposto por Milani, nos reportam à Choisy. Todo projeto seria uma resposta 
construtiva frente a um equacionamento de determinadas solicitações funcionais e 
técnicas. Milani ministrava, no terceiro ano, a disciplina de Caratterí degli edifici, que 
substituía a antiga Architettura Técnica. O programa se dividia em duas partes, a 
primeira, Caratterí dispositivi, estudava as necessidades funcionais de diversos tipos 
de edifícios70, a segunda, Caratterí statici e costruttivi, se dedicava aos estudos dos 
princípios estruturais em diversas obras e estilos arquitetônicos e seus respectivos 
sistemas construtivos71.

Seguindo Choisy, Milani estudava analiticamente o equacionamento e 
resolução dos problemas referentes tanto à disposição funcional quanto aos
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72MILANI, G. B. - UOssatura Murale, Torino, C. Crudo & C., 1920. Entre a bibliografia citada no livro 
encontramos Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonnê de 1'Architecture (1875) e Auguste Choisy - Art de 
bâtir che les Romains (1873) e Art de bâtir che les Bysantins (1883).
73ldem, Ibidem.

Classificando e periodizando os diversos sistemas construtivos, Milani 
procurava demonstrar que o edifício constitui um sistema orgânico de conceitos

sistemas estruturais e construtivos. A primeira parte oferecia ao aluno um método de 
estudo analítico de projetos como base para a realização de soluções próprias para 
o programa de funcionalidades. A segunda desdobrava o mesmo método para o 
estudo dos sistemas estáticos e construtivos. Como esta parte foi tratada 
detalhadamente no livro 1'Ossatura Murale72, é possível que façamos algum 
aprofundamento sobre suas características.

O livro tem três partes: a estabilidade, a estética e a construção. A parte I, 
sobre a estabilidade, procurava relacionar, graficamente, os princípios estruturais 
com as suas formalizações arquitetônicas. A classificação apresenta, para cada 
elemento estrutural, um esquema da ação das forças sobre as formas arquitetônicas, 
um exemplo daquele esquema numa situação específica, os tipos de construção 
possíveis para aquele elemento, o seu período histórico e exemplos de sua 
articulação planimétrica. O conhecimento científico da estática, usualmente 
representado vetorialmente, era assim arduamente vinculado às suas formas 
arquitetônicas, tornando-o de fácil apreensão e uso pelo aluno de arquitetura. Por 
outro lado, a forma arquitetônica tem explicitada a sua função dentro de um sistema 
construtivo, evitando o simples esteticismo. Com esta abordagem, o aluno poderia 
incorporar mais facilmente os complexos conhecimentos estruturais adquiridos nas 
aulas "científicas". Este é um dos exemplos daquilo que faltava para a integração do 
ensino no Politécnico de Milão. Um esforço de "ponte", desde os primeiros anos, 
dentro das disciplinas de arquitetura para a incorporação do conhecimento técnico- 
científico.

A parte II, sobre a estética, avançava nesse esforço de integração. Ao 
apresentar os sistemas de proporções, com regras simplificadas para a sua 
utilização, ilustrava detalhadamente os seus desdobramentos estruturais. Por 
exemplo, mostrava para uma determinada dimensão entre dois eixos de suportes 
verticais, os variados tipos de estrutura e suas respectivas alturas, de acordo com os 
vários estilos históricos. Milani forçava o aluno a conhecer as relações entre 
proporção e estrutura, e pensar unitariamente a estética e a construção.

A terceira e última parte, sobre a construção, pretendia apresentar ao aluno a 
história da:

"(...)prática da execução com os vários materiais e mão-de-obra das estruturas 
resistentes segundo o seu papel estático desempenhado no sistema."73
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estruturais, estéticos e construtivos. Todavia, tratava-se de uma unidade que deveria 
ser atingida em decorrência de um processo analítico. A composição adquiriria o 
caráter de síntese desse longo processo. Portanto, não poderia ser ensinada antes 
que o aluno acumulasse um suficiente volume de dados.

Se Milani desenvolvia um método analítico, Fasolo parecia estar mais 
preocupado com a aquisição de um repertório. Não parece ser demais lembrarmos a 
sua posição nos debates quando da criação da escola:

"Creio que os mais diversos esquemas arquitetônicos dos estilos mais variados 
possam, volta e meia, reportar-se a algumas soluções comuns bem delimitadas, 
assim como na tela das comédias existem, se não me engano, 37 tipos de posições 
às quais mais ou menos se refere todo o repertório dos autores, velhos e novos." 4

*

A ênfase no caráter "técnico-estilístico" do curso de Fasolo reforça sua 
intenção em conferir um conhecimento passível de ser instrumentalizado. Não se 
tratava de uma simples apresentação dos estilos, pois sua metodologia avançava 
até uma exercitação compositíva. Ainda na apresentação de seu programa, Fasolo 
nos dá uma pista de seu método de ensino:

Fasolo sabia que, para a arquitetura o repertório era muito superior às ”37 
posições" da comédia. Não bastaria, portanto fornecê-lo ilustradamente. Era 
necessário permitir que o aluno desenvolvesse sua capacidade analítica para que 
construísse acumulativamente seu próprio repertório de elementos arquitetônicos, 
tipologias funcionais e soluções projetuais. Somava-se portanto a Milani, e, com a 
publicação de Le forme architettoniche dall'antichità al medioevo75, que desenvolve 
integradamente o estudo dos estilos com o da estática e construção, demonstram a 
complementariedade de suas abordagens.

Ao apresentar o programa de Storia e stili dell'Architettura, Fasolo adverte que 
seu curso segue integradamente o de Pietro D'Archiardi, Storia dell‘arte. Apesar de 
paralelos, os dois cursos teriam objetivos específicos:

74Argumentação de Vicenzo Fasolo relatada por Giovannoni em "Discussioni Didatiche" Op Cit. P- 50 
e51.
75FASOLO, V. e MILLANI, G. B. - Le forme architettoniche dall'antichità al medioevo,

6ln Annuario delia R. Scuola di architettura in Roma. Anno Accademico 1925-1926; p. 173.

"Enquanto o primeiro tem um caráter eminentemente técnico-estilístico, com especial 
referimento à história da arquitetura, tomando em particular consideração o 
organismo construtivo dos monumentos e a evolução das formas arquitetônicas, o 
segundo, tem um caráter prevalentemente histórico artístico,(...) tendo em particular 
interesse as relações que tais obras (de arte) têm com a arquitetura, mãe de todas as 
artes."76
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"O estudo dos estilos nas suas aplicações práticas - A composição estilística e o seu 
entendimento - As condições ambientais .
Ilustrações analíticas dos monumentos característicos dos vários estilos (tais 
ilustrações ocuparão uma das três aulas semanais)
Exercítações gráficas - Composições de projetos de antigos temas no caráter e no 
ambiente estilístico - Impressões de bloco de anotações, tais como coleção de 
motivos construtivos, arquitetônicos, decorativos, separados dos monumentos, de 
elementos isolados, de reproduções de obras arquitetônicas."77

Enquanto Fasolo e Milani forneciam 
bagagem de exemplos de sistemas e elementos arquitetônicos, compositivos e 
estruturais, cabia a Foschini e Manfredi desenvolver no aluno suas habilidades 
compositivas frente a temas contemporâneos. A proposição do architetto integrale 
pretendia um arquiteto capaz de realizar uma síntese dos conhecimentos envolvidos 
no projeto. A introdução por Durand, e posteriormente Guadet e Choisy, de 
metodologias que se pretendiam científicas atingiria assim o seu objetivo: o projeto 
como síntese de um conjunto de conhecimentos que o novo arquiteto deveria ser 
capaz de acumular analiticamente.

Como vimos nos debates inaugurais da escola, Arnaldo Foschini defendia um 
nova forma de ensino para a composição arquitetônica. Proposto por ele ainda no 
Instituto de Belas-Artes de Roma, seu método foi prontamente adotado por Manfredi, 
do qual era assistente, e a seguir, introduzido na Escola de Roma. Suas principais 
características são resumidas a seguir.

bloco de anotações". A discussão das "aplicações 
não havia nada de implícito nessa

1.4.2 - O ensino 
ecletismo estilístico

77lbidem, p. 184.

uma metodologia analítica e uma

Se Milani faz uma ponte para a utilização arquitetônica dos conhecimentos 
técnico-científicos, sem ruptura com a tradição dos estilos, Fasolo cumpre papel 
análogo entre o ensino de história da arquitetura e o uso dos estilos na composição 
arquitetônica. Seu curso incentivava o uso do desenho como método de estudo 
histórico. Nas suas aulas de ilustração analítica, Fasolo desenhava na lousa 
virtuosamente, e segundo relatos, com as duas mãos, os projetos que estudavam. 
Um desempenho que induzia o aluno a desenvolver sua capacidade de desenho no 
contato com os monumento históricos, fonte do repertório necessário para a 
produção de uma arquitetura sem ruptura com o passado. O ápice desse curso seria 
o exercício de "composições de projetos antigos", que preparava o aluno ao uso do 
repertório adquirido com o "i 
práticas" do estudo dos estilos mostra que 
metodologia.

de composição: pragmatismo funcional e
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78Cfr. VAGNETTI, L.- "Arnaldo Foschini, 1884-1968", in AAW - Amaldo Foschini/ didattica e 
gestione delfarchitettura in Italia nella prima metà del Novecento - a cura de Nullo Pirazzoli, atas 
de um encontro realizado pela prefeitura de Russi, Itália, em dezembro de 1978.
79Cf. VAGNETTI, L.- Op. Cit. p. 23.
80Esta consideração é diversas vezes expressa por Rino Levi em seus textos, como veremos na 
segunda parte deste trabalho. As observações a seguir são derivadas de idéias apresentadas pela 
Profa. Sophia S. Telles em palestra no XIII Congresso Brasileiros de Arquitetos, em 1991-

Em primeiro lugar, a concessão de uma liberdade controlada ao aluno, que 
desenvolvia seus exercícios com o acompanhamento do professor, o qual apenas o 
direcionava com argumentações sensatas, nunca corrigindo-o de maneira 
peremptória. A segundacaracteristica, coerente com Choisy, era o equacionamento 
do uso e da construção do edifício como um problema a ser resolvido, dirigindo a 
pesquisa projetual do aluno para o diálogo com as informações específicas 
necessárias para resolvê-lo. A terceira era a evolução progressiva na complexidade 
do tema escolhido para o exercício de composição, procurando permitir com isso 
que o aluno tivesse sempre o controle do conjunto de variáveis equacionadas no 
projeto. Com a complexidade progressiva pretendia-se estimular a capacidade de 
síntese do aluno desde o início da sua formação. A quarta era o raciocínio estrutural 
e construtivo como base da definição estética e espacial desenvolvida na 
composição e não como efeito limitado à fachada78.

Os estilos continuavam a ser ensinados, mas assumiam um papel 
secundário, sendo permitido ao aluno uma liberdade, ainda que vigiada, na sua 
escolha. Acabavam os enunciados do tipo: "um pavilhão para um caffehaus a 
construir-se na Piazza Michelangelo, em substituição à célebre Loggia del Poggi; o 
pavilhão deverá ser projetado nas formas da ordem dórica grega", com os quais o 
próprio Foschini aprendeu arquitetura alguns anos antes79.

Apesar de Foschini concordar com a concepção da composição arquitetônica 
como equacionamento de um problema a ser resolvido, não aceita o método 
introdutório proposto por Fasolo e reafirmado por Milani. Foschini reconhece a 
impossibilidade de formação de um arquiteto estritamente dentro de um método de 
cunho científico. A capacidade de síntese do arquiteto não poderia começar a ser 
desenvolvida apenas após a aquisição de um vasto conhecimento analítico. A 
síntese que Foschini propõe tem um outro caráter, e a rigor talvez não pudesse ser 
denominada como tal. Reconhece que a extensão e complexidade dos 
conhecimentos envolvidos na projetação da arquitetura contemporânea são 
impossíveis de serem dominados por uma só pessoa80.

O projeto como síntese de conhecimentos, definição constantemente referida 
pelos professores e ex-alunos da Escola de Roma, está mais próximo da concepção 
Renascentista, segundo a qual o arquiteto cria um "organismo unitário", um "todo 
harmónico" como o corpo humano. Para fazê-lo, seria necessário que o aluno 
desenvolvesse sua capacidade de controle, empírica ou intuitiva, do conjunto de
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81Assim, é totalmente exagerada a comparação de Koéning, para quem o método Foschini era o 
mesmo "método de ensino que nas revistas de arquitetura tem sido atribuído por um lado a Gropius e 
a Bauhaus, e por outro a Ernesto Rogers" . Giovanni Klaus Koéning in AAW - Amaldo Foschini/ 
didattica e gestione... - a cura de Nullo Pirazzoli, Op. Cit., p. 104.
82ARGAN, Giulio Cario - Walter Gropius e la Bauhaus, Torino, Einaudi, 1988 (1* edição 1951).

conhecimentos envolvidos no projeto. Esse controle não significaria 
necessariamente que ele os conhecesse a priori, como deveria ocorrer na síntese 
científica. A dimensão empírica e intuitiva do trabalho de projetação necessitaria ser 
desenvolvida desde o início da formação do aluno, e independe da quantidade de 
conhecimentos que ele já tivesse acumulado.

O ensino de composição se estruturou sobre esta estratégia. O aluno deveria 
desenvolver ali sua capacidade de síntese dos conhecimentos que já possuía ou 
que conseguisse agenciar ao longo da elaboração do projeto.

Não se trata portanto de nada comparado à didática da Bauhaus, sua 
contemporânea81. A Escola de Roma não apresentava nenhuma nova concepção 
urbanística ou artística movendo o ensino de arquitetura, não há nenhuma 
experiência vanguardista em curso. Abre-se, sem romper com a tradição acadêmica, 
para a realidade de uma sociedade que se transforma rapidamente, com demandas 
que necessitam ser atendidas, e que o seriam por profissionais com um mínimo de 
capacitação. Ou os arquitetos mudavam sua postura profissional, ou seriam 
gradualmente isolados das transformações pelas quais passavam as cidades 
italianas. Trata-se portanto de uma aceitação da nova realidade italiana e não da 
proposição de uma nova visão de mundo, como encontramos na Bauhaus82, onde o 
pragmatismo de Gropius se coloca como forma de superar o idealismo de uma razão 
descolada da realidade, e portanto incapaz de transformá-la.

O ensino de Milani e Fasolo e o ensino de composição de Foschini não 
pretendiam nenhuma ruptura vanguardística. A indução aos métodos analíticos 
habilitavam o aluno a equacionar o projeto como um problema frente ao qual deve 
agenciar conhecimentos para a sua resolução. A história da arquitetura se torna uma 
fonte de exemplos de "resoluções de problemas" construtivos, estruturais e 
funcionais. Entretanto, como já havia sugerido Fasolo, quando instigado por 
Piacentini, a mesma metodologia poderia ser utilizada frente à arquitetura 
contemporânea, que se tornaria fonte de informação para a realização de projetos 
atualizados. A "síntese intuitiva" de Foschini não necessitaria passar por grandes 
alterações frente à mudança de referencial. Fossem os estilos históricos, fossem as 
novas formas modernas, a estrutura do trabalho compositivo continuaria baseada no 
projeto como um problema a ser equacionado e resolvido.

A liberdade na escolha do estilo pelo aluno abriu a brecha para a entrada da 
arquitetura produzida pelas diversas vanguardas modernas. No entanto, a nova 
arquitetura seria referida como um estilo, aparentemente mais adequado à época, 
sem que com isso a estrutura de raciocínio projetual se transformasse. Consolida-se
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"(...) a vida de Piacentini se distingue em dois precisos períodos: um, positivo, se 
encerra em 1925 e tem o seu melhor produto no cinema Corso em Roma; o outro, 
inaugurado com o Hotel Ambasciatori na via Veneto e concluído com o E 42, com a 
demolição dos Borghi, o 'estupro' de Ferrara, a imunda reforma do teatro da Ópera, é 
responsável por todos os horrores da arquitetura italiana do vintênio e depois dele. 
Abstenhamo-nos dos trinta e cinco anos de poder e de traição; e recordemos, na 
ocasião da sua morte, o Piacentini artista jovem e ardente, sincero e renovador. O

■
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"Para mim este é o verdadeiro ponto de chegada da arquitetura contemporânea: ver 
onde está o problema, descobri-lo e colocar-se defronte a ele sem preconceitos, sem 
partidos anteriores: estudando-o naquilo que é, e resolvendo-o cientificamente, 
tecnicamente e com idéia. (...) A visão estética e a veste decorativa cada um as dará 
segundo a própria raça, segundo o próprio temperamento, segundo o ambiente onde 
deverá operar."83

Ô3 y •
PIACENTINI, Marcello - "Problemi reali piu che razionalismo preconceito" Architettura ed Adi 

Decorative, Ano VIII (1928/1929) Fase. III. ’ ;

uma metodologia empírica de resolução dos problemas de uso e construtivos, que 
se manifesta sempre com maior ou menor independência em relação ao estilo 
utilizado.

Trata-se de uma concepção que permitiu a sobrevivência de uma produção 
que variava habilmente as referências estilísticas que adotava. Sem ela não seria 
possível que arquitetos como Enrico Del Debbio ou Pietro Aschieri produzissem 
projetos "modernos" ou "neoclássicos" de acordo com a conveniência do momento 
político-cultural. Mas também foi uma abertura que permitiu a sobrevivência 
exacerbada de um caráter clássico nas obras racionalistas na Itália do período entre- 
guerras, sem comprometer a atualidade da arquitetura dos edifícios. Todos os 
arquitetos formados pela escola romana nesse período apresentam, em maior ou 
menor grau, esse hibridismo.

Tal hibridismo era explicitamente defendido por Marcello Piacentini ao 
comentar as qualidades do projeto de Le Corbusier para o concurso da sede da 
Sociedade das Nações em Genebra. Em plena polêmica com os racionalistas, após 
a primeira exposição de 1928, Piacentini argumentava que se deveria valorizar uma 
certa essência objetiva e profissional da arquitetura, independente da liberdade de 
escolha do estilo. O argumento que havia sido criado para o embate com os 
acadêmicos mais conservadores passa a ser utilizado contra seus ex-alunos, 
participantes do movimento racionalista:
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A constante presença de Marcello Piacentini neste estudo exige algumas 
considerações. O significado que revestiu sua atuação durante o vintênio fascista 
tem afastado estudos mais aprofundados. Apesar de não ser esse o principal objeto 
deste trabalho, foi necessária a superação de algumas idéias preconcebidas para 
que se pudesse precisar o papel desempenhado por Piacentini no período de 
formação de Rino Levi. A duras palavras reproduzidas acima foram escritas por 
Bruno Zevi, um adversário de muitos anos, e indicam uma duplicidade que é 
confirmada pelo exame atento da produção teórica e projetual de Piacentini. Uma 
divisão que tem para nós particular interesse, pois foi exatamente em 1925 que Rino 
Levi foi aluno de Piacentini e coincidentemente escreveu a sua carta-manifesto. 
Antes dessa data Piacentini escrevera Nuovi orizonti deiredilizia cittadina valorizando 
a dimensão cívica da arquitetura, ou ainda II momento architettonico all'estero, 
informando aos italianos aquilo de novo que estava sendo produzido 
internacionalmente. Batalhara pela criação da escola unificada de Roma e pela 
implantação de novos métodos de ensino, mostrara exemplos de arquitetura 
moderna nas suas aulas. Frente a essa atuação é difícil não se reconhecer a sua 
modernidade.

Como uma datação tão precisa tem algo de irreal, pode-se pensar que o 
processo de "traição" de Piacentini tenha sido um pouco mais longo que a simples 
mudança de ano. Algumas obras recentes têm ligado os dois "períodos" citados por 
Zevi, revelando as suas continuidades e descontinuidades. Edilizia se tornaria o E 
42, numa evolução na qual a interação entre os arquitetos e o poder fascista foi 
muito mais complexa do que os clássicos esquemas didáticos realizados no pós- 
guerra85. Mario Lupano86 estabelece essa continuidade através da análise das 
evoluções internas ao pensamento piacentiniano. Já Giorgio Ciucci87 procura situar a 
atuação de Piacentini dentro do quadro político do entre-guerras, num estudo que 
mostra a capacidade de Piacentini em calcular sua ação de acordo com cada 
momento político, o que constrói sua imagem de homem com poucos princípios 
éticos.

Nada mais distante da personalidade de Rino Levi que a imagem oportunista 
deixada por Piacentini na história italiana. Levi definiu um conjunto de princípios no

mZEVI, Bruno - "Marcello Piacentini: mori nel 1925", L'architettura cronacha e storía. n. 58, 1960 - 
editorial comentando a morte de Piacentni.
85"Uma operação pedagógica merecida pelo seu caráter exortativo e moral, mas também borrifada 
pela preguiça e preconceitos, necessária numa fase de oposição, mas hoje incapaz de oferecer uma 
contribuição autêntica ao avanço da reflexão disciplinar". Cf. GREGOTTI, Vittorio, Op. Cit., p.16.

“LUPANO, Mario - Marcello Piacentini - Op. Cit., 1991.

87CIUCCI, Giorgio - Op. Cit. -

único Piacentini que vale e que está destinado a permanecer; frente a ele se 
inclinam, reverentes, também os adversários do arquiteto do regime."84
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As duas positivas indicam caminhos para esta pesquisa: a importância da 
disciplina de Edilizia na sua formação e a atuação de Piacentini como divulgador da 
arquitetura moderna na escola, garantindo o seu prestígio entre os estudantes. A 
carta para Libera, de caráter privado, demonstra os limites da admiração expressa 
nas outras duas. Piacentini, personagem importante na escola e nos primeiros anos 
de profissão transformara-se, no pós-guerra, num obstáculo para o desenvolvimento 
da nova arquitetura.

"Daquilo que me diz, vejo com tristeza como, depois de tantos anos de luta e 
esforços para dar à arquitetura uma orientação sana, o campo esteja ainda agora

s

início de sua carreira, sem negá-los ao longo de quase 40 anos de vida profissional. 
Durante sua formação na Itália, a clareza das posições dos principais personagens 
do meio arquitetônico não era facilmente discernível, dadas as complexidades 
inerentes ao vintênio fascista. Em três ocasiões Piacentini é citado nominalmente por 
Levi, duas delas de forma muito elogiosa (no manifesto de 1925 e em carta- 
entrevista de 1964).

As três ocasiões nas quais Rino Levi se refere a Marcello Piacentini por 
escrito são: a primeira na sua carta manifesto de 1925, a segunda em uma carta 
endereçada a Adalberto Libera em 1947 e a terceira na carta respondendo a uma 
entrevista feita por Paulo F. dos Santos:

"(...) na nova Escola Superior de Arquitetura de Roma há uma cátedra de Edilizia, 
regida pelo distinto arquiteto Marcello Piacentini, uma das autoridades mais 
competentes da Itália sobre o assunto"88

dominado por Piacentini"89

í 4

“LEVI, Rino - "Arquitetura e estética das cidades", Op. Cit.
89Rascunho de carta de Rino Levi enviada em resposta a carta de Adalberto Libera de 30/12/1946. 
Arquivo Rino Levi.

Resposta de Rino Levi à carta do Prof. Paulo F. dos Santos de 24/07/1964, com c  
subsidiar a apresentação do livro Obras Completas de Lúcio Costa. Arquivo Rino Levir Pasta 69.

"Embora não apreciasse a Arquitetura de Piacentini, orientada no sentido de um 
monumentalismo inspirado na tradição romana, eu o estimava muito. Ele era um 
espírito adiantado. Gozava da simpatia dos estudantes mais irriquietos, que 
propugnavam por uma reformulação da arquitetura. Em classe, Piacentini nos 
apontava os exemplos de Poelzig, de Gropius, de Neutra, de Le Corbusier, etc. 
Lembro de meu entusiasmo quando ele nos apresentou o projeto do arranha-céu de 
vidro de Mies, projetado, creio, em 1919. Foi Piacentini que me fez conhecer o 
primeiro livro de Le Corbusier, Vers une Architecture, que comprei logo em seguida. 
Frequentei o escritório de Piacentini como estagiário em 1925, por vários meses e 
por períodos, pois o horário da Escola era apertado"90
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Nos anos 20 e 30 as relações com Piacentini não eram tão antagónicas. Em 
seu depoimento a este autor, Luigi Vietti resume as expectativas frente a Piacentini:

Foi grande o interesse italiano por propostas que contrapunham valores 
artísticos às transformações técnicas das cidades. Como vimos anteriormente, a 
formação das Associações dos Cultores da Arquitetura constituiu-se numa reação

91O arquiteto Luigi Vietti estudou com Rino Levi em Milão, e transferiu-se igualmente para a Escola de 
Roma. Nos anos seguintes teria uma participação destacada no movimento racionalista. O arquiteto 
Luigi Vietti realizou dois depoimentos ao autor, o primeiro em 3/10/1994 e o segundo em 17/11/1994. 
A presente citação foi extraída do segundo depoimento.
QT

Carta de Adalberto Libera para Rino Levi em 16/12/1930.
93CARBONARA, Pasquale - "Tre edifici in San Paolo del Brasile, arch. Rino Levi" , Revista 
Architettura Fascicolo V, Maio de 1938. Curiosamente Levi era apresentado como arquiteto italiano 
que trabalhava no Brasil, e não como brasileiro nato. -

Ainda em 1930, Libera escrevia a Levi que até "Piacentini, Acadêmico da 
Itália, faz coisas ultra-modernas"92. Em 1938, a revista dirigida por Marcello 
Piacentini, Architettura, publicava três projetos de Rino Levi, a primeira divulgação 
de sua obra no exterior93. A confirmação por Libera, então membro atuante do 
movimento racionalista italiano, do caráter "moderno" da produção de Piacentini fora 
importante para Levi, já há vários anos no Brasil e distante dos acontecimentos 
italianos, manter sua impressão sobre o ex-professor. Se Rino Levi acompanhasse 
os acontecimentos italianos exclusivamente pela revista Architettura teria uma visão 
abrangente mas pouco nítida das posturas e conflitos. A revista publicava sempre a 
arquitetura moderna junto a uma produção mais tradicional. Criava um amálgama 
pouco claro, mas auto-definido como moderno.

O estudo de Edilizia, de II momento architettonico a/1'estero, da ação de 
Piacentini na revista Architettura ed Arti decorative e no ambiente cultural italiano do 
vintênio fascista é necessário para entender-se o que foi incorporado e o que foi 
recusado por Rino Levi dos ensinamentos do seu mais importante professor. Esforço 
de escolha construído distante dos acontecimentos, os quais acompanhava por 
alguns livros, revistas e poucas correspondências. Condição esta suscetível às 
confusões próprias dos acontecimentos, que eram propositadamente apresentados 
de maneira homogénea pelos meios oficias de divulgação. Esforço majoritariamente 
realizado diante de uma outra realidade a ser enfrentada, a cidade de São Paulo no 
início de seu processo de metropolização.

"Piacentini era então a nossa esperança no campo da arquitetura racionalista. Porque 
ele já tinha abraçado esta arquitetura e tinha declarado que estava deste lado. 
Depois, pelo contrário, desmentiu-se e começou a fazer arquitetura rica, e tomou-se 
o arquiteto do regime fascista."91
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"Não se deve crer que nós, por exagerada busca do pitoresco, queiramos banir 
absolutamente a ordem simétrica, destinada a dar um caráter grandioso e 
monumental a certas partes da cidade. Nós admitimos que a Praça da Concórdia em 
Paris, bem contornada com a Madalena e com o Corpo legislativo, e a bela

^ZUCCONI, Guido - Op. Cit., 1989. As próximas citações são das páginas 98, 99 e 111. 
“Cf. LUPANO, Mario - Op. Cit.. Esta e as próximas citações são das páginas.10, 11 e 23.

aos projetos higienistas e sanitaristas que desde o último quarto do século XIX 
"limpavam" as velhas cidades italianas94. De uma primeira ação na qual se 
reclamava das perdas geradas pelas transformações abruptas do urbanismo 
sanitarista, tais associações passaram a lutar por bloqueá-las. A ascendência de 
idéias românticas nesses grupos no final do século XIX é sublinhada por Zucconi, 
que ressalta a recusa à "vulgaridade do tempo presente" e a ligação aos mais 
diferenciados passados míticos, todos concorrendo para a construção de uma 
"tradição nacional" idealizada.

Foi no âmbito desses agrupamentos que as obras de Charles Buis e Camillo 
Sitte foram traduzidas e divulgadas, do primeiro em 1902 e do segundo em 1907. O 
intuito era encontrar uma nova referência, internacional e contemporânea, para 
defender o pensamento conservacionista italiano da acusação de anacronismo Mais 
que permitir o enriquecimento do assunto, as traduções, parciais e 
instrumentalizadas, serviam para referendar o conjunto de proposições do 
preservacionismo urbano amadurecidas nestas décadas de atuação das 
associações. O romantismo italiano encontrava nessas teorias de "construção 
artística das cidades" um reforço internacional para sua posição.

As palestras proferidas por Charles Buis, "figura de administrador com 
sensibilidade artística"95, a convite da Associação dos Cultores da Arquitetura de 
Roma devem ser entendidas nesse quadro. Atuante no ambiente cultural romano, 
em 1902 a Associação convida-o para uma conferência que mostrasse as suas 
experiências como chefe da administração municipal de Bruxelas, pretendendo 
assim "acelerar uma reforma na mentalidade com a qual enfrentar o planejamento 
romano".

Buis reviveu as vocações ao pitoresco dos arquitetos-cultores como 
possibilidade de intervenção urbana respeitosa à morfologia da cidade antiga ou de 
controle coerente da sua expansão. Com o pitoresco valorizava-se o uso do quadro 
urbano (equivalente ao Stadtbild de Sitte) como unidade compositiva, que 
sobrepusesse os valores da cidade aos valores intrínsecos a uma única obra de 
arquitetura. Mas a cidade de Buis era a cidade eclética, aberta a abrigar no seu 
interior uma grande diversidade de quadros urbanos, não se restringindo ao caráter 
medievalizante dos românticos oitocentistas.
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A seguir, Piacentini avançava a proposta para uma maneira 
encarar o projeto da cidade:

^BULS, Charles - 'Estética delia città', Roma, Associação dos cultores da arquitetura, 1903, apud. 
LUPANO - Op. Cit., p.. 11.
97PIACENTINI, Marcello - "Nuovi orizzonti delTedilizia cittadina", Op. Cit., p. 4. As próximas citações 
são deste texto.

"moderna" de

perspectiva dos Campos Elíseos, coroados pelo Arco da Estrela, constituam um dos 
mais belos quadros urbanos que se possa ver na Europa"96

"Sitte estudou profundamente o ambiente medieval italiano, relevou inumeráveis 
conjuntos de edifícios nos centros das nossas mais queridas e belas cidades (...). A 
escola teve sucesso, principalmente, enquanto combatia (...) o sistema imperante de 
traçado retilíneo e xadrez, dos planos reguladores feitos com pura base geométrica 
(...). A reação à aridez do período precedente, a sedução dos quadros criativos e 
pitorescos, não deixaram que se visse o caráter absoluto desta teoria, errada 
substancialmente na sua natureza individualista. Não se pode conceber um plano 
pitoresco a priorí (...) a ingenuidade não pode ser imposta: é um sentimento natural e 
instintivo que tira toda sua força do fato ser inconsciente (...)"97.

Segundo Lupano, essa inclusão do neoclássico num raciocínio pitoresco foi 
acolhida especialmente por dois membros da Associação, Gustavo Giovannoni e 
Marcello Piacentini, para quem a leitura das versões medievalizantes de Camillo 
Sitte estaria sendo sempre mediada por esta possibilidade de coexistência indicada 
por Charles Buis em sua palestra. O conceito de quadro urbano, que viria a reger as 
propostas de Edilizia cittadina não poderia mais ser reduzido a um problema 
antagónico ao gosto neoclássico e neobarroco que já dominava Roma. O quadro 
urbano tornava-se um conceito que retomava a arquitetura como arte cívica, e não 
mais uma nostalgia romântica e conservadora. A arte cívica poderia criar 
transformações na cidade, e mesmo elaborar as propostas para a sua expansão, 
sem necessitar reproduzir ad infinitum as pitorescas praças e vielas medievais. A 
interpretação da palestra de Buis pelos futuros fundadores da Escola de Roma 
permitiu a elaboração de novas propostas para a atuação da Associação e, 
principalmente, lançou as bases do pensamento urbanístico dominante nos anos 20 
na escola de Roma: uma arquitetura concebida como arte cívica, não determinada 
por limitações estilísticas neomedievalistas.

Em Nuovi orizzonti dell'edilizia cittadina, transcrição de conferência realizada 
na aula inaugural do segundo ano da Scuola Superiore di Architettura di Roma, em 
1921, Piacentini organizou um conjunto de idéias que direcionaram sua atuação nos 
anos 20. Em primeiro lugar acertou contas com as propostas pinturescas, afirmando 
seu valor, mas indicando os seus "ingénuos limites":
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Piacentini superava assim a experiência pinturesca, caminhando em direção 

às mais atuais concepções arquitetônicas daquele momento. Uma proposta que 
procurava reduzir a liberdade individual de criação, vinculando-a a um sentido de 
escola e comprometendo-a com um valor maior, ou seja, o conjunto do ambiente 
urbano. Priorizava o direito público frente ao direito privado e defendia um limite à 
variedade de projetos:

"(...) devemos hoje procurar a fonte de estudo na totalidade da fisionomia da cidade, 
nas inúmeras construções alinhadas nas ruas que até hoje nos parecem cinzentas, 
em uma palavra na Arquitetura menor . (...) Assim e só assim, nós do passado 
poderemos aprender não apenas as formas já perfeitas, não apenas os particulares 
decorativos já amadurecidos e indissolúveis, mas o senso da cidade e dos 
ambientes, quero dizer o seu temperamento, a sua atmosfera estética. (...) De fora 
dos grandes monumentos, as construções respondiam a um método construtivo, não 
ao sonho abstrato de um artista. (...) Uma ausência de pretensão que ressaltava por 
contraste a beleza dos monumentos, sendo essa a maior razão de seu fascínio.”

"A variedade deve consistir no movimento das massas, no vivaz desenho das linhas 
finais, no altemar-se dos pórticos, das ioggias, dos balcões, dos jardins, no destaque 
aos monumentos antigos ou edifícios públicos e com esses concordar. E sendo esses 
edifícios do mesmo estilo! Do estilo de hoje e nosso, sadio e poderoso, que não será 
monótono, se a aplicá-lo forem sempre chamados artistas que saibam imprimir as 
suas peculiaridades"

"(...) O plano regulador tem um estilo, e este estilo deve se harmonizar com o estilo 
da arquitetura que o reveste. Não se concebe mais um plano regulador como um 
magro compartimento geométrico de partição de terrenos, mas como todo um 
organismo estético, prático e higiénico; é claro que esse plano deve se harmonizar 
com as casas que se constróem sobre ele".

De acordo com esse pensamento, sua concepção de ambientismo procurava 
se aproximar das produções modernas que testemunhara em suas viagens para a 
Alemanha e que havia relatado num polêmico artigo do mesmo ano98. Piacentini se

Esse conjunto estético deveria, por sua vez, seguir novas regras, mais 
adequadas aos novos tempos, às novas técnicas construtivas, que solicitavam um 
estilo mais simples e despojado. Apesar de continuar existindo a necessidade dos 
grandes monumentos, a nova arquitetura deveria atender as menores necessidades 
da sociedade, baseando-se numa "arquitetura modesta cotidiana". Mesmo a 
identidade de uma cidade não necessita mais ser buscada apenas entre os 
monumentos:

98PIACENTINI, Marcello - "II momento architettonico all'estero", Architettura ed Arti decorativi, ano I. 
fase. 1, maio/junho de 1921, p. 32 - 76. Este artigo será analisado a seguir. 2
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"Não é verdade que as ruas estreitas são anti-higiênicas, a higiene das ruas depende 
da sua limpeza e da limpeza das casas (...) mas é um fato que, em Veneza e 
Génova, onde se encontram as ruas mais estreitas do mundo, as últimas epidemias,

"Por ambientismo hoje devemos, portanto, entender não a reprodução ou a 
continuação das formas e dos motivos arquitetônicos, mas aquele senso geral de 
harmonizar as massas, os objetos, as cores que vemos refletidas na totalidade da 
fisionomia da cidade. O ambientismo concebido diversamente desse, isto é, como 
adaptação nas pequenas construções dos grandes motivos dos monumentos mais 
notáveis, leva à paródia dos estilos do passado."99

Em sua atuação na escola romana, na disciplina Edilizia cittadina ed arti dei 
giardini, desenvolveu os conceitos propostos nesta conferência100. O curso procurava 
instrumentalizar o aluno para a realização de projetos urbanísticos coerentes com 
tais conceitos. As aulas eram dedicadas ao estudo analítico dos elementos da 
cidade, transportando para o urbano a abordagem já consolidada nas outras 
disciplinas da escola. Iniciava-se com as ruas, depois avançava-se para as 
avenidas, cruzamentos, largos e praças, todos eles estudados de maneira análoga. 
As argumentações tentam articular os critérios estéticos com os funcionais. As aulas 
destinadas ao estudo das ruas são exemplares do enfoque piacentiniano.

A oposição entre o traçado retilíneo e o sinuoso é discutida em diversos 
momentos do curso. Após defender o valor da variação das ruas antigas, Piacentini 
afirma que isso não deve resultar no uso exclusivo dessa forma, o que acarretaria 
um outro tipo de monotonia. As ruas retilíneas são apresentadas como úteis para as 
artérias de grande tráfego sobre terrenos planos, enquanto as sinuosas têm a 
capacidade de proporcionar uma boa ocupação de zonas altimetricamente 
movimentadas. Esse pragmatismo em relação à estética da cidade é retomado 
diversas vezes, ainda que os motivos estéticos predominem. Ao discutir os critérios 
para a largura das ruas, Piacentini questiona as diretrizes higienistas, que 
prescrevem a salubridade das ruas largas:

afasta das correntes mais conservadoras da arquitetura italiana, procurando 
atualizar suas propostas:

"PIACENTINI, Marcello - "Nuovi orizzonti deU'edilizia cittadina", Op. Cit. .
100 A visita ao Arquivo Piacentini, na Biblioteca da Faculdade de Arquitetura de Florença, permitiu a 
confirmação dessa informação presente no livro de Mario Lupano. Além das referências a "Nuovi 
orizzonti dell’edilizia cittadina", as aulas estão repletas de citações ao manual de I. Stúben, de onde 
Piacentini parece ter extraído a sua metodologia analítica e grande parte dos parâmetros 
dimensionais utilizados. Sobre esses parâmetros, Lupano afirma que Piacentini tinha como costume 
contar, com passos, as dimensões dos principais espaços urbanos que visitava em suas viagens, 
gerando informações que seriam utilizadas nas suas aulas e nos seus projetos. A relação entre 
Piacentini e Stúben será retomada no próximo item. ’
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Se as ruas estreitas não apresentavam grandes inconvenientes, o mesmo não 
ocorria com as ruas muito largas. A intensidade do tráfego produzia excesso de 
poeira, e comprometia a suà higiene. Também quanto à estética a largura exagerada 
produzia prejuízos:

y
£

Neste exemplo concreto, Piacentini ilustrava a interdependência entre a forma 
da arquitetura e o traçado de um Plano Regulador. Tanto o traçado urbano deveria 
ser pensado em conjunto com as formas arquitetônicas que possibilitaria, quanto o 
projeto do edifício dependeria da situação urbanística na qual se encontraria. Neste 
último caso, o exemplo serve para demonstrar como um "defeito" da forma das ruas 
pode ser "corrigido" pela ação dos arquitetos, e assim valorizar o conjunto da cidade.

especialmente as do pós-guerra, forneceram dados estatísticos muito significativos, 
demonstrando que aquelas ruas nâo tiveram um índice maior de mortalidade."101

"(...) os franceses resolvem o problema arredondando o ângulo agudo, onde fazem 
as construções das casas com paredes arredondadas, e sobre as quais se elevam 
aquelas pequenas torres, que são características das cidades francesas. Este fato 
demonstra, digamos entre parênteses, como a arquitetura de uma cidade, até nas 
particularidades decorativas, deriva freqiientemente do traçado das ruas. O 
conhecimento desta matéria é, portanto, muito importante, porque o traçado de uma 
cidade pode determinar os estilos das construções.''103

Ainda que toda a argumentação de suas aulas indique um esforço em atender 
as demandas de uso e de higiene das cidades contemporâneas, seriam sempre os 
critérios estéticos que determinariam o valor do projeto. Apesar de defender a 
possibilidade de harmonização entre ambos os critérios, a orientação piacentiniana 
prioriza a atenção à estética das cidades. Para ele, seria este o principal instrumento 
de qualificação do espaço urbano.

Se o objeto da ação urbanística é a estética do espaço urbano, o traçado das 
ruas não pode ser concebido de maneira independente da forma arquitetônica dos 
seus edifícios. A aula sobre cruzamentos ilustra essa abordagem. Após ressaltar que 
o ângulo agudo "é feio e pouco prático", Piacentini recomenda que eles devam ser 
cortados ou arredondados, citando Paris como exemplo:

"Nâo se consegue individuar a fisionomia da sua secção; é uma coisa desconexa. 
(...) Quando mais larga que quarenta metros, não se consegue abraçar a rua com os 
olhos."102

101lbidem, p. 7.

102lbidem, p. 11 e 14.

103PIACENTINI, Marcello - "Lezioni stenografate di Edilizia Cittadina", 1924, Arquivo Piacentini.
Biblioteca da Faculdade de Arquitetura de Florença, p. 38. "
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Se o exemplo parisiense pode evocar um compromisso com o ecletismo, a 

referência a Hans Poelzig o aproxima de produções mais atualizadas. Para 
Piacentini, Poelzig fornece um importante exemplo de movimento das fachadas, 
inserindo-se portanto na corrente pitoresca de arquitetura, sem que ele notasse as 
especificidades da arquitetura expressionista. Essa leitura estaria presente nos 
diversos artigos sobre arquitetura alemã publicados pela revista Architettura ed Arti 
decorative na mesma época destas conferências. Os edifícios de Poelzig e 
Mendelsohn apareciam assim como exemplo de arquitetura moderna que constrói 
um espaço urbano rico e variado. Mais um exemplo de superação da monotonia das 
fachadas planas.

O conjunto das formulações expressas nas palestras e aulas de Piacentini 
revela que Edilizia cittadina era um momento muito específico dentro do contexto da 
Escola de Roma. Ainda que apresentasse uma abordagem analítica no estudo dos 
elementos componentes da cidade, Piacentini encontrava na ação urbanística o 
sentido unitário para a composição. A predominância dos valores estéticos sobre os 
funcionais não significava o exercício arbitrário da expressão individual. O projeto 
urbanístico segundo critérios artísticos era um instrumento de construção e 
qualificação de espaços onde poderia se desenvolver a sociabilidade de seus 
cidadãos. Esta concepção não se limitava aos projetos de planos reguladores, 
devendo atingir toda ação arquitetônica, inclusive os programas considerados de 
arquitetura menor. Todo edifício deveria ser concebido de acordo.com seu papel e 
lugar na cidade. A arquitetura seria uma arte regida pelos valores da sociedade.

Já no projeto para a praça Vittorio Veneto de Bergamo, em 1908, Piacentini 
manifestara essa concepção. O projeto era coerente com as origens românticas de 
tais idéias, apesar de procurar conciliá-las com o gosto neoclássico em ascensão. 
Com o advento do fascismo em 1922, o pitoresquismo dos primeiros projetos cede 
espaço para a monumentalidade que se tornaria característica das futuras obras do 
arquiteto. Entretanto, os inúmeros projetos de menor importância realizados por 
Piacentini ao longo do entre-guerras não podem ser definidos como monumentais. 
Constata-se uma rigorosa hierarquia definida pelo papel social da instituição e seu 
lugar na cidade. A coincidência entre essa concepção urbanística e as concepções

acordo.com
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políticas fascistas levaria a uma intensa colaboração, somente interrompida pela 
guerra. Apesar da árdua disputa ao longo de toda a década de 30, nenhuma outra 
corrente arquitetônica conseguiu se sobrepor às ligações entre Piacentini e o Estado 
fascista. Ainda que a capacidade de articulação política desse arquiteto seja a 
principal razão para esse sucesso, as coincidências entre o pensamento romântico e 
as concepções fascistas são um campo de pesquisa ainda a ser explorado.



i

i

I

í

51

i

O estudo do papel desenvolvido pela revista Architettura ed Arti decorative é 
fundamental para a compreensão da arquitetura italiana do período entre-guerras. 
Paolo Marconi, ao introduzir um estudo sobre a Escola de Roma, opta por assumir, 
ainda que criticamente, essa revista como uma testemunha documental.

1.5 - A revista Architettura ed Arti decorative durante a formação de 
Rino Levi

"Exatamente entre 1927 e 1931 a revista Architettura ed Arti decorative passava da 
direção de Giovannoni à de Foschini, e enfim para a de Piacentini, depois de tomar- 
se, em 1927, Órgão Oficial do Sindicato Nacional dos Arquitetos. Eis portanto, juntos 
numa mesma conexão, não apenas cronológica, os protagonistas da cena 
arquitetônica do momento (...) organizadores do Sindicato, docentes da Escola, 
diretores e autores da Revista oficial."104

104MARCONI, Paolo - "La Scuola Romana a cinquenfanni di distanza", in 50 Anni di professione, 
catálogo da exposição pro.ovida pela Ordem dos arquitetos de Roma, organizada por Renata 
Bizzotto, Luisa Chiumenti e Alessandra Muntoni, Roma, Edizioni Kappa, 1983. Também as 
estatísticas favorecem a opinião de Marconi: dos 204 alunos elencados no anuário da escola de 
1925/26, 39 deles comparecem nas páginas da revista nos anos seguintes; dos 29 professores 
elencados, 8 deles estariam presentes nas páginas da revista.
105 Domus e La Casa Bella aparecem em 1928, mas esta última passa para a direção de Pagano, 
tomando-se La Casabella, apenas em 1933, ano de fundação da revista Quadrante. No período de 21 
a 26 existiam algumas outras importantes revistas de cultura, que se dedicavam também à 
arquitetura. Entre elas a mais importante foi a Emporium, seguida por II Selvaggio e Dedãlo.

O período citado corresponde à luta entre Giovannoni e Piacentini pela 
hegemonia didática na escola, editorial na revista e política nos órgãos profissionais. 
Uma disputa que assinalava, por um lado, a perda de importância da outrora 
poderosa Associação dos Cultores da Arquitetura e, por outro, a ascensão do 
Sindicato, mais compatível com a política dos novos tempos. A revista perderia seu 
caráter de publicação predominantemente dedicada ao estudo do património 
histórico-artístico-arquitetônico, para transformar-se num dos principais instrumentos 
de debate e persuasão dos arquitetos para o desenvolvimento de um "estilo 
fascista".

Rino Levi permaneceu na Itália entre 1921 e 1926, período anterior ao 
analisado pelo estudo de Marconi, em que a disputa entre Piacentini e Giovannoni 
se tornara explícita. Durante os anos correspondentes à sua permanência na Itália, 
Architettura ed Arti decorative predominou como a principal revista de arquitetura105. 
Sua vinculação com a Associação dos Cultores de Arquitetura de Roma já lhe 
conferia um caráter oficial, dada a influência desta associação no meio político 
romano. Um prestígio que permitiu aos seus membros, conforme vimos 
anteriormente, implantar a Escola Superior de Arquitetura de Roma, em 1921, assim 
como a nova legislação profissional, em 1926.
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Nos anos que nos interessam, a direção da revista era de Giovannoni, 
refletindo a orientação conservadora da Associação na ampla predominância de 
artigos sobre monumentos históricos, obras de restauro, arquitetura espontânea, 
desenhos de viagens e temas do gênero. Em meio a esse quadro, surgiam alguns 
poucos artigos ou resenhas sobre arquitetura e urbanismo modernos, escritos em 
sua maioria por Piacentini, então membro do Conselho Editorial. Mas também 
compareciam outros textos, dedicados a arquitetura contemporânea, possivelmente 
propostos por ele, e escritos por Gaetano Minucci, I. Stúbben, Paolo Mezzanotte, 
Luigi Piccinato, Roberto Papini e outros. Não é difícil identificar, nestes primeiros 
escritos, a operação que Piacentini levaria a cabo nos anos 30, quando assume a 
direção da revista: tentar controlar a introdução da arquitetura moderna no meio, 
reconhecidamente atrasado, da arquitetura italiana. Frente ao conjunto da revista, os 
artigos escritos ou propostos por Piacentini conferem-lhe uma aura de inovador. 
Acompanharemos a seguir alguns desses artigos.

O primeiro artigo de Piacentini escrito para o número inaugural da revista já 
apresenta claramente seu programa de ação. "II momento architettonico 
aH'estero"106, publicado em maio de 1921 significa, como observa Mario Lupano, 
"quase uma provocação": escrever sobre arquitetos e arquitetura estrangeiros no 
primeiro número da nova revista italiana, poucos anos após ter sido acusado de 
xenofilia por causa de seu projeto para o Cinema Corso de Roma107. Mas a 
importância deste artigo não se resume a uma divulgação na Itália da produção 
estrangeira mais recente. Giorgio Ciucci observa que, neste artigo, Piacentini 
manifesta pela primeira vez seu programa para a arquitetura italiana108: reconhecer o 
atraso em relação ao que se desenvolvia nos outros países e propor um novo estilo 
nacional, baseado na reinterpretação das tradições clássicas. Uma proposta tão 
forte que permearia inclusive seus opositores. Durante a polêmica que 
acompanharia, em 1926 e 1927 a publicação dos manifestos racionalistas do 
Gruppo 7, a disputa se daria entre quem - Piacentini ou seus jovens ex-alunos - se 
apresentava como o mais coerente intérprete da "continuidade entre tradição e 
espírito novo"'09.

Para Piacentini, em 1921, o "novo" tinha duas características básicas. Uma, 
ligada à atualização dos valores das tradições locais, resultava numa recuperação

106PIACENTINI, Marcello - "II momento architettonico all'estero", Architettura ed Arti decorativi, ano I, 
fase. 1, maio/junho de 1921, p. 32 - 76.
107Cf. LUPANO, Mario - Marcello Piacentini, Tese de doutorado, Faculdade de Arquitetura de 
Florença, 1991, p. 127. A tese de doutorado foi parcialmente publicada pela Laterza. Os fichamentos 
dos textos e projetos estão presentes apenas na versão original da tese.
108CIUCCI, Giorgio - Op. Cit., p. 110-111.
109ldem, Ibidem.
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110PIACENTINI, Marcello - "II momento architettonico all'estero", Architettura ed Arti decorativi, ano I, 
fase. 1, maio/junho de 1921, p. 56.
111Cf. LUPANO, Mario - Op. Cit., p.130. -

folclórica da arte camponesa, que evoluiria para a construção de uma identidade 
cultural mediterrânea. A outra, a reinterpretação estrangeira, em especial alemã, dos 
valores clássicos italianos, resultante da "atração atávica pela arte mediterrânea, 
vista e assimilada romanticamente"110. A produção alemã de Ludwig Hoffman, Alfred 
Messel, e mesmo Peter Behrens, significava um olhar moderno aos valores clássicos 
italianos, e por isso mesmo um importante ponto de referência para a necessária 
renovação da arquitetura contemporânea italiana. De uma certa maneira, esse 
classicismo alemão era um exemplo de como a herança da arquitetura italiana 
poderia ser atualizada para as condições contemporâneas.

Tratava-se, obviamente, de algo diferente do que era proposto pelas 
vanguardas. Piacentini estava atento a um fenômeno que entendia o novo como 
retorno a valores clássicos, tais como a proporção harmónica, a racionalidade das 
estruturas, a elementaridade da composição, a contenção da decoração, a 
supressão de estruturas falsas. Valores que também estariam presentes nas 
proposições de Corbusier, Gropius, Mies, mas que representavam um senso comum 
vigente no período do primeiro pós-guerra. Para Piacentini esse conjunto de valores 
significava que a renovação da arquitetura italiana deveria ser um "grande 
retorno"111.
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Em seguida, reproduz trechos do texto de J. Caron que acompanham a 
publicação do projeto em UEsprit Nouveau, onde ecoavam, além de algumas das 
principais idéias de Corbusier, as polêmicas vigentes durante a implantação da 
escola unificada de Roma.

A aplicação desse programa piacentiniano já se manifestava na sua primeira 
referência direta a Le Corbusier. No segundo fascículo do primeiro ano, na secção 
Boletim Bibliográfico, Piacentini comentava a publicação de um projeto de Le 
Corbusier nas páginas da revista UEsprít Nouveau 112. Ressaltando que o exterior 
representava "mais uma afirmação do chauvinismo francês", Piacentini elogiava a 
modernidade da planta do andar térreo, expressada pela não separação das salas 
de estar e festas, criando um único e amplo ambiente:

112Apesar do título afirmar ser uma "Villa Corbusier" em Paris, tratava-se da Villa Schwob, projetada 
em 1916 em La Chaux-de-Fonds, publicada em L'Esprit Nouveau, n. 6, com texto de J. Caron. O 
artigo de Piacentini era: "Villa Corbusier a Parigi", Architettura ed Mi decorative, Ano I, Fase. II. 
Julho-agosto de 1921.
113ldem, Ibidem. p. 212.

”4CARON, J - Apud PIACENTINI, Marcello - Op. Cit..

115MILANI, G. B.- UOssatura Murale, Torino, C. Crudo & C.,1920.

PIACENTINI, Marcelo - "Bolletino Bibliográfico", Architettura ed Mi decorative Ano I, Fase. 
Julho-agosto de 1921, p. 213. ' '

"A planta do andar térreo, que mostramos aqui aos leitores, é realmente desenhada 
com critérios sãos e que respondem à vida privada de hoje, tão diferente daquelas de 
outras épocas.”113

"O leitor perceberá, escreve o autor, ao longo da obra, como, mantendo-se 
restritamente na ordem das idéias, seja possível chegar a um racional e prático 
proporcionamento das partes e do todo de um edifício, objetivo fundamental do

"Sem a plena posse das qualidades do engenheiro, o arquiteto-artista não poderá 
fazer frutificar a sua imaginação criativa. O artista não pode se contentar em ser o 
retificador do engenheiro. O artista e o homem de ciência, em um só homem, devem 
operar em um só momento e é exatamente essa a imensa dificuldade da 
arquitetura."114

Junto com a publicação do projeto de Le Corbusier, no mesmo número, 
Piacentini se dedicava a comentar o livro UOssatura murale"5, de G. B. Milani, 
professor da escola de Roma. Após ressaltar que o livro mostrava a história da 
arquitetura pela estrutura e não pelas formas decorativas, Piacentini destacava:
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"Em Milão ferve o trabalho para se obter a instituição de uma segunda Escola 
Superior de Arquitetura, que siga aquela que foi fundada em Roma há mais de um 
ano."117

Algumas polêmicas tornavam-se explícitas nas secções fixas da revista. Em 
outubro de 1922, a publicação da Ca'Bruta de Muzio, na secção Notizie varie, foi 
uma das primeiras oportunidades em que se manifestaram julgamentos opostos. 
Enquanto Paolo Mezzanotte, correspondente em Milão, se enfurecia com a ousadia 
estética do projeto, condenando-o com argumentos burocráticos por não ter 
respeitado os desenhos apresentados à comissão municipal; Piacentini defendia a 
modernidade da obra de Muzio. Após lembrar que eram quase unânimes os 
reclamos por uma nova arquitetura italiana, mais livre e contemporânea, o polemista 
se perguntava:

117GIOVANNONI, Gustavo - "Per l’insegnamento architettonico", na secção Commenti e Polemiche da 
revista Architettura ed Arti decorative, ano I, fase. 4, Nov./Dez. de 1921, p. 408.

A escolha das duas obras comentadas não representa qualquer casualidade. 
A divulgação elogiosa de uma obra de Le Corbusier, ainda que com cinco anos de 
atraso, e de um livro de história da estrutura, escrito por um professor da sua escola, 
eram complementares. O objetivo era demostrar como a escola estava atualizada, 
sendo direcionada para a superação do ensino separado da arte e da técnica. A 
escola de Roma se apresentava, na edição de Piacentini, como a tradução italiana 
do movimento moderno.

Não se revelava, nesses primeiros números, nenhuma polêmica entre a 
orientação de Giovannoni, que pretendia uma revista erudita, que priorizasse o 
estudo histórico da arquitetura italiana e mediterrânea, e a de Piacentini, que 
pretendia uma revista atuante, que enfocasse os problemas da arquitetura 
contemporânea. Os assuntos pareciam se justapor sem pretender a exclusão 
recíproca. A escola de arquitetura de Roma estaria, nesse momento, passando por 
uma situação semelhante, experimentando as possibilidades de convivência entre 
um ensino historicista e a vontade de modernização da profissão.

A implantação da escola unificada foi um assunto constante na revista, que 
divulgava notícias sobre o andamento das discussões legais sobre ensino de 
arquitetura. Já no primeiro número, na secção "Noticiário - Arte moderna", foi 
publicada uma nota sobre a inauguração da Escola de Roma, com a lista das 
matérias que compunham o currículum e dos professores do seu corpo docente. 
Pelas páginas da nova revista, toda a Itália ficava conhecendo, em detalhes, a 
constituição da nova escola.

A pretensão de tornar-se um modelo a ser seguido era explicitada por 
Giovannoni poucos meses depois, que escrevia com entusiasmo:



56

I

"Por que então, hoje, quando esta liberação, mesmo que em meio a algumas 
incertezas, se anuncia, não se quer reconhecê-la como tal?"118

118PIACENTíNI, Marcello - "Edilizia milanese”, Architettura ed Arti decorative, ano II, fase. 2, ou 
de 1922. Em sua tese, Mano Lupano afirma que esse artigo marca o início de uma adrnil?c^aS e 
Piacentini pela obra de Muzio. Piacentini passaria a incorporar na sua obra algumas caracteristi 
elementos desenvolvidos por Muzio. Destaca-se como exemplo o edifício da via Flaminiá (1924)-

Em abril do ano seguinte, 1923, explicitava-se mais uma vez o contraste de 
opiniões entre os dois arquitetos. Não se tratava de nenhuma obra da importância 
histórica da Ca'Bruta, mas sim de um projeto de um edifício alto, realizado por Giulio 
Ulisse Arata em Milão. Após ter sido aprovado pelo conselho municipal, o projeto 
sofrera profunda oposição da Sociedade dos Arquitetos de Milão, que acabou 
revertendo a aprovação inicial.

Mezzanotte criticava o projeto por ser uma tentativa de introdução na Itália do 
arranha-céu americano. Elogiava a posição da Sociedade de Arquitetos e defendia a 
construção do projeto em meio a um "parque-verde", fora do centro histórico da 
cidade. Ressaltava apenas o esforço salutar de seu autor em tentar "dar vida e
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"A beleza de certas ruas antigas, de Roma e de Florença por exemplo, é toda, quase 
exclusivamente, devida às várias alturas das construções, àquele suceder-se 
pinturesco de tetos altos e baixos."120

Em 1923 Piacentini dedicava uma seção de resenha bibliográfica às revistas 
UEsprít Nouveau e Wasmuths Monatshefte fur Baukunst'22. Era novamente uma 
oportunidade para delimitar sua posição. Divulgava um artigo de Le Corbusier,

expressão de arte a uma grande massa de parede perfurada, em intervalos 
brevíssimos, pelas numerosíssimas aberturas necessárias pelas exigências de uma 
construção para habitação"119. Para Mezzanotte, neste "ousado" projeto moderno, 
apenas as fachadas ecléticas mereciam elogio.

Neste caso Piacentini não defendeu diretamente o projeto, optando por atacar 
a posição de Mezzanotte. Primeiro observou que o projeto de Arata, pelas suas 
características, não podia ser classificado como arranha-céu, mas sim como prédio 
alto. A seguir mostrou que os motivos do surgimento desse tipo de edifício na 
América estavam relacionados ao alto valor do terreno nas áreas centrais das 
cidades, o que compensaria o custo elevado da obra. Lembrou que em Milão e em 
Roma o valor das áreas centrais ainda era muito baixo, não compensando os altos 
investimentos. Mostrou assim a incoerência da proposta de transferência do projeto 
para fora do centro de Milão, revelando a consciência das suas razões económicas e 
não apenas estéticas. Por último concordou com as críticas ao projeto, que 
destoava, pela sua verticalidade, da harmonia horizontal dos palácios 
cinquecenteschi. Entretanto, diverge da defesa "burocrática da homogeneidade" das 
cidades:

O pitoresquismo servia aqui para justificar a possibilidade de introdução de 
uma nova arquitetura nas cidades. Jamais o problema deveria ser resolvido por 
maneira burocrática. Além das razões económicas e higiénicas, apenas a 
sensibilidade artística aplicada a um projeto de edilizia cittadina podia determinar o 
que seria permitido ou proibido para as cidades italianas121.

119MEZZANOTTE, Paolo - "II Palazzo Kõmer a Milano", Architettura ed Arti decorative, ano II, fase. 8, 
abril de 1923, p. 311.
120PIACENTINI, Marcello - "II tema di Grattacieli", Architettura ed Arti decorative, ano II, fase. 8, abril 
de 1923, p. 317.
121Ressalte-se que, ao criticar Mezzanotte, o alvo mais a fundo parece ser Giovannoni. Já vimos, 
anteriormente, a proposta de Giovannoni, que defende a possibilidade de intervenções 
contemporâneas nos centros históricos, com o objetivo de recompor sua "unidade" estilística.
122PIACENTINI, Marcello - "Bolletino Bibliográfico", Architettura ed Arti decorative, ano II, fase. 6, 
fevereiro de 1923, p. 220-224.
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"Esthétique de 1'ingéneur. Maisons en série", reconhecendo a profundidade de 
algumas de suas argumentações, mas divergindo das conclusões, em especial 
daquelas que contrapunham a nova arquitetura a uma arquitetura "ambiental, 
localizada e integrada ao passado". Talvez tenha sido um dos primeiros momentos 
em que Piacentini percebeu que algumas das propostas da nova arquitetura 
poderiam ser contraditórias às posições às quais ele já estava profundamente 
vinculado. Os argumentos contra as conclusões de Le Corbusier eram de ordem 
prática. Iniciava uma linha de argumentação que cresceria bastante na sua futura 
polêmica com os racionalistas italianos. Evitava assim um confronto direto, o qual 
poderia expressar uma posição conservadora, preferindo dar conselhos 
relacionados aos usos de materiais, soluções construtivas, etc.

11 - Jan F. Staal - Conjunto de casas - Park Meerwijk, 1916 

O artigo sobre a revista holandesa Wasmuths Monatshefte fur Baukunst, 
destacando um número especial dedicado à nova escola de Amsterdã, servia como 
contraponto às suas divergências com as propostas de Le Corbusier. O sentido de 
oferecer os holandeses como uma alternativa mais aceitável ficava claro nas 
comparações presentes nas duas resenhas. Nas ilustrações de obras de Le 
Corbusier, afirmava que este deve muito aos holandeses e a Joseph Hoffman. Ao 
comentar alguns projetos do holandês J. F. Staal, afirmava que este tinha uma 
originalidade muito maior que a de Le Corbusier.
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13 - Michael De Kterk - Conjunto residencial de Vrijheidslaan, Amsterdâ, 1921-22.
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As obras de Amsterdâ Sul, coordenadas por Berlage, exerciam um fascínio 
em Piacentmi, que encontrava nelas a confirmação das propostas apresentadas em 
EdiHzia cittadina. Enquanto Le Corbusier mesclava sua postura classicista, aceitável 
por Piacentini, com atitudes puristas, os holandeses se prestavam melhor como 
reforço ao programa piacentiniano por um novo estilo italiano. Serviam tanto para 
combater os italianos mais conservadores, quanto os mais afoitos futuristas. Mesmo 
o intenso dinamismo das linhas de De Klerk não o assustava. Eram mostradas como 
um exemplo aceitável de originalidade na composição submetida ao desenho da 
cidade, e podendo ser considerada como fonte mais direta do dinamismo formal 
presente na escola romana, e apontado como de origem mendelsohniana123. Essa 
simpatia pela produção holandesa resultaria, pouco tempo depois, num artigo

123Cf. CARUNCHIO, Tancredi - "Spunti per un inventário delle costanti compositive in alcuni architetti 
a Roma negli anni Trenta", Ricerche di storía dell'arte, n. 12/ 1980. '
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"Problemas de nacionalismo artístico, de regionalismo, de ambientalismo histórico - 
todo esse pesado fardo, tecido de renúncias e compromissos - não foram mais 
cultivados. O olhar para trás, o prender-se a épocas passadas, seja transformando-a, 
seja modemizando-a, é hoje considerado inútil."127

A ênfase na divulgação da arquitetura holandesa só encontraria paralelo com 
a publicação de obras alemãs. A admiração já expressa no artigo de Piacentini em 
1921 seria aprofundada em diversas ocasiões.

Em agosto de 1923, era publicado na secção Notizie Varie de Architettura ed 
Arti Decorative, o primeiro dos dois artigos de Erwin Gutkind sobre arquitetura alemã, 
"Arte architettonica tedesca"126. Junto a ele, Piacentini enviava suas "Corrispondenze 
dalla Germania", ilustradas com três projetos de Walter Gropius: a casa em Dahlem, 
o Teatro Municipal de Jena e o Monumento aos Mortos de Março. O objetivo era 
introduzir o artigo de Gutkind. Piacentini adverte seus colegas italianos que, em 
todos os países, a arquitetura se renovava intensamente:

especial, escrito por Gaetano Minnucci, "Moderna architettura olandese"124 
seus motivos tornariam-se mais claros.

Minucci mostrava a variedade de correntes presentes na nova produção 
arquitetônica holandesa: existiam cubistas ao lado de expressionistas, românticos e 
racionalistas. Tentava afastar, implicitamente, os temores por uma homogeneidade 
excessiva, que parecia inerente à adoção de novos paradigmas contemporâneos. Na 
moderna arquitetura holandesa, o uso das novas técnicas construtivas e de novos 
procedimentos compositivos resultava numa produção variada e original, onde a 
criatividade do artista podia se manifestar plenamente. Tratava-se de um saudável 
exemplo para as pesquisas da nova arquitetura italiana.

ano ll'

II, fase. 12-

"Os fundamentos dessa arquitetura holandesa podem ser resumidos no seguinte: 
simplicidade e abandono do passado, efeito artístico retirado do movimento da massa 
e da linha terminal do edifício, decoração obtida pela própria parede e materiais 
construtivos deixados à vista assim como os elementos construtivos; ou seja, da cor 
do material e da sua disposição: forma e disposição das aberturas nas paredes, cor e 
forma das vedações."'25

124MINNUCCI, Gaetano - "Moderna architettura olandese", Architettura ed Arti decorative, ano Hl> 
fasc.11, julho de 1924, p. 492-522. A vinculação deste e dos próximos artigos à estratégia 
piacentiniana é apontada porGiongio Ciucci, in Gli architetti e il fascismo, Op. Cit., p. 111.
125ldem Jbidem, sublinhados originais.
126

GUTKIND, Erwin - Arte architettonica tedesca", Architettura ed Arti decorative, ano 
agosto de 1923, p. 501-509.
127PIACENTINI, Marcello - "Corrispondenze dalla Germania", Architettura ed Arti decorative, 
fase. 12, agosto de 1923, p. 496. "
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128GUTKIND, Erwin - "Estética e técnica nelle modeme costruzioni tedesche", Architettura ed Arti 
decorative, ano III, fase. 6, fev.de 1924, p. 268-76.
129PIACENTINI, Marcello - introdução artigo de Gutkind, Op. Cif., p. 268-69. ’

O artigo de Gutkind dava razão ao alerta de Piacentini. Suas ilustrações 
reproduziam imagens dos projetos de Walter Gropius para o concurso do Chicago 
Tribune, de Otto Bartning para uma igreja em forma de estrela, do próprio Gutkind 
para um cassino em Zoppot e uma "casa do povo". Mas o principal destaque era 
para a obra de Hans Poelzig, da qual compareciam desenhos do interior e exterior 
do projeto para o teatro de Salzburg, ao lado de perspectivas de projetos de 
escritórios em Dresdem e Colónia, além de uma proposta de arranha-céu na 
Friedrichstrasse em Berlim, e de fotos de uma fábrica em Chemnitz. Gutkind 
argumentava que a arquitetura alemã estava dividida entre duas novas tendências, 
uma "construtiva/utilitária" e outra "expressiva". Pelas seleção dos projetos 
apresentados, o fascínio do autor recaía sobre esta última, que "nega a clareza do 
edifício e aumenta a expressão das construções arquitetônicas graças a 
conformações sensuais do próprio edifício".

Em fevereiro de 1924, era publicado o segundo artigo de Gutkind, "Estética e 
técnica nelle moderne costruzioni tedesche"128, que pretendia aprofundar o que fora 
apresentado no primeiro. Uma longa introdução, redigida pelo próprio Piacentini, 
pretendia controlar a leitura deste novo artigo. Corrigindo as idéias expressas no 
primeiro artigo de Gutkind, o italiano procurava situar as duas tendências, que a seu 
ver, dividiam a arquitetura contemporânea. De um lado o predomínio de "valores 
extrínsecos" à obra, isto é, "a tradição e o ambientismo". De outro a atenção aos 
seus "valores intrínsecos", ou seja, sua "organicidade construtiva". Esta polarização 
se estenderia até mesmo, segundo Piacentini, ao estudo da história, onde a corrente 
"positivista", de "Violet le Duc e Choisy", se mostrava em desacordo com o 
"esteticismo abstrato" de "Ruskin, Venturi e Croce". Piacentini finalizava exortando 
seus leitores a evitar a simples opção por uma ou outra tendência, mas, sim, 
procurar encontrar sobre "quais limites poderiam as duas tendências mesclarem-se 
e a pura arte da forma, das relações dos espaços pudesse sobre ele circular."129

O exortamento a uma profunda reflexão do leitor em relação aos dois artigos 
tem alguma razão de ser. Os arquitetos ali representados já se distanciavam dos 
tradicionalistas apresentados por Piacentini no artigo de 1921. Neste segundo artigo 
de Gutkind estavam presentes a Faguswerk de Walter Gropius, diversas fábricas 
AEG de Peter Behrens, além de fotos da maquete e as perspectivas a carvão dos 
prédios de vidro de Mies Van Der Rohe. Mais que o primeiro artigo, este segundo 
texto de Gutkind fugia ao controle de seu editor.

Na parte inicial do artigo, o autor afirmava que, para os alemães, não existia 
tema ingrato, tendo a mesma importância o projeto de um "prédio de escritórios, um 
barco a vapor, uma locomotiva ou uma habitação", mostrando assim que surgia uma 
nova situação:

fev.de
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Puro racionalismo, eliminação radical daquilo que não tem razão de existir 
são propostas que tensionavam os limites do programa piacentiniano. A conclusão 
do artigo permitia ainda uma convivência entre os dois, pois possibilita justificar tal 
radicalismo com as peculiaridades da situação alemã do pós-guerra.

Se o artigo se limitasse a este começo, teríamos mais um exemplo de 
integração de conhecimento técnico e expressão artística, que poderia reforçar a 
posição da Escola de Roma e de seu "arquiteto integral". Mas o artigo avançava 
para posições mais radicais.

"Sem dúvida na Alemanha esta tendência vem cada vez mais acrescida pelas 
necessidades económicas de máxima simplicidade, que constringe a suprimir todos 
os acessórios não absolutamente necessários."132

"O conceito que anima todas estas construções deriva de um puro processo racional 
que não admite qualquer subentendido, mas que constringe, com extrema lógica, a 
criar num só lance. A particularidade da união das partes singulares resulta do 
contraste das massas entre si, sempre reforçada pela graduação da cor e não pela 
introdução de cornijas que são somente decoração, mas que na sua essência não 
têm qualquer razão de existir."131

"Desse conjunto de sensações nasce, na Alemanha, a tendência em resolver os 
problemas construtivos relativos aos edifícios necessários à nossa civilização, não 
apenas do ponto de vista do engenheiro construtor, mas de encontrar além da 
solução exclusivamente técnica, também uma forma externa verdadeiramente 
artística e de atingir portanto uma síntese que englobe a oportunidade de obter o 
objetivo previsto com a beleza estética, expressiva das funções e do conteúdo da 
obra construída."130

Um argumento que seria diversas vezes retomado por Piacentini na sua 
polêmica com os racionalistas italianos. Alegava que havia abundância, na Itália, de 
materiais nobres, assim como de mão-de-obra artesanal, o que justificava a 
utilização de revestimentos ricos e decorações sofisticadas.

O assunto dos textos de Gutkind foi retomado em 1926, então por alguém de 
maior confiança, Gaetano Minucci. "L'architettura e 1'estetica degli edifici 
industriali"133 dedicava-se ao mesmo assunto tratado por Gutkind, ampliando-o com 
exemplos de outros países. Ao lado da Faguswerk e dos edifícios para a exposição 
de Colónia, de Walter Gropius, e de alguns projetos de Peter Behrens, surgia a Fiat

13oGUTKIND, E. - Op. Cit. - p. 275.

13’ldem, Ibidem, p. 276.

132ldem, Ibidem.

133MINUCCI, G -* Uarchitettura e 1'estetica degli edifici industriali", Architettura ed Mi decorative, a*10
V, fase. 11 e 12, julho-agosto de 1926, p. 481 a 492. ’
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Lingotto, como vigoroso exemplo das possibilidades italianas. Entretanto, a maior 
parte das ilustrações seriam reservadas aos alemães. Os reservatórios de Poelzig 
eram acompanhados por um grande número de projetos de Eric Mendelsohn, 
destacando-se a fábrica de chapéus, o Berliner Tageblatt e a Torre Einstein.

Minucci inicia o artigo com uma exaltação ao passado italiano, onde já estaria 
presente o espírito do arquiteto integral:

A capacidade do homem moderno em compreender e aceitar as formas das 
novas técnicas construtivas lhe permitiria uma consequente atualização dos 
princípios compositivos do passado.

"Dos luminosos exemplos que temos do nosso glorioso Renascimento sabemos bem 
que os nossos Grandes nesta arte foram ao mesmo tempo engenheiros, pintores, 
escultores: artista e técnico, eis a característica do arquiteto."134

"Às gerações passadas faltava este espírito; estavam privados da capacidade de 
harmonizar com a estética mecânica, à qual hoje o homem moderno está 
conformado, a ponto de senti-la e penetrá-la na sua verdadeira beleza."135

"É inegável que a arquitetura seja derivada de um ritmo e de uma harmonia dos 
elementos construtivos: assim a evolução da técnica não pode deixar de criar novos 
ritmos e novas harmonias devidos às novas formas e às novas proporções."

Vista dessa forma, a integração entre arte e técnica se enquadrava no 
programa piacentiniano da renovação como um grande retorno. Aos mais céticos e 
conservadores, que deveriam ter ainda alguma força na editoria da revista, Minucci 
apelava para uma argumentação de ordem profissional, alertando-os de que "cada 
vez mais raro é o caso do arquiteto chamado para fazer uma obra somente com 
caráter artístico". A atualização dos arquitetos italianos era mais que um simples 
problema de estilo, era uma condição de sobrevivência profissional.

O artigo se propunha a analisar os edifícios industriais e "as instalações 
dedicadas à ciência e técnica moderna", dentro dos "limites consentidos pela revista: 
isto é, de maneira especial, do ponto de vista estético". De fato, o artigo faz um 
longo histórico dos edifícios dedicados ao trabalho fabril desde a Grécia e Roma 
antigas até a contemporaneidade.

Após os exageros do artigo de Gutkind era necessário alguma concessão a 
Giovannoni. Mas o apelo aos Grandes do Renascimento italiano não se limitava a 
uma contemporização da política interna da revista. O artigo se dedicava a eleger o 
princípio da harmonia como principal critério para a arte moderna. Após criticar o 
ecletismo e o modernismo de fins do século XIX, Minucci escreve:

134ldem, Ibidem., p. 481.

135ldem, Ibidem. p. 488. também as duas próximas citações.
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A frase de Le Corbusier permitia a retomada de uma aproximação de 
Piacentini, que hesitava frente aos arroubos maquinistas ou puristas do arquiteto 
suíço. Com esta definição estava claro o papel do artista na diferenciação entre 
arquitetura e simples construção. Estavam salvos, nas palavras de um reconhecido 
moderno de vanguarda, o espírito clássico e a autoridade do passado renascentista.

"Creio que a definição para nós mais exata da arquitetura seja aquela de Le 
Corbusier: 'A arquitetura é o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes, colocados 
juntos, dispostos harmoniosamente sob a luz'.”

I

"O esquema construtivo, estamos perfeitamente de acordo, não constitui em si 
mesmo uma manifestação artística, mas desde que este esquema satisfaça certas 
relações de harmonia, quando as suas linhas, as suas massas, a sua plasticidade, 
produzam em nós uma emoção, então esta construção coincide com a arquitetura, é 
arquitetura."136

A ação de Piacentini na revista não se limitava a artigos dedicados a 
estimular seu programa pela renovação da arquitetura italiana. O professor de 
Edilizia cittadina publicou diversos artigos, seus e de convidados, sobre o urbanismo.

No período enfocado, o maior destaque entre os convidados pertenceu a 
Joseph Stúbben, que escreveu para a revista alguns artigos137 que contribuem para 
que conheçamos o universo de referências urbanísticas presentes na escola de 
Roma nos anos de formação de Rino Levi.

deirarte 
III, faSC' "L8

136lbidem, p. 492.
1370s artigos de J. Stíibben na revista Architettura ed Arti decorative, são: "Lo sviluppo 
edilizia delle città in Germania", ano II, fase. 3, nov. 1922; "L' ampliamento di Anvema", an° 24- 
2, out. 1923; "II piano regolatore delia città di Lussemburgo", anno II, fase. 6 fev. 19Z 
vegetazione nelle città", ano V, Fase. 3-4, nov.-dez. 1925.

Ritmo e harmonia, os princípios renascentistas seriam promovidos a 
princípios eternos, mas que necessitariam ser adequados às novas técnicas, em 
especial às novas estruturas. Não por acaso, o papel de G. B. Milani era importante 
na escola de Roma. Suas publicações enfatizavam a continuidade dos sistemas 
estruturais, e buscavam os ritmos e harmonias derivados de cada um deles ao longo 
da história. Sendo o estilo um sistema em estreita relação com as suas técnicas 
construtivas, as radicais transformações da última não poderiam deixar de influenciá- 
lo. Um novo estilo, para novas condições técnicas, não significaria o abandono dos 
valores da harmonia, mas significaria que ela, necessariamente, deveria ser 
transformada.

O artigo concluía-se com uma explicita abertura a Le Corbusier:
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138"Lo sviluppo deirarte edilizia delle città in Germania", ano II, fase. 3, nov. 1922. Esta e as próximas 
frases citadas.
139Cf. TAFURI, Manfredo e DAL CO, Francesco - Architettura Contemporânea, Milão, Electa, 1992 
(ed. orig. 1976), p. 43.
140Cf. LUPANO, Mario - Op. Cit. - p. 10.
'“'idem, Ibidem.
142Ano III, fase. 2, out. 1923, resenha do livro de J. Stúbben e Unwin - Zooning Proposal, de 1922. 
Ano III, fase. 3 nov. 1923, resenha que é uma cidade jardim*, do livro de J. Stúbben, W. R. 
Lethaby, G. L. Pepler, R. Unwin, T. Chamber, R. L. Reiss, C. P. Purdon Town theory and practice, 
de 1921. Piccinato se forma em 1923, sendo incorporado no ano seguinte como colaborador na 
disciplina de Piacentini na Escola de Roma. A resenha escrita por Piccinato, publicada em março de 
1924 (ano III, fase. 8), versa sobre o livro escrito por Paul Wolfe - Stadtbau - Das Fomriproblem der 
Stadt in Vergangenheit und Zunkunft.

O próprio Stúbben, em seu primeiro artigo "Lo sviluppo delfarte edilizia delle 
città in Germania", resumia a evolução do assunto. Após citar a obra de Camillo Sitte 
como pioneira para a construção das cidades "sob pontos de vista artísticos"138, o 
autor situava seu trabalho, junto com o de Reinhard Baumeister e R. Hocheder, 
como formuladores dos "princípios da construção moderna da cidade", sob o 
"aspécto técnico, artístico e económico". Stúbben considerava que o urbanismo 
alemão havia assumido uma tal importância que, tanto as propostas dos ingleses 
Unwin e Friggs, quanto as do austríaco Otto Wagner, foram criadas sob sua 
influência. A importância da manualística alemã sobre urbanismo está em ter 
substituído as tradicionais soluções formais por normativas e modelos que 
pretendiam dar indicações objetivas para a realização de uma equilibrada expansão 
urbana139.

Para Piacentini, Stúbben tinha uma dupla importância. Por um lado atualizava 
as propostas de Sitte, servindo, ao lado de Charles Buis, como um exemplo de 
aplicação das idéias que ele assumira em Edilizia cittadina, e por outro desdobrava, 
para o plano urbanístico, seu já comentado entusiasmo pela cultura alemã140. Desde 
a primeira década deste século, a edição original do manual de Stúbben circulava 
com sucesso pelos arquitetos italianos. Conforme destaca Lupano, o livro, apesar de 
escrito em alemão, serviu como importante fonte de consulta, em especial pela 
riqueza de ilustrações que fornecem "numerosíssimos exemplos, quadros urbanos, 
soluções compositivas retiradas da história da arquitetura e das experiências mais 
recentes, facilmente comparáveis entre si graças à uniformidade gráfica da 
apresentação"141. A publicação dos artigos de Stúbben confirma, para nosso 
interesse, a sua importância no ensinamento da Escola de Roma durante os anos de 
formação de Rino Levi.

Dando seqúência a uma série de resenhas bibliográficas dedicadas a livros 
de Stúbben e Unwin, o primeiro arquiteto integral formado em Roma, Luigi Piccinato, 
estreava nas páginas da revista Architettura ed Arti decorative 142. Na resenha do 
livro de Paul Wolf, Stadtbau, Piccinato ressalta sua importância:
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O texto de Piccinato avançava, revelando-se um precioso documento das 
formulações urbanísticas na Escola de Roma. Confirmando a mediação da tradução 
francesa no contato com a obra de Sitte, Piccinato concorda com o parecer de Wolf 
sobre o "ultrapassado romantismo sittiano". Para se contrapor à descontinuidade da 
cidade sittiana, Piccinato ressalta o caráter Renascentista do conceito de cidade 
como organismo unitário, defendido pelo alemão:

O novo continuava sendo um retorno. O esquema proposto, e reproduzido 
nas páginas da revista, era de uma cidade radial, que desenvolvia os princípios da 
cidade-jardim de Howard. Estavam presentes o centro e os subúrbios, ligados por 
um sistema de vias radiais e anulares. Do centro comercial se expandiam as vias 
radiais até os subúrbios, passando por zonas de habitação intensiva e extensiva.

■

í

"A importância deste livro está principalmente no fato que representa a única 
tentativa, no pós-guerra, de resumir e coordenar as normas e experiências 
regulamentadoras de edilizia cittadina que, desde a publicação do livro de Camillo 
Sitte até hoje, se desenvolveram e evoluíram.'’143

143PICCINATO, Luigi - Op. Cit., p. 334.
144ldem, Ibidem.
145ldem, Ibidem.

dezT1925EN’ J‘ ’ Ve9etazione nelle città"- ^^ttura ed Arti decorative, ano V, Fase. 3-4, n°v'

"Wolf retoma a tendência do Renascimento a necessidade de abraçar todo o 
organismo da cidade como unidade artística'. Hoje no entanto, sendo o problema 
artístico estreitamente conexo ao prático-técnico de organização, Wolf alarga a 
fórmula do Renascimento, até a lógica de uma unidade completa e absoluta.”144

"(...) as superfícies verdes, tão necessárias à vida de uma cidade, penetrarão 
radialmente do campo até a City sob a forma de jardins, avenidas arborizadas, vias 
de passeio e campos esportivos. 'Os campos esportivos e os jardins atravessarão 
organicamente a cidade futura como as veias atravessam o corpo humano'."145

A integração entre campo e cidade, resultante em Howard da expansão do 
centro para vários núcleos periféricos, era acrescida, em Wolf, por um movimento no 
sentido inverso, com o campo avançando até o centro. Este movimento parecia, para 
Piccinato, garantir eficiente organicidade. Em suas primeiras aulas como 
colaborador de Piacentini em Edilizia, a tônica não deveria ser muito distinta.

O assunto seria retomado no ano seguinte, 1925 pelo próprio Stúbben, que 
comentou o esquema ideal proposto por Wolf, vinculando-o aos urbanistas 
ingleses146:
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14 - Paul Wotfe - Esquema de cidade 
publicado na revista Architettura od Arti 

Decorativo, 1924. 
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As dificuldades na implantação de tais propostas parecem não ofuscar seus 
méritos. Entretanto, Stúbben informava que, mesmo tendo sido adotada por duas 
cidades, a proposta de cidade-jardim não conseguiu ser implementada. Os motivos 
estão na preponderância dos interesses privados sobre os cívicos, situação também 
reconhecida e criticada muitas vezes por Piacentini. Por sua vez, as propostas de 
um completo sistema de parques para a cidade de Roma realizada pelo italiano era 
diretamente citada por Stúbben como um importante exemplo a ser seguido. Não 
devia restar dúvida, para o leitor de Architettura, que Piacentini era a maior 
autoridade italiana no assunto.

"Até agora uma tal distribuição de ampliação da cidade foi proposta para diversas 
cidades alemãs, por exemplo Breslau e Soest, mas não foi ainda realizada. É, como 
se sabe, sobretudo o arquiteto inglês Raymond Unwin que recomenda urgentemente 
essa distribuição, ou melhor, descentralização das grandes cidades por melo de 
subúrbios destacados. As razões da proposta de Unwin são, sem dúvida, excelentes, 
mas a realização de suas idéias parece até agora bastante difícil por causa das 
desapropriações de propriedades privadas."147

147lbidem, p. 145.
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1.6.1 - O conflito entre os racionalistas e o modernismo sem 
ruptura

"O vosso erro foi o de não entender que, aceitando os trabalhos que de racionalismo 
não têm nada mais que a forma e o aspecto mais superficial e exterior, aos quais

14BPara os artigos e para a exposição ver a coletânea: CENNAMO, Michele - Materiali per 
delCarchitettura modema ■ 
Fiorentino Editore, 1973.

O projeto para um renovamento controlado da arquitetura italiana, do qual 
resultou a Escola de Arquitetura de Roma, deu origem a uma produção arquitetônica 
que carregava certas especificidades no panorama italiano. Apesar das dificuldades 
no estabelecimento de bases conceituais para uma escola romana de arquitetura, é 
inegável que os ensinamentos da Escola de Arquitetura de Roma tenham conferido 
algumas marcas em seus ex-alunos. Trataremos nos próximos sub-itens: o quadro 
no qual essa produção se inseria, os conflitos com os racionalistas de primeira e 
segunda geração, e algumas de suas especificidades.

■ 1'anali5’
■ • * ' ,1 Mfivz, IVIIVzfldV — — CollStO

- I Esposizione italiana di architettura razionale, Napoli. >

O desenvolvimento do projeto de renovação da arquitetura italiana, conduzido 
por Piacentini, encontrou seu principal obstáculo na geração de arquitetos formada 
após a implementação das transformações do ensino acadêmico. Os limites e 
condicionantes por ele propostos entravam em conflito com as posições defendidas 
pelo Gruppo 7, na revista Rassegna italiana, em dezembro de 1926. A série de 
artigos desse primeiro agrupamento racionalista detonou uma acirrada polêmica que 
culminou com a / Esposizione italiana di architettura razionale, realizada em Roma, 
em 1928148 Composto majoritariamente por formandos e alunos de arquitetura do 
Politécnico de Milão, o Gruppo 7 procurava tal polêmica. Seriam os representantes 
da Escola de Roma, em especial Adalberto Libera e Gaetano Minucci, que tentariam 
atenuar os conflitos, alargando a base de participação na exposição de 1928, e 
incluindo Piccinato e outros arquitetos em sintonia com o projeto piacentiniano. É já 
por si sintomática a participação de Minucci, junto a Libera, na organização da 
exposição em Roma. Articulista de Architettura ed Arti decorative, onde divulgara 
diversos artigos sobre arquitetura moderna holandesa e alemã, Minucci 
representava o que havia de mais avançado no programa piacentiniano de 
aggiornamento arquitetônico. Junto com Libera, conduziu a exposição por um 
caminho abrangente, incorporando produções menos radicais que a dos jovens 
milaneses.

Em carta a Minucci, de 23 de março de 1928, Cario Rava, um dos membros 
milaneses do Gruppo 7, condenava a abrangência da exposição e criticava 
nominalmente alguns dos incluídos:
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falta a verdadeira substância (veja o teatro de Vietti, grande parte dos trabalhos de 
Pizzuto, o aeroporto de Faludi e muitos outros, entre os quais os esperados trabalhos 
de Aluisio), destes uma esplêndida arma aos adversários do racionalismo (que 
poderão dizer) que foi uma exposição com poucos critérios diretivos e que qualquer 
um poderia ser aceito."149

149Carta de Cario Rava a Gaetano Minnucci de 23/03/1928, apud - GIORDA, Giacomo - La posizione 
di Cario Enrico Rava: una vicenda tra razionalità e romanticismo, tese de graduação 
doDipartimento di Storia dell'Architettura - Istituto Universitário di Architettura di Venezia, Relator - 
Prof. Giorgio Ciucci.
1S0Carta de Libera para Levi, 16/12/1930, Arquivo do escritório Rino Levi.

151PAGANO, Giuseppe - "Armonia e dettaglio delia 'Casa Madre dei Mutilati'", La Casa Bella, n. 2,
1929, p. 13. BELSITO, O. - "Un nuovo cinema di Marcello Piacentini", La Casa Bella, dezembro de
1930, p. 19.

O conflito entre a abrangência defendida pelos romanos e as restrições 
defendidas pelos milaneses explicita as diferenças de realidades entre as duas 
situações. O conservadorismo do Politécnico de Milão não aceitava mediação, 
restando aos seus ex-alunos apenas um caminho igualmente exclusivo. Já a posição 
híbrida de Piacentini na Escola de Roma pretendia englobar no seu interior, e sob 
seu controle, todas as inovações, evitando arroubos juvenis. Os limites dessas duas 
posições seriam testados no decorrer dos acontecimentos. Após a Exposição, 
acalmados os ânimos, Piacentini escreve o artigo "I Internazionale di architettura", 
em que critica frontalmente os jovens mais ousados, mas abre um campo de 
aproximação com os mais moderados.

Constituem-se, portanto, duas posturas diversas entre os propositores do 
racionalismo. Uma realiza esforços para aumentar a abrangência do movimento, 
reconhecendo a modernidade da obra de Piacentini e a fidelidade fascista dos 
jovens racionalistas. Outra inicia uma ação de restrição do movimento ao núcleo 
consolidado, buscando junto ao Duce a autoridade para sua atuação como legítimos 
representantes do fascismo.

Na primeira linha, Libera atua na presidência do MIAR (Movimento Italiano de 
Arquitetura Racionalista) para a abertura do movimento, o que explica sua carta para 
Levi em dezembro de 1930 afirmando que Piacentini fazia "coisas ultra- 
modernas"150. Também Giuseppe Pagano, que, devido aos seus artigos na revista La 
Casa Bella, acumulava algum prestígio entre a geração mais jovem, acenava para a 
modernidade da obra de Piacentini, publicando seus projetos e preparando o 
caminho para diversas colaborações profissionais ao longo dos anos 30151.

A internacionalidade da proposta racionalista produzia polêmicas sobre a sua 
pertinência às concepções fascistas, e restrições na sua adoção para projetos 
públicos. Ainda em 1930, Pagano procura defender as propostas modernas, em 
carta aberta ao Ministro da Educação:
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70

restrição 
convites 
participar 
exposição,

Mas tudo isto, Excelência, seria facilmente suportável porque a fé é muito 
grande para deter-se frente a este amargor, se nâo houvesse escutado de um diretor 
de um grande jornal estas palavras textuais: 'É ordem do Governo obstaculizar toda 
forma de arquitetura novecentista'. Eu não posso acreditar em tal absurdo. A minha 
fé fascista se rebela contra o pensamento que se queira constringir a nossa Nação a 
tomar-se museu de si mesma. Não posso admitir que a revolução fascista se 
transforme em reação exatamente no campo em que deveria ser a mais generosa 
incentivadora."152

arquitetura 
em 1931.

com os

152PAGANO, Giuseppe - "Lettera aperta a S. E. il Ministro deiristruzione", La Casa Bel/a, set. 1930. P 
85-86.
153Cf. DANESI, Silvia - "Aporie dell'architettura italiana in período fascista - mediterraneità e Pull^0/a 
in II razionalismo e l'architettura in Italia durante il Fascismo, Milão, Electa, 1988. p22. de 
degli orrorí, colagem de fotografias de exemplos de arquiteturas acadêmicas e demais sin ,dSjve 
atraso da cultura italiana incluía os principais expoentes do meio arquitetônico italiano, in tado, 
Piacentini. O relatório para Mussolini defendia que a arquitetura fosse considerada arte de t 
portanto suscetível à direção do Duce. -

A eficiência dessa linha de argumentações não parece ter convencido os 
racionalistas defensores da ruptura. Os esforços de acomodação foram, 
propositadamente sabotados por Pietro Maria Bardi na organização da II exposição 
__________________ __________________________   de 
'_______________________________________________________ I racional,

Articulado 
integrantes 
milaneses do Gruppo 
7, Bardi transfere sua 
galeria de Milão para 
Roma a fim de se 
aproximar do centro 
de decisões
nacionais e impedir 
que se repetisse a 
abrangência da 
primeira exposição. A 

nos 
para 

da 
a 

realização da Tavola 
. . degli orrorí, somados

- ao.relatono para Mussolini, fizeram parte da ação destinada a excluir os não-
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154GOEBBELS, Giuseppe - "Come riorganizo la cinematografia tedesca", revista Quadrante, n. 4, 
agosto de 1933, p. 39-41. A publicação é acompanhada por comentários de Ernesto Cauda.

A iniciativa suscitou a reação 
enérgica do meio profissional já 
estabelecido. A ruptura pública da 
aproximação entre as duas 
correntes gerou a dissolução do 
MIAR por ordem do Sindicato de 
Arquitetos. Entretanto, abria-se uma 
outra via de aproximação com os 
novos arquitetos, desde que 
concordassem com os limites do 
projeto piacentiniano. Organizava- 
se um agrupamento moderno dentro 
do Sindicato, destinado a abrigar os 
racionalistas arrependidos do 
radicalismo do MIAR. Dentro dessa 
via de compromisso, os concursos e 
os convites para a colaboração em 
equipes formadas por Piacentini 
abririam espaço para uma extensa 
produção aberta a inovações. Em 
pouco tempo todos os antigos 
participantes do MIAR receberiam 
encomendas do Estado e 
premiações em concursos.

Antes que a situação 
enrigecesse, nos anos do projeto 

para o E-42, a arquitetura italiana encontrou um período de grande fertilidade. Os 
diversos concursos vencidos por projetos de orientação racionalista, a colaboração 
entre Pagano e Piacentini no projeto da Cidade Universitária de Roma, os projetos 
urbanísticos de Sabaudia e Aprilia são apenas alguns momentos de uma produção 
de compromisso entre alguns dos mais radicais racionalistas e o projeto 
piacentiniano de modernização sem ruptura.

Um rápido percurso pelas revistas do período permite desmontar os 
antagonismos esquemáticos divulgados no pós-guerra. Como vimos anteriormente, a 
revista La Casa Bella publica os projetos de Piacentini como exemplos de 
modernidade, enquanto a revista Quadrante, de Bardi, publica artigos defendendo a 
intervenção de Goebbels no cinema alemão, apresentando-o como exemplo a ser 
seguido na Itália154. Desde a queda de Giovannoni da direção, as páginas da 
Architettura de Piacentini tornaram-se repletas de projetos racionalistas, 
funcionalistas e das mais variadas correntes modernas. O projeto piacentiniano

LA CITTÀ UNIVERSITÁRIA 
Dl ROMA

FASCICOLO SPECIALE CON 215 ILLUST.R AZIONI
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parecia até aqui bem sucedido, permitindo uma produção variada estilisticamente, 
mas toda ela direcionada na pesquisa de um novo estilo italiano, atualizado com as 
tendências internacionais e eficiente construtiva e funcionalmente.

155Cf. CIUCCI, G. - Op. Cit. , p. 180.

Este ambiente favorável se encerraria em 1937, com o projeto para o E-42. 
Como observa Ciucci, foi grande o empenho de Mussolini para tornar a Exposição 
Universal de Roma, a ser realizada em 1942, conhecida com a sigla de E-42 ou 
EUR, numa afirmação "internacional de um regime que transformou a Itália num 
Império", com a invasão da Etiópia em 1935 155 Para Mussolini, a implementação de 
uma imagem imperial só seria possível por meio da retomada literal de formas 
arquitetônicas do império romano. Em 1937, com a disputa dentro da equipe 
nomeada para elaborar o projeto urbanístico do E-42, e composta por Piacentini, 
Piccinato, Pagano e Vietti, se encerrava o período de colaboração. O projeto 
piacentiniano se adequava à vontade do Duce, tornando-se aquilo que passou para 
a história do pós-guerra.

Os resultados dos concursos para os principais edifícios do E-42 ainda 
premiaram diversos racionalistas. Mas aos poucos foram sendo impostas 
modificações projetuais que acentuavam a sua imponência e "classicidade" para a 
construção da arquitetura do império. Defendendo-se das pesadas críticas de 
Terragni às transformações introduzidas no seu projeto do Palácio dos 
Recebimentos e Congressos, Libera cunha uma frase emblemática:
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156LIBERA, Adalberto - "La mia esperienza di architetto", La Casa, s/d, n. 6 - apud CIUCCI, G. - Op.
Cit„ p. 195. Z

"No EUR, onde ainda se pode ver o cemitério das nossas derrotas, cada um perdeu 
como podia."156



1.6.2 - A crítica da segunda geração de racionalistas

ji

74

i

A crítica avança, portanto, para o ensino. A concepção acadêmica de 
composição de elementos arquitetônicos é, justamente, acusada de permitir a 
imitação dos elementos de arquitetura moderna. Chegava-se ao centro de um dos 
pilares do ensino arquitetônico italiano: era possível parecer moderno sem romper

"Se assiste há algum tempo ao progresso daquilo que se pode chamar 'academismo 
arquitetônico moderno' entendido como imitação superficial e muito fácil de formas e 
elementos consagrados da arte de qualquer grande Mestre."159

i

Basta folhearmos as páginas de Architettura ed Arti Decorative, ao longo da 
primeira metade dos anos 30, para encontrarmos os exemplos criticados 
Piacentini, Del Debbio, Aschieri, ao lado de Libera, Sartoris, Michelucci, pareciam 
fazer parte de um movimento único e abrangente. Mas a crítica não se limita aos 
primeiros, se estendendo às revistas que os publicam, pois não deveriam divulgar 
obras que "nada possuem de verdadeiramente arquitetônico". Aos jovens caberia 
dar continuidade às batalhas levadas pelos seus colegas de uma geração anterior 
no Politécnico de Milão.

Ainda em 1934, em artigo nas páginas da revista Quadrante, um Grupo de 
Formandos157 realiza uma profunda crítica à convivência entre a primeira geração de 
racionalistas e os modernistas de última hora. Revelava-se um estado de ânimo 
entre os alunos das escolas de arquitetura bastante diverso daquele da década 
anterior158. A crítica se direciona à produção dos arquitetos que apenas mudavam o 
modelo a ser imitado na produção de arquitetura.

"Repetimos que só ao jovem é dada a possibilidade de vibrar esta sensibilidade 
diferenciadora, não àqueles aos quais a rítmica composição dos 'elementos' 
invariáveis, standartizados, de fácil acesso ao acomodamento de 'orelha' e que, à 
sombra dos louros do título acadêmico a eles conferidos, operam de fora e abaixo de 
qualquer inspiração artística."161

157O grupo de formandos é identificado por Omella Selvafolta como sendo Bianchetti, Cattaneo, 
Galmanini, Latis, Longoni e Pea. Cf. SELVAFOLTA, O. - "Cesare Cattaneo (1912-1943) 'La tensione 
delHntendere'", apresentação à edição, por ela organizada, do livro de Cesare Cattaneo - Giovanni e 
Giuseppe dialoghi di architettura, Milano, Editoriale Jaca Book, 1993.
158Cf. descrito em MUNTONI, A. - Op. Cit.
159AAW -" Nuovo accademismo architettonico", Quadrante, n. 14/15, 1934, p. 53-54.
160Ver em especial os artigos de Plinio Marconi: "Recente sviluppi dell'architettura italiana, un rapporto 
alie loro origini", Architettura ed Arti decorative, ANNO X - 1930/1931, Fascicolo XV, "Architettura 
italiana atuale", ANNO XII - 1933, Fascicolo especiale, "Questioni di estetica nelfarte e 
nell'archrtettura d'oggi", ANNO XVII -1938, Fascicolo I.
161ldem, ibidem.
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com a estrutura acadêmica. Posição defendida por Piacentini contra Fasolo, desde 
as discussões didáticas de formação da Escola de Roma.

Se Libera, Pagano e outros racionalistas da primeira geração atuavam dentro 
da via de compromisso estabelecida com Piacentini, os jovens não concediam trégua 
e alertavam para o significado dessas adesões:

■

"Nós pensamos que nesses casos a nova forma de arte nâo foi compreendida e 
afirmamos não ser confortável para quem possui um gosto meditado e seguro ver 
certos elementos arquitetônicos desenvolvidos numa série infinita e pitoresca de 
imitações, cada uma das quais representando obras-primas da má adaptação e de 
incompreensão."162

162AAW - "Nuovo accademismo architettonico", Op. Cit..
163PASQUALI, Alessandra - "Scuola di architettura", Casabella, anno VII, n. 84, dezembro de 1934, p. 
36-43.
164Em 1934, além de Roma, já existiam Escolas Superiores de Arquitetura em Veneza (1925), Turim 
(1926), Florença (1926), Nápoles (1928) e Milão (1933).Cf. COMPAGNIN e MAZZOLA - Op. Cit. p. 
195.

Se em Quadrante o artigo tem pouco destaque, o mesmo não acontece com 
Casabella, onde Alessandro Pasquali aprofunda as críticas do Grupo de 
Formandos163. Num artigo de oito páginas, repletas de ilustrações dos trabalhos de 
graduação, Pasquali ataca o ensino das Escolas de Arquitetura164, acusando-o como
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responsável por essa produção confusa. Não se limitando a apontar a existência do 
"novo academismo", Pasquali explora os motivos da sua reprodução dentro das 
escolas, entre os alunos da nova geração. Após descrever os dois anos iniciais de 
ensino destinados ao conhecimento dos estilos históricos de arquitetura, o autor 
revela a inutilidade dessa pesada carga para os trabalhos de composição, pois 
tratou-se apenas de "simples exercícios gráficos, vazios de qualquer conteúdo 
espiritual".

"(O aluno) se encontra privado de qualquer noção daquilo que forma o espírito da 
arquitetura moderna, dispondo apenas de conhecimentos adquiridos 
superficialmente, folheando curiosamente revistas redigidas em línguas para ele 
incompreensíveis. Leu, nos escritos brilhantes dos polemistas dos jornais, sobre 
funcionalismo, racionalismo, 'machine à habiter* e época mecânica: lotou a mente de 
lugares-comuns, de janelas de ângulo, de marquises em balanço, de superfícies 
puras rigidamente cortadas ou insensatamente modeladas: e assim enfrenta o 
apaixonante esforço da criação, numa tentativa extenuante atrás de uma meta ainda 
inatingível. Se não é sustentado por uma raríssima intuição, vê nascer sob os olhos 
criaturas informes que ele renega, mas que ainda não sabe recriar à imagem das 
visões que vão se concretizando na sua mente.”165

Estes sinais de produção maneirista revelavam os limites do projeto 
piacentiniano. A independência dos estilos em relação ao aggiornamento construtivo

i 165PASQUALI, A. - Op. Cit., p. 36.
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De fato, a concepção de arte como intuição, expressa por Pasquali para 
contrapor-se ao ensino acadêmico, deve muito a Croce. A falta de inspiração do 
novo academismo somente seria superada com uma profunda formação teórica, que 
introduzisse os jovens arquitetos às bases sobre as quais a arquitetura moderna era 
produzida nos outros países. A direção empírica da Escola de Roma não 
representava mais nenhum avanço para a arquitetura italiana.

1

Os vários estudos sobre a produção dos arquitetos formados pela Escola de 
Roma se indagam sobre a possibilidade de delimitação de uma escola romana de 
arquitetura. As dificuldades da empresa são muitas. La Stella alerta para a 
impossibilidade de definição de uma escola estilística por absoluta falta de 
"coerência e homogeneidade" dessa arquitetura167. Sem tal homogeneidade não

"Nas Escolas de Arquitetura (...) apenas se suspeita o imenso esforço de pensamento 
e estudo que levou a arquitetura moderna ao seu estado atual, e ignora-se 
completamente as suas bases teóricas. (...) Nos cincos anos de estudo nas nossas 
Escolas Superiores de Arquitetura nunca se pronunciou o nome de Croce, que é sem 
dúvida um grande mestre, e nunca se indicam suas teorias, que têm mais valor 
formativo que muito estudo arqueológico."166

166ldem, Ibidem., p. 36 e 42.

167LA, STELLA, A. - "La scuola romana tra accademia e innovazione", in AAW, La metafísica: gli
anni venti, Bologna, 1980. -

e funcional revelava, a contragosto, a base acadêmica de seus procedimentos. As 
propostas das vanguardas modernas alteravam a fundo os estatutos da arquitetura, 
em especial em relação ao momento de concepção da forma. A sua redução a um 
estilo a mais, no estoque dos disponíveis para o uso, não passava incólume. A 
superficialidade resultante era claramente identificável num imenso leque de 
arquitetos italianos, inclusive em muitos das novas gerações, que pretendendo 
produzir uma arquitetura moderna, reproduziam (a contragosto) os vícios 
acadêmicos.

O processo descrito por Pasquali pode ser aplicado a todas as escolas 
italianas do período, inclusive a de Roma, onde não existia o biénio introdutório, 
apesar das disciplinas iniciais estarem repletas de exercícios estilísticos. O problema 
da imitação das imagens das revistas era já identificado por Foschini, nas 
discussões didáticas de criação da Escola de Roma, para o qual dava uma solução 
empírica no curso de composição. Apontando uma direção contrária, Pasquali 
acusava a falta de base teórica do ensino como responsável por essa prática de 
cópia superficial.
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Ao introduzir a publicação do livro de Maria Luisa Neri sobre o arquiteto Mario 
De Renzi, seu ex-aluno e colaborador, Arnaldo Bruschi estabelece os limites de sua 
produção170. Para Bruschi, De Renzi não pretendia ser "um intelectual ou homem de 
cultura". Sua cultura arquitetônica fora adquirida através das imagens de livros e 
revistas, e das pessoas com quem teve contato ou estabeleceu colaboração, o que

seria possível a definição de uma "escola"; entretanto, o assunto apresenta maior 
complexidade.

:>

Já em 1959, ao examinar a arquitetura de 
alguns dos principais arquitetos italianos no 
segundo pós-guera, Paolo Portoghesi também se 
questionava sobre a existência de uma escola 
romana168. Mas, antes de procurar constantes 
conceituais, prefere analisar o trabalho de alguns 
de seus mais importantes arquitetos.

Considera que obras tão diversas como as 
de Libera, Ridolfi e Moretti, apenas podem ser 
aproximadas por revelarem "uma atitude comum, 
ligada, talvez, pela distante formação escolar". 
Esta atitude estaria sintetizada na "extrema 
confiança na pesquisa pessoal, na tendência a 
resolver até os problemas gerais de acordo com a 
história íntima, de autobiografia". Uma confiança 
que é creditada por muitos ao ensino de Foschini.

Ao comentar o trabalho de Saverio Muratori, 
formado já na segunda metade dos anos 30 e 

sucessor de Foschini no ensino de composição na Escola de Roma, Portoghesi 
avança a sua crítica, identificando características generalizáveis a outros dos seus 
ex-alunos:

i-

168PORTOGHESIt Paolo - "La 'scuola romana', Comunità , n. 75, dezembro 1959.
169ldem, ibidem, p. 53.
170NERI, Maria Luisa - Mario De Renzi, 1'architettura come mestiere 1897-1967, Roma, Gangemi 
Editore, 1992. Bolletino delia Biblioteca delia Facoltà di Architettura delFUniversità degli studi di Ronia 
"La Sapienza", número speciale/n. 46, 1992. Introdução de Arnaldo Bruschi," Mario De Renzi.
Professione e poesia", p. 7 . ’

"A herança oitocentista de probidade profissional, de ofício acurado com a 
contrapartida da indiferença cultural, pesa ainda sobre o ambiente romano de modo 
determinante, tanto que os resultados não raramente brilhantes e agradáveis da sua 
produção carecem de unidade (...), permanecendo citação, condescendência formal, 
gosto de uma alegoria exterior que recusa qualquer controle geral."169
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"anti-dogmática", mas o tornava ambíguo e vítima das

171VAGNETTI, Luigi - Op. Crt.

permitia uma liberdade 
"modas".

Em meio a tal "liberdade", a pesquisa de Maria Luisa Neri procura identificar 
as constantes metodológicas, revelando que seu trabalho, "só exteriormente 
descontínuo e heterogéneo, se baseia num modo empírico de afrontar o projeto, no 
qual os valores pragmáticos são implícitos e as soluções formais não são pre
concebidas". Neri identifica na didática de Foschini a origem desse procedimento, na 
mesma direção de Luigi Vagnetti 171, considerando que sua didática, apesar do risco 
de ecletismo, permitia uma "capacidade de enriquecimento do vocabulário 
figurativo".

Numa pesquisa com objetivos mais contidos, Tancredi Carunchio tenta
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localizar alguns elementos constantes na produção dos arquitetos romanos dos anos 
30 172. Confirma a permanência do procedimento acadêmico de composição de 
elementos arquitetônicos, que passavam a ser concebidos de acordo com o desenho 
moderno. Despontam assim a recorrência de elementos como o corpo de escadas 
cruzadas e o cilindro ou semi-cilindro envidraçado, amplamente interpretados por 
arquitetos como De Renzi, Libera, Del Debbio, Aschieri, e que também estão 
presentes na obra de Rino Levi173.

Ainda que sua pesquisa se limite à localização e listagem de elementos 
recorrentes, Carunchio observa o nível epidérmico da operação, que não atinge a 
complexidade da arquitetura da qual o elemento fora extraído. Seriam incorporados 
tanto elementos do expressionismo como do funcionalismo alemão, sem que isso 
alterasse os procedimentos acadêmicos de projeto.

Temos aqui as "creature informi " de 
Pasquali, frutos do hibridismo entre o método de 
composição acadêmico e a redução da forma 
moderna a elementos de arquitetura. Hibridismo 
essencial para a transformação da arquitetura 
moderna num estilo. A contrapartida estava na 
atitude pragmática frente à construtibilidade e ao 
uso do edifício.

Ainda que o resultado fosse menos 
glorioso que o esperado, essa era a condição 
necessária para a realização da proposta de 
Piacentini, que, em 1929, defendia que os 
problemas funcionais e construtivos deveriam ser 
racionalmente equacionados, enquanto o estilo 
tinha implicações pessoais ou culturais174.

A vasta produção arquitetônica da escola 
romana conferiu duas linhas de interpretação para essa orientação de Piacentini. A 
primeira, conformada aos limites da abordagem compositiva acadêmica, realizou 
ativamente a redução das formas modernas a um estilo entre outros. A segunda, 
formada dentro dessa orientação, se esforçou em superá-la, aproximando-se 
teoricamente das propostas das vanguardas de outros países. A primeira se dirigiria 
ao estilo fascista, e no segundo pós-guerra escaparia dos processos antifascistas se

172Tancredi Carunchio - "Spunti per un inventario delle costanti compositive in alcuni architetti a Roma 
negli anni Trenta", in Ricerche di Storía delfarte - n.12, 1980.
173As escadas cruzadas aparecem no concurso para o Viaduto do Chá e nas escadas externas do 
Souza Aranha. O semi-cilindro de observação está presente nos projetos da casa Pedro Porta, 
Aeroporto Santos Dumont, edifício Guarani, entre outros.
174PIACENTINI, Marcello - "Problemi reali piii che razionalismo preconceto", Architettura ed Arti 
Decorative, ANNO VIII - 1928/1929, Fascicolo III. r
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24 - Adalberto Ubera - Projeto deurnaveraâo do Pantheon em concreto 
_____________ armado, trabaJho escolar, 1925/27._________________  

características desse método, que o avizinha de seus contemporâneos de escola,

.--U.

—jg^-rs* * ' — - - '=~~

175GAROFALO, Francesco e VERESANI, Luca (curadores) - Adalberto Libera - Bologna, Nicola 
Zanichelli Editore, 1989.

defendendo com o argumento da neutralidade política do profissionalismo. 
Igualmente de orientação fascista, a segunda corrente realizaria uma arquitetura de 
nítida orientação moderna, transformando gradualmente seus procedimentos de 
origem acadêmica. A obra de Mario De Renzi é exemplar da primeira, enquanto a de 
Adalberto Libera representa a segunda. A colaboração entre ambos, em diversos 
projetos realizados nos anos 30, nos fornece um exemplo dos limites de 
classificações como esta. Nem por isso De Renzi deixa de representar um tipo de 
arquiteto exemplar da escola romana, afastado de preocupações intelectuais, mas 
sem manter-se alheio às mudanças dos tempos.

Ao introduzir um catálogo com a obra de Libera, Garofalo e Veresani 
identificam que sua aquisição de "um património de formas clássicas se opunha 
dialeticamente à aspiração a um método rigoroso"175. "Uma série de atitudes 
empírico-dedutivas: os problemas equacionados e resolvidos com clareza científica, 
as experimentações combinatórias, o gosto pela casuística" seriam as principais

_ .• -i. _ t- .
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inclusive de Rino Levi. Revela-se aqui o outro lado do ensino da Escola, a 
capacidade de seus alunos desenvolverem metodologias próprias para a resolução 
dos problemas de projeto. Uma metodologia que, originada do ensino de 
composição de Foschini, seria a base da extrema confiança na pesquisa pessoal, 
identificada por Portoghesi nos arquitetos da escola romana.

A importância da atitude de Libera está em ter superado os riscos inerentes 
ao hibridismo do ensino romano, e que geraram os resultados duramente criticados 
pela nova geração racionalista. Formado pela mesma escola, Libera desenvolve 
uma obra marcada por clara unidade de pesquisa formal, que se manifesta 
preponderante em todas as colaborações que estabelece com outros arquitetos.

Nas pesquisas realizadas ainda na escola, Libera reinterpretava algumas 
formas da arquitetura romana com novas técnicas de construção e novos programas 
de uso176. O melhor exemplo seriam as explorações da forma do Pantheon. Num 
primeiro exercício, sua cúpula é interpretada com tecnologia de concreto armado, 
resultando numa delgada cobertura que repete no exterior a peculiar forma das suas 
nervuras internas. Pouco depois um "sistema de terraços para um estabelecimento

176Os trabalhos realizados por Adalberto Libera durante o preríodo de sua formação estão 
amplamente documentados no seu arquivo. São mais de 170 desenhos, uma parte é composta por 
trabalhos escolares, outra parte são anotações para um catálogo de "motivos" para projetos, e por fim 
uma grande documentação do material exposto na I Mostra de Aquitetura Racional, em Roma. O 
catálogo Adalberto Libera, organizado por Francesco Garofalo e Luca Veresani reproduz um grande 
número destes desenhos, enquanto o texto de Alessandra Muntoni ("1926-28: dalla Scuola di 
architettura di Roma alia Prima esposizione di architettura razionale", in AAW, Adalberto Libera - 
Opera completa, Milano, Electa,1989, p. 34-51) aprofunda consideravelmente sua análise, 
identificando a influência da escola nos principais trabalhos do período.
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A idéia artística, síntese a priori, é a única capaz dê conferir unidade à obra 
de arte. Essa interpretação crociana do pensamento clássico estaria na base da

I

*-

"(...) a sua unidade artística, entendida não como unidade abstrata e morta, mas 
como aquela concreta e viva que é a da síntese a priori-, e a arte é uma verdadeira 
síntese a priori estética, de sentimento e imagens na intuição (,..)."179

balneário" interpretaria o mesmo Pantheon com a transparência da construção em 
aço. Também a forma do obelisco passaria por explorações do gênero, tornando-se 
leves torres de concreto, dando origem a uma torre de propaganda para a empresa 
SCAC na feira de Milão.

A pesquisa de Libera usava os monumentos romanos como base para 
explorações modernas, mantendo assim um claro fio de conexão entre passado e 
presente. O programa do Gruppo 7 identificava que a arquitetura clássica era 
composta por alguns poucos tipos formais fundamentais, sendo necessário criar os 
novos tipos da nova época. Era nessa continuidade que Libera enquadrava sua 
pesquisa. Mas ao lado das continuidades formais com a arquitetura romana, Libera 
também explorava o desenho de soluções a serem adotadas para determinados 
problemas funcionais de projeto. As rampas e escadas sobrepostas surgiam nessa 
época.

Até aqui temos uma tendência comum a toda a escola romana. A 
modernização seria obtida com o novo desenho dos elementos de arquitetura. No 
entanto, o desenvolvimento de sua obra ao longo dos anos 30 se direciona para uma 
nova condição de projeto. Ciucci observa que, entre 1932 e 37, a obra de Libera se 
estrutura na procura de uma "idéia-forma capaz de conter em si as soluções 
plásticas, de ordená-las, controlá-las, organizá-las, até torná-las funcionais"177. Essa 
idéia ou conceito formal comanda o projeto, controla o seu todo e garante a sua 
unidade, subordinando o conjunto de elementos de arquitetura utilizados. Uma 
mudança de atitude que nos parece ter razões externas ao campo empírico do 
projeto.

O interesse de Libera pela obra de Benedetto Croce é explorado por Muntoni 
no estudo sobre sua formação escolar178. Nas pesquisas realizadas na biblioteca de 
Libera, Muntoni localiza um exemplar do livro Breviário di estetica (1925) 
intensamente sublinhado, com anotações que seriam a base de seu artigo de "Arte e 
razionalismo" (1928) para o Gruppo 7. As anotações se concentram na proposição 
estabelecida por Croce da arte como intuição:

177CIUCCI, Giorgio - "Lo Stile di Libera" in AAW, Adalberto Libera - Opera completa, Milano, 
Electa, 1989, p.65.
178MUNTONI, A. - Op. Cit. p. 40 e notas 22 e 23.

179CROCE, Benedetto - Breviário di estetica, trecho sublinhado por Adalberto Libera em seu 
exemplar, apud MUNTONI - Op. Cit..
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atitude projetual de Libera. No próximo capítulo veremos como o conceito de idéia 
artística seria incorporado pela arquitetura e arte moderna, tornando-se um 
fundamento da obra de Le Corbusier. Ressalte-se aqui que a saída teórica crociana, 
proposta por Pasquali em seu artigo de crítica ao novo academismo de 1934, já 
estava sendo adotada por Libera desde 1928, ainda que seus resultados mais 
maduros se manifestariam apenas com os projetos para o Palazzo del Littorio (1933- 
37) e para o Palazzo dei Congressi (1937).

Ei
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Vietti relata que a transferência de Levi para Roma, um ano antes que ele 
fizesse o mesmo caminho, foi importante para sua decisão:

"Eu, de Levi, fui companheiro de escola. Depois não o vi mais. Ele foi para a Escola 
de Arquitetura de Roma, enquanto eu estava ainda aqui no Politécnico de Milão. Foi 
um ano antes e depois me telefonou e disse: - venha você também que aqui vai 
muito bem."182

"Roma tinha uma escola completa (...), enquanto em Milão a escola oferecia certas 
matérias, do tipo Ciências das Construções e Matemática, com o Politécnico; os 
professores eram do Politécnico e nós íamos à escola do Politécnico para ouvir estas 
aulas. Já em Roma estava tudo incluído naquilo que era o programa da Escola de 
Arquitetura, que então era mais completa, mais eficiente(...) E depois, 
principalmente, a coisa mais importante, que me persuadiu a ir para Roma, foi que 
enquanto aqui em Milão fazíamos as matérias de Ciências da Construção junto a 
trezentos alunos, lá em Roma éramos vinte. Portanto o contato era muito mais direto, 
muito mais fácil. Quando saímos da escola de arquitetura nos estávamos realmente 
capacitados a atuar como arquitetos. "181

Durante o período em que Rino Levi estudou arquitetura em Milão, anos 
letivos de 1921/22 e 1922/23, a estrutura de ensino ainda se apresentava dividida 
entre Politécnico e Academia, unidos precariamente na Scuola Preparatória e di 
Applicazione per gli Architetti civili180. Apesar de Milão ter sido, ao lado de Turim, o 
centro onde se manifestaram propostas arquitetônicas inovadoras, com grande 
efervescência cultural, o ensino de arquitetura não acompanhava, nos anos 20, tal 
dinâmica.

Talvez seja essa a principal causa da transferência de Rino Levi para a 
Escola de Roma que, malgrado seu ambiente cultural conservador, produzia a mais 
importante escola de arquitetura do período. Conforme afirma Luiggi Vietti em seu 
depoimento, a Escola de Roma exercia grande fascínio por se tratar de algo novo, 
feito especificamente para formar arquitetos e composta pelos principais arquitetos 
da Itália. Acreditava-se que naquela nova escola seria possível uma melhor 
formação.

180Cf. Item 1.2.2 sobre a Accademia de Brera e o Politécnico de Milão.
181Depoimento do arquiteto. Luigi Vietti -17.11.1994 
182lbidem.

1.7.1 - A passagem de Levi pelo Politécnico de Milão e sua 
transferência para Roma
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Ornato e Figura I, Prof. Fei, 8 horas semanais - Exercícios de contorno e de claro e escuro de 
desenhos e de baixos-relevos de folhas simples. Cópia de folhas naturais, Ornamento de perfil e de 
partes arquitetônicas nos estilos clássicos. Elementos do desenho de figura. Ornato e Figura II, Prof. 
Fei, 6 horas semanais - Continuação dos estudos precedentes. Desenho de figura de gravura e de 
baixo-relevo. Proporções do corpo humano. Architettura I, Prof. Annoni, 9 horas semanais 
Elementos de arquitetura: estudos e exercícios gráficos. Organismos de arquitetura: sua 
nomenclatura e representação. Princípios de Teoria da sombra. Relevos do verdadeiro: como 
aplicação dos estudos anteriores. Arquitettura II, Prof. Annoni, 9 horas semanais - Prosseguimento 
dos estudos anteriores, relativos aos elementos e aos organismos arquitetônicos: no todo, na 
constituição, na representação. Introdução ao estudo das arquiteturas tradicionais nas suas razões 
estéticas e construtivas. Relevo do verdadeiro: completo, do todo e dos particulares: exercício 
informador dos estudos e sua aplicação resumida."
Cfr. Programa do ano 1920-21 do Regio Istituto Técnico Superiore di Milano (R. Politécnico), 
Milano, Officine grafiche Saita & Bertola, 1920. Os programas dos anos 21/22 e 22/23, período da 
permanência de Rino Levi em Milão, não existem nos arquivos da Biblioteca Central. Segundo o 
diretor da Biblioteca Central, a documentação foi possivelmente perdida nos bombardeios que Milão 
sofreu durante a II Guerra, que exigiram vários deslocamentos dos arquivos e acervos para refúgios 
mais seguros. O documento seguinte cronologicamente é o anuário de 1926/27, indicando poucas 
modificações na estrutura do curso e nas ementas das disciplinas.
Cfr. AAW II Centenário del Politécnico di Milano, 1863 -1963, Milano, Tamburini Editore, 1964. 
Ver capítulo referente às transformações no ensino das academias.
184A ficha de Rino Levi (página 678 do livro de matrículas) nos arquivos da Accademia di Brera 
apresenta suas notas: 7 para as disciplinas de Ornato e Figura I e Architettura I, cursadas no ano 
acadêmico de 1921/22, e 9,5 para Ornato e Figura II e Architettura II, cursadas no ano seguinte. A 
ficha de Levi no Arquivo do Politécnico (página 5, livro 27, "Registro degli Studenti iscritti alia Scuola 
Preparatória e di Applicazione per gli Architetti civili") reproduz as mesmas notas dessas disciplinas e 
acrescenta as "técnico-científicas", onde o seu aproveitamento era ligeiramente inferior. A data de 
transferência para a escola de Roma consta 08/02/1924, ou seja, após alguns meses do início do ano 
letivo de 1923/24.

A estrutura curricular da Escola de Arquitetos civis do Politécnico de Milão era 
dividida em duas fases. A primeira era a preparatória, de dois anos, e a segunda era 
a de aplicação, uma fase mais especializada, de três anos. Na fase preparatória o 
ensino específico de arquitetura se concentrava em duas disciplinas por ano, 
"Ornato e Figura" (I e II) e "Arquitetura" (I e II), oferecidas pela Accademia di Brera. 
Ministradas por dois discípulos de Camillo Boito, Giuseppe Fei e Ambrogio Annoni, 
eram disciplinas introdutórias, e concentradas inteiramente na aquisição de um 
repertório básico de elementos arquitetônicos e de capacidade de desenho183. 
Enquanto em Roma esta fase analítica era já acompanhada por exercícios de 
composição, em Milão a composição seria iniciada apenas após a conclusão da fase 
introdutória.

A passagem acadêmica de Rino Levi por Milão se resume a essas duas 
disciplinas, que dificilmente podem ter deixado marcas no caráter do futuro 
arquiteto184. A única influência desse período seria limitada à fase inicial da 
introdução a uma metodologia analítica do estudo de arquitetura, e que seria 
posteriormente incrementada em Roma após a sua transferência. Contribui para 
essa conclusão a documentação realizada por Levi do período de sua formação. No
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(...) aqui em Milão nessa época não se falava, porque então estávamos nos primeiros 
anos. Em Milão havia os primeiros ventos de racionalismo. É verdade que Le 
Corbusier já havia feito a exposição de Paris. Mas não havíamos percebido isto. Foi 
depois que apareceu esta teoria. Esta teoria que ainda estávamos aplicando, porque 
ainda não era clara."186

•<

il
185Além destes cinco, o Gruppo 7 terá ainda a participação de Guido Frette e Ubaldo Castagnoli, que 
seriam substituídos, ainda antes dos primeiros manifestos, por Adalberto Libera. Cf. CENNAMO, 
Michele - Materiali per l'analisi dell'architettura moderna -1 Esposizione italiana di architettura 
razionale, Napoli, Fausto Fiorentino Editore, 1973.
186Depoimento do Arch. Luigi Vietti -17.11.1994
187 O único professor com uma produção arquitetônica destacável era Piero Portaluppi, que entra no 
Politécnico em 1924 (um ano após a transferência de Rino Levi para Roma) na disciplina de 
"Arquitetura Prática" e, a partir de 1932, também em "Elementos construtivos", um desdobramento da 
primeira. Cfr. CIUCCI, Giorgio - Gli architetti e il fascismo - Architettura e città, 1922-1944.,Op Cit

álbum com fotos dos seus trabalhos de escola comparece, do período milanês, 
apenas uma reprodução de um exercício feito possivelmente para a disciplina de 
Architettura II, intitulado Rilevo delia Facciata del Palazzo Barromeo; ao passo que 
estão presentes diversos exemplares realizados na escola romana.

Por outro lado, a convivência com os colegas num ambiente culturalmente 
estimulante pode sugerir relações mais proveitosas. Além de Rino Levi, os alunos do 
Politécnico, inscritos em arquitetura na Accademia di Brera no ano acadêmico de 
1921/22 são: Piero Bottoni (fl. 673), Paolo Buffa (fl. 674), Leone Carmignani (fl. 675), 
Luigi Figini (fl 676), Piero Gnecchi (fl. 677), Giuseppe Terragni (fl -679), Cario Rava 
(fl. 680), Luigi Vietti (fl. 681), Paolo Vittadini (fl. 682), Sebastiano Larco (fl. 
683),Giuseppe Vaccaro (fl. 684). Desta turma de doze alunos, cinco assinariam os 
manifestos do Gruppo 7 em 1928: Figini, Terragni, Rava, Vietti e Larco185.

O depoimento de Vietti esclarece as relações entre eles em Milão:

Levi, portanto, estuda em Milão junto aos principais futuros protagonistas do 
movimento racionalista italiano. Mas, nos anos em que isso acontece, o grupo ainda 
estava começando a se constituir, sem ter nenhuma clareza de quais eram as 
posições das vanguardas modernas existentes em outros países. Havia alguma 
simpatia dos estudantes pelas inovações da arquitetura moderna, mas isso ainda 
não resultava na ação vanguardista que eles assumiriam alguns anos depois da 
passagem de Levi pela escola.

Também a convivência com os professores não pode ter fornecido maiores 
impulsos inovadores. Nos anos de Levi em Milão, os principais arquitetos milaneses 
estavam fora do quadro docente da escola187. As notas obtidas por Terragni e Figini, 
as mais baixas da turma, respectivamente 60 e 65 em 100, nos seus trabalhos de
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graduação, parecem confirmar o conservadorismo da escola18S. A presença de Paolo 
Mezzanotte na banca é reveladora da posição da escola frente às inovações que os 
alunos procuravam introduzir. Como vimos no capítulo sobre a revista Architettura ed 
Arti decorative, Mezzanotte comparece diversas vezes polemizando contra as 
inovações modernas, então defendidas por Piacentini. O caso mais exemplar foi seu 
ataque contra os excessos da Ca'Bruta de Muzio, o mais importante projeto moderno 
realizado em Milão naqueles anos.

Podemos concluir, em decorrência destas constatações, que a permanência 
de Levi na Scuola Preparatória e di Applicazione per gli Architetti Civili de Milão 
exerceu pouca influência no conjunto de sua formação. Tanto a ausência de 
exercícios de composição, quanto o caráter introdutório das disciplinas da fase 
preparatória, contribuem para esta conclusão. Por outro lado, as relações com os 
colegas, futuros racionalistas, também significaram pouco neste período, pois suas 
idéias ainda estavam numa etapa muito embrionária. Portanto, qualquer semelhança 
entre sua arquitetura e a de seus colegas milaneses deve ser atribuída a outras 
causas que não à sua permanência na escola de Milão.

A transferência de Rino Levi para a Escola de Roma se completa em 25 de 
fevereiro de 1924, quando é admitido no terceiro ano, de acordo com os resultados 
obtidos nos exames ali realizados. Levi é dispensado das disciplinas equivalentes às 
cursadas em Milão, restando ainda um grande números de exames correspondentes 
aos dois primeiros anos, que seriam realizados em 1925 e 26. O desempenho 
escolar de Levi em Roma é baixo nas disciplinas cursadas logo após a transferência, 
o que pode significar dificuldades de adaptação na nova escola. Da análise de seu 
histórico escolar não se percebe uma nítida diferença de rendimento entre as 
disciplinas técnicas e as arquitetônicas, como ocorrera em Milão. Apenas no quinto 
ano seu desempenho se eleva claramente, quando obtém as melhores notas do seu 
currículum em Roma: 28 em 30 em Edilizia Cittadina e 26 em 30 em Scenografia

Cesare, Moretti Gaetano, Portaluppi Piero os ^nnoni Ambrogio, Ferrario Giuseppe, Fratino

«X* s‘uo,a di
189Università degli Studi di Roma. Sua'matrícula lrcLuivo? da secretaria da Faculdade de Arquitetura da 
exames realizados ao longo do curso Ac n«» e numero 145- °nde constam as disciplinas e os 
mínimo para a aprovação, enquanto as notas nT dls°plinas variam entre 0 e 30, sendo 18 o
65 o mínimo para a aprovação. 0 ^ra^a^° de graduação variam de 0 a 110, sendo

Cursos frequentados em 1923/24 m cem 24/11/1924 nota 27; Topografia ecostr^^^^\c^truzioni e disegno (Prof. Giannelli) exame 
18; Igiene delle aMazioni (ProrSampiXoT^r^íX^^ Beravelli) exame em 20/10/1925 nota 
(Prof. Bordoni) - exame em 07/07/?924 no aS AJ1/06/1924 nota 20- Fisica sperimentale e técnica 
18/06/1924 nota 18; Plastica omamentale ( Pmf' ^c°raaone applicata (Prof. Barzollion) exame em 

( rof. Pnm) exame em 26/06/1924 nota 20; Caratterí degli
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São poucos os documentos da produção escolar de Rino Levi. Não existindo, 
nem em Roma, nem em Milão qualquer arquivo de trabalhos escolares do período, e 
não estando os seus entre aqueles publicados pelas revistas da época, tivemos que 
nos ater aos registros conservados no arquivo do escritório Rino Levi. Selecionadas 
pelo arquiteto, 9 fotos com pouca identificação são os únicos documentos 
iconográficos de sua passagem pelas escolas de Milão e Roma. Ao contrário da 
praxe adotada por Levi, de documentar seus trabalhos profissionais com ótimas 
fotografias, estes primeiros traços de sua formação sobrevivem em imagens de 
tamanho reduzido e baixa qualidade. 0 tratamento das fotos reforça a opinião 
manifestada por Levi sobre sua formação romana: uma herança da qual ele teve que 
realizar um grande esforço para se afastar.

Apesar das restrições criadas pelas condições de documentação e pela 
seleção realizada pelo próprio arquiteto, os trabalhos ali preservados têm uma 
importância maior que o simples registro do início de seu aprendizado arquitetônico. 
Documentam a produção escolar nos primeiros anos da Escola de Roma e permitem 
que conheçamos o período anterior às primeiras manifestações dos racionalistas.

edifici (Prof. Milani) exame em 25/06/1924 nota 18, Composizione architettonica ( Prof. Foschini) 
exame em 30/10/1924 nota 21, Restauro dei monumenti (Prof. Giovannoni) exame em 21/06/1924 
nota 25. Cursos frequentados em1924/25, IV ano: Idraulica applicata ed impianti varí (Prof. Fischer) 
exame em 10/10/1925 nota 24, Materíe giurídiche ed economiche (Prof. Chialvo) exame em 
01/07/1925 nota 18, Plastica omamentale (Prof. Prini) exame em 05/11/1925 nota 21, Architettura 
técnica professionale, Estimo (Prof. Sciolette) exame em 27/10/1925 nota 21, Composizione 
architettonica (Prof. Manfredi) exame em 02/11/1925 nota 22, Arredamento e decorazione interna 
(Prof. Grassi) exame em 21/10/1925 nota 23. Cursos freqOentados em 1925/26, V ano: Composizione 
architettonica (Prof. Manfredi) exame em -/07/1926 nota 22, Edilizia cittadina ed arti dei giardini (Prof. 
Piacentini) exame em 19/07/1926 nota 28, Scenografia (Prof. Angeleti) exame em 25/06/1926 nota 
26. Trabalho de graduação apresentado em 28/7/26, título "Palazzo dello sport' nota 77 em 110. O 
diploma de número 49 foi emitido em 03/08/1926. Apesar de ter sido admitido no terceiro ano da 
Escola de Roma, Levi teve de realizar os exames das disciplinas de primeiro e segundo ano que não 
tinham correspondentes em Milão. Aparentemente Levi optou por realizá-los nos últimos anos do 
curso. Esses exames são : Relativos ao primeiro ano - Chimica generale e applicata ai materíali da 
costruzione (Prof. De Fazi) exame em 26/06/1926 nota 18; Geometria descríttiva (Prof. Panneli) 
exame em 21/03/1925 nota 24; Storia delfarte (Prof. D'Achiardi) exame em 01/04/1925 nota 18; 
Elementi costruttM (Prof. Magni) exame em 26/10/1925 nota 24. Relativos ao segundo ano - 
Applicazioni delia geometria descritiva (Prof. Severi) exame em 04/04/1925 nota 18; Mineralogia e 
Geologia applicata (Prof. De Angelis) exame em 11/07/1925 nota 18; Storia e stili dell'architettura 
(Prof. Fasolo) exame em 28/04/1925 nota 18.
190Graduaram-se em 1926 os seguintes arquitetos Luigi Estevam, nota 77; Adolfo Bobbio, nota 105, 
Ernesto Caldarelli, nota 66; Umberto Colombibi, nota 66, Scipione Costa, nota 70; Vicenzo Munari, 
nota 99; Concezio Petrucci, nota 106, Luciano Tufaroli, nota 106 e Nina Viterbo, nota 95.

■ .

i
í

Mesmo assim a nota obtida com seu trabalho de graduação é baixa, 77 em 110, 
ainda que esteja próxima da média das notas dos trabalhos de graduação 
apresentados naquele ano190.
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XI. "Lavori di laurea nella Scuola SuoeriorJ^A^h0. R0SS1, etc )1 ANNO VIH ’ 1928/1929, Fascicolo 
Delia Rocca, Mario Ridolfi, Cario Vanwni In Roma" (formandos: Robaldo Morozzo
X - 1930/1931, Fascicolo II. "L'inauauraziorw» rtofnic°ni'iSÍme0n p.etro^ Andrea Busiri Vici.) ANNO 
studenti láureati* ANNO XI - 1932 Fascicoin yii di Archlttetura di Roma e mostra degli 
d'Architettura di Roma per le chiese ruraii n»ii'o MaRCONI, "Concocsi tra studenti delia scuola 
outros premiados: Giorgio Calza-Bini VentiirinA^w^'?0651 di ,^essina" (vencedor: Roberto Nicolini, 
Anastasi, C. Longo, Giulio Roisecco) ANNO XII-19^3° pra’ LUj9Í De Simone' Giorgio Romani, Ana

1

Como documento da produção dos alunos de Roma, os trabalhos de Levi 
atestam algumas características presentes nos programas das disciplinas e na 
orientação dos professores, em especial a vontade de atualização da escola, 
expressa pela pesquisa por um estilo moderno que incorporasse a herança neo
clássica. Era frequente, nas páginas de Architettura ed Arti Decorative, a divulgação 
dos projetos realizados pelos estudantes de Roma191. Junto a artigos de seus 
professores, a produção acadêmica reforçava a aspiração romana de hegemonizar 0 
ambiente arquitetônico italiano.

O período de permanência de Levi em Roma foi marcado, como já vimos, pela 
gestação de novas posições. A convivência com Adalberto Libera, Mario Ridolfi, 
Luiggi Vietti atesta 0 seu contato com as primeiras inquietações daqueles que 
assumiriam um importante papel de vanguarda na arquitetura italiana. Cabe 
ressaltar que todos estes eram mais novos que Levi, e pertenciam a turmas 
posteriores, obtendo o diploma alguns anos mais tarde. Cabe aqui ressaltar uma 
peculiaridade. Com exceção dos colegas de classe dos anos em que estudou em 
Milão (Terragni, Figini, Vietti), todos os companheiros de turma de Levi, na Escola de 
Roma, tornaram-se arquitetos inexpressivos, sobre os quais existem poucas 
referências.

Durante 0 período cursado por Levi as elaborações racionalistas ainda não 
haviam produzido os primeiros frutos, nem em Roma, nem em Milão. Pelo contrário, 
a produção de Piccinato, saudado como 0 arquiteto modelo formado pela escola 
romana, indica um caminho incerto. Os trabalhos do aluno Rino Levi denotam 
algumas das características mais constantes desse ambiente. O gosto neoclássico 
mediado por uma influência vienense ou germânica, a preocupação construtiva 
embasando a pesquisa artística, os desenhos vistosos demonstrando a origem da 
escola na Accademia di San Luca, a composição arquitetônica como variação sobre 
temas tipológicos, são. algumas constantes que revelam o matiz romano desses 
exercícios.

Os projetos^ealizados por Levi em Milão (item 1) e Roma (itens de 2 a 7), 
documentados no seu arquivo são:
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192Programa Ano 1920-1921 - Regio Istituto Técnico Superiore di Milano (Politécnico), Milano, 
Officine Grafiche Saita & Bertola, 1920. Biblioteca Central Faculdade de Engenharia.

I & 0 s

1 - Rilievo delia Facciata del Palazzo Barromeo, 1923, para a disciplina 
Architettura II, do professor Giuseppe Fei, no segundo ano da Scuola Preparatória e 
di Applícazione per gli Architetti Civili, em Milão, avaliado com nota 95 em 100. O 
programa da disciplina define assim o exercício: "Relevo do verdadeiro: completo, do 
todo e dos particolares: exercícios informadores dos próprios estudos e suas 
aplicações resumidas"192. Levi obteve a nota 9,5 na disciplina. O levantamento é 
constituído por três desenhos. O primeiro, mais apagado na fotografia, é a planta em 
escala 1:100 do ingresso, do cortile d'onore e do cortile centrale. O segundo é a 
fachada em escala 1:50. O terceiro é um particular da fachada em escala 1:10, em 
aquarela, reproduzindo detalhadamente o desenho do revestimento, que cria uma 
textura em toda a superfície da parede.
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salas para conferências cin^nas estabeipèjmorej»aS P3^'8'8- dos edifícios municipais, escolas, 
ve(dad®,ro> 10-Exercíciós^^^pórâ^eo^dV^Mm^si^ò"-Anníia^o....^'!^5'^05 e esboços do

disciplina Comnn^dní £-our'ncl Italiano, 1923/24, possivelmente para a 
Foschini no terreiro an ^e^onica< dos professores Manfredo Manfredi e Arnaldo 
neoclássico mXm° ? ♦ de Roma’ avaliado nota em 30193 Projeto 
obras de J ' Hoffman Am racterJs lcas comPositívas que o aproximam a algumas 
Cinema Corso de uma mPan^a_P°rtanto a tendência expressa por Piacentini no 
cria uma série de nianíT0^™3530 0001 a ProduÇao vienense. Neste exercício Levi 
marquK^ as aberturas "a fa^ada- Destaca a
o conhecimento tanto dn nm .n ’2UaoS0b as.Jane,as do segundo nível que denotam 
1903 e 1907 como de sua* Je ? d° Sanatório Purkersdorf feito por Hoffmann entre 

1907, como de suas reinterpretações por Giuseppe De Finetti em Milão.
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194"1 - Princípios de estética, 2 - Distinção das obras arquitetônicas em relação à técnica e à estética, 
3 - Os edifícios para uso da coletividade, 4 - Os edifícios em terrenos regulares ou em terrenos 
irregulares, 5 - Os edifícios sobre terrenos planos ou sobre terrenos inclinados ou acidentados, 6 - Os 
edifícios costruídos em pedra de cantareira, em materiais cerâmicos, em materiais mistos, em 
cimento armado, 7 - Edifícios com prevalência técnica - Edifícios com prevalência artística, Edifícios 
com equivalência técnica e artística, 8 - Projetos de palácios, estações ferroviárias, agências de 
correios e telégrafos, institutos de crédito, institutos de cultura científica e artística, palácios de Belas- 
Artes, Galerias , Museus e Igrejas, V7///e siqnoríli com parques e jardim, Galerias, etc., 9 - Estudos e 
esboços do verdadeiro, 10 - Exercícios extemporâneos de composição.", ibidem, p.197.

3 - Palazzo per esposizione d'armi, 1924/25. Possivelmente para a disciplina 
Composizione architettonica de Manfredo Manfredi, no quarto ano da Escola de 
Roma, avaliado com nota 22 em 30194 Projeto com planta circular e possivelmente 
radial, dominado ao centro por um volume cilíndrico coberto por uma cúpula, com 
amplas aberturas envidraçadas. Ao redor do centro apresentam-se grandes massas 
opacas, que se abrem radialmente para o acesso principal, num átrio também 
envidraçado. Os jardins acompanham a forma circular do edifício, criando um 
fechamento de média altura. A preponderância, nos volumes centrais, das aberturas 
envidraçadas em relação às paredes, reduzidas à estrutura, é compensada pela 
plena opacidade dos volumes circundantes. A forma da planta se assemelha a um 
projeto de teatro feito por Piccinato em 1926, e antecipa o projeto de uma igreja, com 
planta octogonal, apresentado por este na "Primeira exposição de arquitetura 
racional" em 1928, ou ainda o projeto de P. Aschieri para a Casa dos Cegos de 
Guerra, de 1930. Tais semelhanças revelam que este tema geométrico, variações 
sobre uma planta central, estava presente na Escola de Roma.
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4 - Progetto di una Banca, 1925/26, disciplina Composizione architettonica de 
Manfredo Manfredi, no quinto ano da Escola de Roma, avaliado com nota 22 em 
30. . O projeto apresenta forte semelhança com o Tribunal de Justiça de Messina

- O ecletismo em arte, 2 - A arquitetura antiga; a arquitetura moderna; a arquitetura do futuro, 3 - 
Estudos preliminares para os grandes edifícios segundo a sua destinaçâo, 4 - A alternativa das 
proporções e das formas por efeito da perspectiva, 5 - Projetos de edifícios góvemativos (ministérios) 
teatros, bancos, grandes hotéis, mercados cobertos, edifícos municipais para grandes cidades,
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projetado por Piacentini em 1923 e concluído em 1928 (com a participação de 
Gaetano Rapsardi). Observe-se a coincidência entre este exercício e o estágio 
realizado por Levi, durante o último ano da escola, no escritório de Piacentini196. A 
fachada com ordem colossal apresenta a mesma proporção e ritmo do projeto 
piacentiniano. O aluno Rino Levi desenvolve para todas as quatro fachadas o tema 
das colunas destacadas da parede, que Piacentini havia reservado apenas para a 
entrada monumental. Levi resolve o edifício com uma planta em grelha cartesiana, 
com a divisão dos ambientes seguindo rigidamente a sua modulação. Pequenos 
deslocamentos de algumas paredes em relação aos eixos da malha adequam a 
ordem ideal às necessidades funcionais específicas de determinados ambientes. O 
conjunto central se eleva em relação à cota dominante do edifício, criando uma 
volumetria cúbica destacada das ordens das 4 fachadas. Atenção para a solução 
das quinas, onde a coluna se repete nas duas projeções, separando os planos das 
fachadas, e denotando o conhecimento de um dos procedimentos renascentistas 
relativo à composição do volume tão apreciado pelos neoclássicos.

monumentos honorários e comemorativos, Catedrais, hipódromos, e estações marítimas ferroviárias, 
estações aéronauticas, etc., 6 - Particulares arquitetônicos, ornamentais e decorativos e construtivos 
dos temas desenvolvidos, 7 - Vistas e perspectivas externas e internas da composição arquitetônica, 
8 - Estudos e esboços do verdadeiro, 9 - Provas extemporâneas, 10 - Redação de um projeto de 
arquitetura completo em relação à arte e à técnica." - ibidem , p.198.
196Cf. Carta de Rino Levi a Paulo F. Santos, Op. Cit.. A documentação do escritório de Piacentini se 
encontra no arquivo da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura de Florença. Existe uma 
documentação dos principais colaboradores em cada projeto realizado, estando ausente qualquer 
referência aos estagiários. Portanto não encontramos nenhum documento que complemente essa 
informação dada por Levi. O mesmo ocorre em relação à Warchavchik, que afirma ter trabalhado no 
escritório de Piacentini por dois anos, conforme seu depoimento a Paulo Santos em 1966. Cf. 
SANTOS, Paulo - "Warchavchik" - in Quatro séculos de cultura, Rio de Janeiro, UFRJ, 1966, 
reproduzido em XAVIER, Alberto - Depoimento de uma geração, Op. Cit..
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5 - Projeto de um interior - decoração, 1924/25 - disciplina Arredamento e 
decorazione interna de Vittorio Grassi, no quarto ano da Escola de Roma, avaliado 
comjiota 26 em 30 7. Este exercício de decoração de uma sala é realizado sob 
influência das obras de Gio Ponti, então amplamente divulgadas pelas revistas 
Architettura e Arti Decorative e Domus, representando o que havia de mais moderno 
em Milão. A repetição de temas geométricos no vigamento do forro e em painéis nas 
paredes cria texturas vibrantes (os tons da foto permitem supor a existência de 
cores) que requalificam o sóbrio ambiente de proporções e aberturas neoclássicas. 
E atingido assim o objetivo da disciplina, que pretendia "exercícios de decoração e

197 "Parte I - Exercícios rápidos e resumidos (pricipalmente esboços e relevos de blocos de rasculJh J 
em tomo à decoração e ao mobiliário dos estilos, coordenados com as noções que os alunos te 
adquirido nos cursos de História dos estilos e das características dos edifícios. Primeiros exercícios 
decoração e de mobiliário dos estilos livres, com particular atenção às tendências modernas, 
ligação com o estudo da Composição arquitetônica e da Decoração aplicada. Parte II - Exercícios 
decoração e de mobiliário prevalentemente de caráter moderno, em relação com o estudo 
composição arquitetônica, seja sob a forma de projetos com desenvolvimento completo, seja so 
forma de desenvolvimento dos temas particulares. Detalhes reais e esquemas construtivos, n 
primeiras aulas o curso consiste na exposição verbal dos princípios gerais e gradualmente se inici 
prática individual por meio de exercícios gráficos. Os exercícios são preferivelmente ligados com 
do curso de Composição arquitetônica, e devem ser realizados sem limitações de técnicas gráfi t 
esboços a lápis, a carvão, pranchas aquareladas, esboços a pena, etc.). O tratamento de cada.!®da 
deve ser feito de modo a envolver a classe inteira. Assim o aluno aproveita, além da expen 
derivada do seu próprio exercício, também daquela que os seus colegas trazem de outros te • 
Algumas vezes o professor conduz os estudantes a visitar exemplos importantes da arte decorati 
laboratórios especiais."- ibidem, p.197-198
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de mobiliário prevalentemente de caráter moderno, em relação com o estudo da 
composição arquitetônica". O caráter dominante do ambiente criado revela 
influências do movimento secessionista vienense, bastante apreciado pelos artistas 
italianos, mantendo-se, porém, distante dos excessos ornamentais que se 
manifestariam na exposição de Paris de 1925. Levi foi avaliado com nota 23 em 30 
nesta disciplina.
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198 "Parte I - Características gerais da Cenografia e exercícios sintéticos sobre esboços dos grandes 
mestres, especialmente em relação ao conhecimento estilístico, já adquirido, de História, de Relevos 
e Restauro dos monumentos - Estudos e esboços do verdadeiro, dos motivos cenográficos; 
intercolúnios simples e com arcos, átrios, vestíbulos, escadas, púlpitos, absides, criptas, ruínas, etc. 
Parte II - A cenografia dos gregos e dos romanos - O teatro romano em relação ao teatro grego, com 
temas extraídos das obras de Ésquilo, Eurípides, Plauto, Shakespeare. A Cenografia no teatro sacro 
medieval - S. Francisco e o Presépio - As representações dos caracteres cenográficos nas paredes do 
Camposanto de Pisa, em Assis, Siena - Temas extraídos das legendas de obras do ambiente 
medieval. O teatro no renascimento - B. Peruzzi e os seus estudos sobre Cenografia - Os tratadistas - 
Sabbatini e o seu tratado de Cenografia - S. Seriio na disposição da platéia e do palco, na cena 
cómica, trágica e satírica. O teatro Olímpico de Vicenza e o teatro Famese de Parma. O teatro em 
1600 - O período áureo da Cenografia, glória toda italiana - Fratel Pozzo cenógrafo, suas Maquinas e 
a sua perspectiva de baixo para cima - O progresso da Cenografia para a descoberta da perspectiva 
em ângulo. O barroco e o seu espírito essencialmente cenográfico - Bemini escritor e cenógrafo. 
Bibiena - o pioneiro F. Galli, e seus livros, as suas cenas, e os seus herdeiros e seguidores - Os 
Galliari e as suas cenografias - G. B. Piranesi e a influência de Milizia no período neoclássico da 
Cenografia - O Gonzaga e a Cenografia durante o Império, no período romântico, e as principais

------?r...d-
•6 - Porto fluviale, 1925/26 - disciplina Scenografia de Quirino Angeletti, no 

quinto ano da Escola de Roma198. O painel apresenta três planos de profundidades
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escolas italianas - A Cenografia moderna do teatro russo e alemão em relação ao temperam®^0 
italiano.*- ibidem, p. 200.

distintas e dispostos em perspectiva oblíqua: o primeiro com a água do rio e as 
construções na margem; o segundo com dois monumentos verticais e no terceiro, 
um fundo com uma acrópole e uma paisagem de montanhas. O conjunto 
rio/margens, do primeiro plano, é dominado por dois ancoradouros e uma larga 
escada, a qual conduz ao segundo plano, onde se encontram os dois curiosos 
monumentos. Tratam-se de dois arcos, dispostos perpendicularmente à margem, 
sem nenhum desenho ornamental nas suas superfícies, mas coroados nas quatro 
extremidades por elementos verticais que sugerem uma vegetação esculpida. 0 
terceiro plano, muito apagado na fotografia original, apresenta um conjunto de 
montanhas e acrópole, e acompanha o sentido oblíquo da perspectiva. O restante do 
painel, cerca de dois terços, é reservado ao céu, com nuvens esfumaçadas que 
dominam a composição. No canto inferior esquerdo o nome do estudo e a assinatura 
de Rino Levi. No canto superior esquerdo a assinatura do professor Angeletti. O 
interesse deste estudo é a contraposição entre a horizontalidade da escada e a 
verticalidade dos monumentos, que obedecem a regra de equilíbrio clássico, mas 
não reproduzem seu desenho ornamental.

A disciplina de Angeletti foi um ponto de contato com as pesquisas de 
vanguarda do teatro italiano. Em seu artigo na revista Architettura ed Arti Decorative 
de março de 1926, Angeletti condena o excesso de vazios da obra de Gordon Craig, 
mas elogia os trabalhos dos jovens Prampolini, Depero e Bragaglia, colocando-os no 
mesmo nível da vanguarda de outros países. A temática presente na sua disciplina 
de cenografia não se restringe a intervenções no interior do palco. Sugere projetos 
cenográficos, a céu aberto e cinematográficos, como forma de superação dos limites 
dos teatros existentes. Ao não se conter ao estudo da decoração de cena, engloba 
os princípios do espetáculo, discutindo as diversas possibilidades da sua concepção 
especial. Seria na disciplina de Angeletti que Levi incorporaria alguns dos princípios 
básicos do espetáculo que estariam presentes nos seus projetos de cinemas, 
auditórios e teatros.
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199Estes trechos fazem parte da carta-manifesto ■Arquitetura e estética das cidades", escrita por Rino 
Levi nesse mesmo ano.

7 - Veduta prospettica di uno dei due cortili simmetrici - P(alazzo) dello Sport 
1925/26, trabalho de graduação, avaliado com nota 77 em 110. - O projeto apresenta 
um pátio clássico, com suas arcadas e ao centro uma fonte decorada com estátua 
feminina. O desenho, à maneira usual das academias italianas, revela uma atenção 
com as mais sutis nuances de luz e sombra, demonstrando ser esse o tema 
predominante no ambiente. A atenção ao desenho das pedras que constituem o piso 
e os arcos dá continuidade à pesquisa do primeiro trabalho, o relevo do Palazzo 
Barromeo, uma busca pela materialidade das formas.

Os motivos que levaram o arquiteto Rino Levi a apresentar essa seleção de 
trabalhos no seu álbum devem também merecer atenção. Sua seleção parece querer 
demonstrar duas características. Revela o ponto de partida para o seu longo 
percurso até a definição por uma produção baseada nas vanguardas modernas, e 
pretende apontar a existência alguns pontos de intersecção entre esses dois 
momentos.

O Progetto di una Banca, realizado provavelmente no último ano de escola, 
apresenta um rigor geométrico no controle da malha cartesiana, base modular da 
estrutura portante e espacial do projeto, revelando um pensamento clássico da 
unidade do projeto, e não apenas do seu estilo ornamental. Temos aqui a 
"arquitetura de volumes, linhas simples, poucos elementos decorativos mas 
sinceros", que evita "mascarar a estrutura do edifício", baseada num classicismo que 
"se estuda melhor procurando sentir e interpretar seu espírito", sem imitar os seus 
elementos, conforme escrevia o aluno Rino Levi199. Os demais projetos revelam
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outras características que podemos considerar secundárias. A Veduta prospettica di 
uno dei due cortili simmetríci - P. dello Sport indica a atenção com as nuances de luz 
e sombra num pátio clássico. É a luz que qualifica seu projeto, talvez antecipando a 
característica de suas casas.
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200 Tanto Garofalo e Veresani, quanto Muntoni afirmam em seus textos que Libera se transfenu pa 
Roma apenas em 1926, entrando portanto no quarto ano da escola. A fonte dessa informação sen 
um cumculum preparado pelo próprio arquiteto. A listagem de alunos do anuário da escola de Ro 
presente no Arquivo do Escritório Rino Levi nos fornece uma outra informação. Libera comparece 
listagem dos alunos do segundo ano em 1924/25 e do terceiro ano 1925/26. Não se altera a data 
formatura de Libera, em 1928, mas sim a do seu ingresso na Escola de Roma. Caso a data 
ingresso fosse 1926, não se explicaria o coleguismo com Levi, que se formara nesse ano. Co

■
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Os projetos escolares de Levi estão distantes dos realizados por Morozzo 
delia Rocca, cujas pesquisas sobre bibliotecas renderiam dois artigos na revista 
Architettura ed Arti decorative, além de um apreciadíssimo trabalho de graduação. 
Distantes também do realizado por Gaetano Rapisardi, colaborador do escritório de 
Piacentini, e vencedor do "Pensionato Artístico" de 1927. Os trabalhos de Levi não 
demonstram nenhum empolgamento com a grandiosidade monumental destes dois 
formandos, cuja obra revela sua plena fidelidade aos mais conservadores 
professores da escola.

A comparação mais interessante é com a obra dos futuros racionalistas, em 
especial com Libera, Vietti e Ridolfi. Uma comparação que deve ser ponderada pela 
pequena diferença dos anbfemos quais cursaram a Escola de Roma. Enquanto Levi 
se transferiu para Roma no ano letivo de 1923/24, entrando no terceiro ano, Libera o 
faz em 1924/25200, entrando porém no segundo ano da escola, na mesma turma de
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nova datação, Libera se transfere para Roma um ano após a transferência de Levi, e na mesma 
época de Vietti, entrando na turma de Ridolfi.

Ridolfi. Vietti se tranferiu de Milão para Roma em 1924, entrando no terceiro ano. 
Levi diplomaria-se em 1926, enquanto Libera e Vietti o fizeram apenas em 1928, e 
Ridolfi em 1929. Ainda que todos eles tenham tido estreito contato durante o período 
escolar, Libera, Ridolfi e Vietti elaboram seus principais trabalhos depois do retorno 
de Levi para o Brasil. Não é demais recordar que estes poucos anos de diferença 
correspondem aos primeiros eventos públicos do movimento racionalista italiano.

Os trabalhos de escola realizados na mesma época por Libera nos dão um 
primeiro parâmetro de comparação. Enquanto Libera realizava exercícios escolares 
ricos em experimentações, Levi parece conter-se a um estudo da geometria, das 
proporções, da materialidade, sem romper com as referências presentes no trabalho 
de seus professores. O empolgamento de Levi com a produção de vanguarda 
apresentada por Piacentini e discutida pelos colegas resta conti a pelos limites 
propostos pelos docentes, preocupados que estavam em controlar o ímpeto inovador 
dos seus alunos. São trabalhos que confirmam as observações de Luigi Vietti, para 
quem Levi estava mais preocupado com aquilo que pudesse se tornar "ordem de 
serviço", num momento em que as discussões dos racionalistas davam ainda os 
primeiros passos.
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Os projetos realizados por Ridolfi para os concursos do Pensionato Artístico 
estão distantes da ousadia assumida nos trabalhos para a Primeira Exposição de 
Arquitetura Racional de 1928. Os trabalhos com os quais obtém o segundo prémio 
no Pensionato Artístico de 1927 e o primeiro no de 1930, não denotam nenhuma 
continuidade com as explorações formais da exposição de 1928, algumas delas 
desenvolvidas em conjunto com Libera. Uma distância que indica os limites aceitos 
pela própria academia. A premiação do trabalho de um aluno da Escola de Roma ja 
conhecido pela sua produção moderna, mas bastante contido nessa ocasião, e 
realizada por um júri dominado por professores dessa escola201.

Mas também os trabalhos de graduação feitos por Ridolfi e Vietti ainda estão 
distantes dos seus projetos das duas exposições racionalistas. Ainda que Ridolfi 
guarde boas lembranças dos anos de escola, relatando numa entrevista em 1974 
a existência de um clima de colaboração e amizade entre alunos e professores, Luigi 
Vietti confirma a imposição de orientações estilísticas para os trabalhos de 
graduação. Em depoimento ao autor, Vietti afirma que o tema do seu trabalho de

“'O júri do concurso de 1930 era composto por Marcello Piacentini, Alberto Calza-Bini, Francesco 
Fichera e Enrico Del Debbio.
202 "Ridolfi e Frank" - entrevista- Controspano, novembro de 1974, p. 2.

Os projetos realizados por Mário Ridolfi e Luiggi Vietti estão mais próximos 
das preocupações de Levi naquele momento. Ambos estavam ligados às discussões 
racionalistas, participando em 1928 da exposição em Roma com projetos 
compatíveis com a orientação do Gruppo 7, bastando lembrar a torre de restaurante 
projetada por Ridolfi, que constitui uma das imagens mais marcantes do 
racionalismo italiano.
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203Ver MARCONI, Plinio - "Architetture minime mediterranee e architettura moderna", Architettura ed 
Arti decorative, Ano IX, 1929/30, Fascículo I.
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O trabalho de Vietti se enquadrava nessa linha, explorando com um projeto 
para um hotel nas margens do Lago de Como, as possibilidades de coincidências 
entre as duas correntes. Um tema semelhante, uma colónia marinha, permitiria a 
Ridolfi realizar um trabalho de graduação mais radical que os dos concursos, mas 
ainda assim passível de se enquadrar nessa mesma abordagem da escola romana.

A produção escolar de Rino Levi representa um momento de inflexão. Não 
apresenta nem a plena adequação com a produção dos professores, nem uma 
pesquisa inovadora. Contido dentro de limites então sugeridos pelos professores, 
Levi incorpora as metodologias e conhecimentos fornecidos pela escola, deixando o 
início de uma investigação formal inovadora para o seu retorno a São Paulo. Frente

graduação lhe foi sugerido pelos professores. Seu projeto, publicado em 1929 por 
Luraghi, adotava uma linha com a qual os professores da Escola de Roma tentavam 
obter algum acordo com a nova geração. A identificação de coincidências entre a 
chamada "arquitetura menor" e diversas propostas racionalistas, já havia sido 
proposta em Nuovi orízzonti di Edilizia cittadina, e seria defendida diversas vezes nas 
páginas da revista203.
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"Como não podia deixar de ser, sofri a influência da arquitetura Italiana, sobretudo a 
de Roma. Voltando ao Brasil, em 1926, fiz um grande esforço para me libertar dessa 
influência. Assim, é possível que a reforma da casa Silva Teltes estivesse ainda 
presa ao formalismo acadêmico."205

poderiam ter sido realizados enquanto ainda trabalhava para a Companhia. São 
projetos que revelam claramente as marcas da sua formação italiana. Características 
que se mantém até o final de 1928 e início de 1929. Optamos por analisá-los aqui 
pois constituem um desdobramento imediato do período escolar, ainda que já 
despontassem características de sua futura obra. Organizadas no mesmo álbum 
junto aos trabalhos de escola, as poucas imagens destes projetos são apresentadas 
com as mesmas características. Fotos de baixa qualidade e identificações pouco 
nítidas, parecem ainda querer apenas demonstrar as dificuldades de um caminho 
inicial, mais que propostas maduras e dignas de divulgação. Com exceção do projeto 
para o Dr. Gofedro Silva Telles, nenhum deles foi publicado, e poucos constam das 
listagens feitas pelo seu escritório. No seu conjunto se inserem num período 
considerado por Levi como ainda muito preso ao ensino acadêmico de Roma, 
conforme opinião expressa por ele próprio:

casa Oa0ra H TXp±ad0S e"l J927 sâ0’. além da residência Silva Telles, uma 
social do Automóvel de P'anos e dois concursos, um para a sede
Amaro. 6 e ^a° Pau*° e ou^ro Para um monumento no lago Santo

nesse coniunta^JiaT ° concurf° Automóvel Clube de São Paulo se destaca 
ua imensao monumental206. Ocupando uma quadra triangular,

^Cf. FERRAZ, Geraldo - "Individualidades na história da atual arquitetura no Brasil - III - Ril}0'reV‘è 
revista Habitat, p 38. A viúva de Rino Levi, Sra. Yvonne A. Levi afirma, em depoimento ao auto , q 
tal início se deu junto ao escritório Ramos de Azevedo.
205Resposta de Rino Levi à carta do Prof. Paulo F. dos Santos. Arquivo Rino Levi, Pasta 69.
206O concurso de anteprojetos de arquitetura para o edifício-sede do AUTOMÓVEL CLUBE DE SÃO 
PAULO foi realizado em 1927 (ata de julgamento 29 de outubro de 1927). Foram premi • 
POURQUOI PAS (Cristiano Stocklerdas Neves), TREVO e LABOR. Entregues 16 projetos. O proj 
de Levi tinha o pseudónimo de MATERIAM SUPERBAT OPUS, e não obteve nenhum destaque

às especificidades do seu país, suas explorações formais poderiam ter maior 
concretude.

Segundo Geraldo Ferraz, Levi iniciou as atividades de seu escritório após 
uma estadia de dezoito meses na Companhia Construtora de Santos204. Tendo 
retornado ao Brasil no segundo semestre de 1926, o início de seu escritório 
corresponderia ao final de 1927. Os primeiros projetos de Levi, datados como 1927, 
poderiam ter sido realizados enquanto ainda trabalhava para
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júri. Cf. FLYNN, Maria Helena - Tese de doutorado sobre os concursos de arquitetura no Brasil, em 
andamento na FAU-USP.

o projeto de Levi explora as características geométricas do lote volumetrizando-o em 
altura, numa complexa sucessão de subdivisões simétricas, que culminariam em 
torres octogonais, cobertas com telhados cerâmicos. A fachada para o Largo do 
Ouvidor é rigorosamente simétrica, com os grandes salões avarandados no seu 
centro e uma hierarquia de ordens subdividindo a altura, enquanto que a fachada 
para o Anhangabaú explora a verticalidade das torres. Os terraços coroados por 
estátuas afastam qualquer possibilidade de leitura moderna desta obra. É grande a 
semelhança com o Palazzo Kõrner, projetado em Milão em 1923 por Giulio Arata, e 
objeto da polêmica que vimos no item sobre Architettura ed Arti decorative.

Também o projeto para um monumento, do qual temos poucas referências, é 
realizado em 1927. A legenda em italiano - Progetto per un monumento a De 
Penedo sulle rive del Lago di Santo Amaro - apenas reforça as linhas do projeto. A 
monumentalidade tem clara filiação piacentiniana revelando muitas semelhanças 
com o seu Monumento à Vitória realizado em Bolzano, projetado por Piacentini nos 
anos de formação de Levi e concluído após o seu retorno. A escassa documentação 
do projeto de Levi impede maiores comparações. É inequívoca a total

is.
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afrancesados e equipamentos de ginástica. A disposição interna dos ambientes 
segue a mesma diretriz. Ao sul são instalados os serviços e garagem, criando uma 
proteção para a ala oposta de dormitórios, com aberturas para nascente, poente e 
norte. No centro da casa encontramos as salas de estar e jantar articulando as duas 
alas.

correspondência destes dois trabalhos com a sua 
formação italiana, características que não se 
manifestariam na sua obra posterior.

A casa projetada para H. Telles Ribeiro, 
também no ano de 1927, em Romanópolis, já 
apresenta algumas abordagens que sobreviveriam 
no desenvolvimento de seu trabalho. A estratégia 
de implantação, a hierarquia das funções internas, 
o cuidado com a insolação e ventos dominantes já 
presentes neste projeto, seriam uma constante ao 
longo de sua obra.

O projeto, uma "casa de campo", ocupa 
planejadamente toda a área. Reserva a parte 
posterior para as atividades típicas de uma 
chácara brasileira, o pomar e a horta, dispondo na 
parte anterior a casa e o jardim. O cálculo da 
insolação e proteção aos ventos dominantes 
orienta a implantação. A casa é deslocada para o 
lado sul do lote, origem dos ventos dominantes, 
liberando a lateral norte para uma área de jardins



=1

107

■

J

O conjunto é dominantemente simétrico na sua fachada principal. Pela planta 
é possível percebermos a maior área da ala norte compensada pela maior extensão 
da ala sul em relação ao eixo de simetria. A ala norte repete para a sua lateral as 
aberturas porticadas da fachada principal, criando uma nova fachada. Dessa 
maneira a casa apresenta uma fachada para a estrada, com um porticado para o 
acesso de veículos, e outra para o jardim lateral, que graças à sua insolação norte e 
proteção do vento, toma-se um segundo ponto focal do conjunto.

Mais contido que o anterior, o projeto para Gofredo da Silva Telles foi o único 
destes a ser publicado, marcando assim o início de sua carreira. A composição da 
fachada demonstra ainda o conhecimento acadêmico, mas já revela o seu 
despojamento ornamental. Reduzido à disposição das aberturas sobre uma parede 
lisa, o problema de composição se torna quase moderno. O ritmo das aberturas e o 
contraste com os amplos espaços entre elas torna-se o principal recurso estético do 
projeto, e seria a base para as suas primeiras obras nos anos trinta.
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Duas outras fotografias presentes neste 
mesmo álbum não puderam ser identificadas. 
Um par de sobrados geminados, construídos 
com os tijolos sem revestimentos pode ser um 
dos poucos documentos do seu período de 
trabalho como empreiteiro de obras, assunto 
que será aprofundado na segunda parte deste 
trabalho. A simplicidade formal atesta um 
aprendizado construtivo, sem as pretensões 
dos projetos anteriores.

Uma outra imagem, uma caixa d'água 
da fábrica "Pianos Brasil", pode corresponder 
à "Fábrica de Pianos Nardelli", presente na 
listagem feita pelo escritório como realizada 
em 1927 207. Algumas de suas características 
formais nos permitem levantar a suposição de 
que o projeto é contemporâneo a estes que 
analisamos aqui. A forma do reservatório é 
igual à das torres octogonais do projeto para o 
concurso do Automóvel Clube de São Paulo. 
Repete-se o volume de base octogonal e a 
sua cobertura em telhado cerâmico aparente e 
com beirais salientes. No reservatório, a 
estrutura de sustentação tem características 
diferentes das usadas numa torre de 
circulação vertical para edifícios altos, 
exigindo obviamente um outro desenho. O 
projeto resolve, de maneira peculiar, a 
concordância de uma base octogonal (caixa 
d'água) com um conjunto de quatro pilares de 
concreto dispostos sobre uma planta 
quadrada. A pouca importância do tema, um 
reservatório industrial, permite que Levi 
explore as possibilidades plásticas de um 
elemento estrutural, despojado de qualquer 
ornamentação.

í L

„ I — J1__ _

207A listagem de projetos do arquivo da Biblioteca da FAU-USP indica a data de 1928. O acesso de 
pesquisadores a parte do material ali arquivado está suspenso até o final da sua restauração.
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As fotos do álbum não possuem identificação. O projeto Melhen Zacharias foi identificado 
comparando a foto com o projeto existente no arquivo da Biblioteca da FAU-USP. O conjunto

I!

realizado para Luiz Manfro ainda existe na rua Morgado de Mateus, sendo que as alterações não 
comprometem a sua identificação com as fotos da época. Ambas as obras não executaram as 
ornamentações do projeto aprovado pela prefeitura, recurso já adotado na casa de Warchavchik em 
São Paulo, e por Giuseppe Terragni no Novocomum, na Itália.
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Dois outros projetos do mesmo 
período, documentados neste álbum de 
fotos, correspondem aos conjuntos de 
casas geminadas para Melhen Zacharias 
e Luiz Manfro, realizados em 1928 208. É 
possível que estes projetos ainda 
correspondam à fase na qual Levi 
projetava e realizava a obra. Mas, a 
simplicidade do sobrado, que vimos 
anteriormente, dá lugar a algumas 
modestas explorações compositivas, na 
mesma linha das realizadas no projeto 
Gofredo da Silva Telles. Ambos os 
conjuntos são projetados como um longo 
volume coberto por um telhado cerâmico 
de quatro águas. Um ressalto na massa 
do revestimento procura induzir a uma 
continuidade das aberturas superiores, 
alinhadas pelo parapeito. Enquanto o 
projeto Zacharias se estrutura com uma 
variação irregular na repetição das casas 
que compõem o conjunto, o projeto 
Manfro é rigorosamente baseado no 
módulo que se repete. O agrupamento 
das aberturas (janelas), cheios (paredes) 
e vazios (varandas) procura diminuir a 
intensidade da repetição. Agrupados 
dois a dois, rebatidos num eixo simétrico, 
os módulos tornam-se parte de um par 
unitário, criando a impressão de uma 
repetição de 2,5 módulos e não das 5 
casas. Essa estratégia seria explorada 
posteriormente no projeto do conjunto 
para Dante Ramenzzoni. Iniciado 
possivelmente nesta época, o primeiro 
projeto do conjunto na esquina das ruas 
Vitorio Emanuele e Mazzini, tinha as
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mesmas características destes dois projetos. As quatro casas ao longo da rua Vitorio 
Emanuele seriam cobertas por um único telhado, o mesmo ocorrendo com as duas 
na rua Mazzini. Em 1931 o projeto é retomado e alterado, com a eliminação dos 
telhados e a unificação das casas da esquina. No ano seguinte, o escalonamento 
das casas ao longo da rua Vitorio Emanuele adapta o conjunto ao desnível do lote. A 
evolução deste projeto documenta as principais transformações pelas quais passou 
a obra de Levi nesses dois períodos.

qv£^S
quadrícula de vidro eum7essal.n “T'0 í esGadas na fachada alravés de 
dominante, subordinando as latarsic altura- 0 volume central é hierarquicamente 
a especuláridade “da^mebi^,“m? saliência lavada. A esquina perturba 
acompanha a curva do lote ' 2lnd0 uma distorção no último módulo, que
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A residência Vicente Giaccaglini é composta como um volume simples 
estruturado em ritmo A-B-A na fachada principal, e C-C-C na lateral. Os eixos que 
compõem as fachadas estruturam todo o interior da casa. No desenvolvimento da 
planta, Levi cria pequenos deslocamentos das paredes em relação aos eixos de 
composição, abrigando assim as necessidades específicas de cada ambiente. Este 
recurso de projeto seria largamente adotado ao longo de toda a obra de Levi, 
tornando-se um dos seus "segredos do métier". Nas fachadas da casa surgem dois 
novos recursos de composição, bastante explorados também pela arquitetura 
italiana da época: os efeitos de dupla "pele" e o agrupamento de janelas nos cantos 
do volume. Neste projeto Levi utiliza estes dois procedimentos articuladamente para 
enfraquecer as quinas, diminuindo o efeito de massa. As portas em arcó nos 
remetem ao projeto para Gofredo da Silva Telles, ainda que seccionadas por 
delgadas marquises percam a sua força figurativa. Alguns ornamentos discretos 
suavizam a austera geometria do conjunto.
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Outro pequeno projeto do mesmo período, uma residência não identificada, 
repete esta sobreposição de um elemento historicista a um volume despojado de 
ornamentações. Em ambos os casos não é possível sabermos se era uma opção de 
projeto de Levi, semelhante a adotada por seus colegas romanos mais 
conservadores, ou se, pelo contrário, fosse uma prevenção frente a uma clientela 
hostil a inovações. 0 mais provável é que fosse uma prudente combinação dos dois 
fatores. Até aqui teríamos uma produção semelhante a de Mario De Renzi, onde o 
profissionalismo sustenta uma variação de referências estilísticas. Os projetos 
realizados a partir de 1930 afastam qualquer ambiguidade, e denotam uma decisão 
moderna.

desenvolver seus primeiros nrni, ° lniC*° de 1930 que Rino Levi Passou a 
resquícios estilísticos ainda nrfc °S C°m formas modernas, afastando-se dos 
projetos pretendiam ser modamnc0 ÔS n°S SeUS Prirneiros projetos. Esses primeiros 
despojamento na composição da« apresentavam linhas e volumetrias simples, e um 
Corbusier Walter Groniuq3» h SUaS massas e aberturas. As proposições de Le 
durante o período da sua form!™55 aT'tetOS modernos Levi conhecera 
condições paulistas a9°ra uma adaptação às
adaptação, aXduzir7ua^a ' n hoVia Wcado um camính0 Para essa 
não difeririam muito destas primeiras expende wírcZch™8 P"*"08 *
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Fosse correta tal data teríamos um projeto moderno realizado por Levi pouco 
posterior à casa da Rua Santa Cruz e anterior à casa da Rua Itápolis, o que permitiu 
a Gomes Machado uma comparação desfavorável à Warchavichik:

A datação que apresentamos aqui pretende rever a difundida por Geraldo 
Ferraz, que acabou antecipando o projeto do Columbus a ponto de torná-lo quase 
contemporâneo à primeira casa de Warchavchik:

".... praticamente ao mesmo tempo em que Warchavchick construía sua Casa 
Modernista (1929). No entanto enquanto o arquiteto russo combinava formas 
modernas com técnicas tradicionais, mascarando-as, Levi estava projetando um

"Em 1928 ou em 1929, no fim de um ou no princípio de outro ano, Warchavchik me 
apresentava e me recomendava o jovem arquiteto Rino Levi, que acabara de projetar 
um edifício de apartamentos para a avenida Brigadeiro Luiz Antônio, num terreno 
que hoje acabou localizado entre dois viadutos (...): o projeto do Columbus. A 
fotografia da época em que ficou concluída a construção, três anos depois daquela 
data de nosso primeiro contato, mostra o que era o edifício Columbus: uma inovação 
no panorama urbano."209

209Cf. FERRAZ, Geraldo - "Individualidades na história da arquitetura no Brasil - III - Rino Levi", 
revista Habitat. O livro de 1974, da Edizioni di Comunità indica a mesma data vigente no catálogo do 
escritório Rino Levi, 1932 como data de projeto e construção, enquanto o catálogo de desenhos de 
arquitetura da Biblioteca da FAUUSP adota a data de 1930 como data de projeto.
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0 material de arquivo permite precisar as vagas memórias de Ferraz. 0 
proje o do Columbus sofreu um longo desenvolvimento, sendo realizadas diversas 
propostas por cerca de cinco anos. A versão final, com sua sofisticação estrutural, 
começou a ser desenvolvida apenas em 1933, e construída apenas em 1934.

ÃJ
54 - Rino Levi - Segundo projeto para o Columbus, 1930. _l 

edifício com estrutura de concreto armado e projeto minucioso de instalações e dos 
vedos"210.

210.MACHADO, Lúcio Gomes, Op. Cit..
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211 Título : "PALACETE PARA O EXMO. SNR. LAMBERTO RAMENZONI À AV. BRIGADEIRO LUIZ 
ANTONIO 25 - 26 - S. PAULO - FEVER. 1930." Arquivo de projetos da Biblioteca da FAU-USP.
212Perspectiva com o título "PROJECTO DE APPARTAMENTOS E GARAGE NA AV. BRIGADEIRO 
LUIZ ANTONIO 23-29 - S. P.". Planta do andar tipo - título : "SOLUÇÃO TYPO' - APPARTAMENTOS 
- 1930 - SIMPLICIDADE - ECONOMIA - CONFORTO - AR - LUZ". Arquivo de projetos da Biblioteca 
da FAU-USP. Pelas caracterfsticas e datas é possível que tenha sido este o projeto de "arranha-céu" que Levi 
enviou a Adalberto Libera, motivando seu comentário elogioso na correspondência de 16/12/1930.

A primeira proposta do Columbus que temos como documento, uma única 
perspectiva, é datada de fevereiro de 1930211. O projeto estava ainda longe da sua 
forma final. Voltado inteiramente para a Avenida Brigadeiro Luis Antônio, este estudo 
ainda não apresentava nem a estrutura espacial de torre sem fachada principal, nem 
as modelações e balanços que caracterizariam o projeto definitivo. O segundo 
estudo, datado do mesmo ano, revelava algumas das características do projeto 
construído212. Já apresentava o esquema cruciforme adotado na versão final, ainda 
que tivesse um maior número de apartamentos por andar: seis andares com seis 
apartamentos cada, dois com quatro apartamentos cada, e os dois últimos com 
apenas dois por andar. A redução acentuava a verticalidade e simetria do conjunto, 
conferindo uma monumentalidade que seria abandonada na proposta definitiva. O 
terceiro estudo serviu de transição para o projeto definitivo, sendo ambos datados de 
1933, ano no qual seria iniciada a obra.
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---------------- Pr°iet° para o Columbus, ainda Q arredondamento d^b^ões, 1933.____________ | 

junto a^ estodo ^qUe °S estudos. de 1930 Para o Columbus,
Previdelli podem ser mncin nj?n 0 de ,casas económicas para a Sra. Regina 
Entretanto a forma ?s Pr‘meiros projetos modernos de Rino.Levi.
tarde. Durante esse annc í 3 h Columbus somente seria atingida três anos mais 
expressando claramenfe an •/' desenvolveria ,en*a e seguramente o seu trabalho, 

claramente aquilo que seria a evolução da sua primeira fase.
na Ruf Pa±ee0João°Manuefee^treaOsMerCFn°m'CaSp)ara Re9'na Previdelli- situad0 
simplicidade formal e construtiva dn! Fr?ire e Estados Unidos, aprofundou a 
Manfro e Melhen Zaeharia n a d°S projetos anteriores, realizados para Luiz 
enquanto a comoosltón Lm Desaparec,am 0 Olhado e as varandas desses projetos, 
térreo era concebido intPiraUme»nCr Se definiu com uma malha cúbica estrutural. 0 
de pilares. Nos dois pavimeniiVupXes.Ss .T®™* PS'a —
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ornamentação, cada módulo correspondia a uma abertura quadrada e central. O 
equilíbrio entre as aberturas e as massas opacas era o principal recurso estético da 
composição. Volumes puros elevados por pilares deixando o térreo livre constituíram 
a primeira interpretação dos princípios corbusianos num projeto de Levi.

O ano de 1931 parece ter sido mais rico em projetos que os anteriores. Neste 
ano Levi desenvolveu os projetos para as casas Ferrabino e Luiz Manfro, construiu 
um pavilhão para a empresa Elequeiroz numa mostra de produtos no Parque da 
Água Branca, e iniciou os projetos de dois conjuntos de casas económicas para 
Dante Ramenzoni.
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Entre todos estes, a casa Ferrabino 
é o projeto mais conhecido. Tendo 
realizado uma primeira proposta 
isenta de qualquer ornato, Levi foi 
obrigado, por solicitação dos 
proprietários, a refazê-la, 
adequando-se ao gosto decorativo 
vigente. No segundo projeto, Levi 
retomou o repertório decorativo 
italiano que vinha abandonando. 
Não eram estranhos, para ele, os 
elementos 
atender as 
proprietários.
rusticagem na alvenaria, 
recompondo a volumetria do térreo, 
as ferragens no guarda corpo da 
escada interna eram elementos que 
apenas há pouco haviam sido 
renegados pelo arquiteto. Esta 
ressalva é importante para que não 
consideremos essas transformações 
como a adoção de um repertório 
estranho ao seu universo projetual. 
O projeto construído é de Levi, e se 
insere no conjunto de sua obra. No 
entanto, significou um recuo 
estratégico ao longo de sua 
aproximação com a arquitetura das 
vanguardas modernas.

Feita tal ressalva, a primeira 
proposta para a casa Ferrabino foi 
um dos mais importantes projetos 
realizados pelo arquiteto naqueles 
anos. No esforço de aproximação às 
propostas corbusianas, do qual as 
casas para Regina Previdelli 
representaram um início, Levi 
concebeu uma casa procurando 
utilizar os princípios da estrutura 
independente e do térreo sobre 
pilotis. Entretanto, apenas a parte da 
frente da casa conseguiu ser 
resolvida de acordo com tais
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princípios. Os pilotis geraram apenas uma varanda. O restante do projeto seguiu 
uma outra idéia, claramente expressa na perspectiva axonométrica. Uma elevação 
central destinada a abrigar a caixa d'água servia de eixo para a disposição de cinco 
volumes ortogonais, cobertos por uma laje impermeabilizada e criados pela 
segmentação da volumetria geral da casa. Esses volumes cumpriam um giro ao 
redor desse eixo imaginário. O movimento de rotação era estimulado por alguns 
vetores tangenciais, representados pelas pérgulas, que prolongavam a varanda do 
térreo, e pelo calçamento para o automóvel, que circundava a casa no seu percurso 
entre a rua e a garagem nos fundos. Seguindo esta interpretação, a malha de pilares 
na fachada sugeria a ordem ideal, A/B/A, do interior, enquanto a volumetria 
resultante era gerada por esse movimento de rotação. O dinamismo formal, que 
seria plasmado com formas curvas no Columbus e no Ufa-Palace, era aqui 
produzido com formas rigorosamente geométricas.
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O projeto para a residência de Luiz Manfro, realizado no mesmo ano e não 
construído, teve menor fortuna na divulgação da obra de Rino Levi213. Menor e 
menos sofisticado que a casa Ferrabino, este pequeno projeto tentava adequar o 
empolgamento do arquiteto com as idéias modernas a um orçamento limitado e a um 
terreno com pequenas dimensões. O resultado foi inferior ao anterior. A volumetria 
era seccionada horizontalmente por uma laje de concreto armado que se prolongava 
em balanço para a lateral, sendo utilizada como terraço-jardim no pavimento 
superior. A perspectiva acentuava o balanço, suprimindo a divisa lateral do lote, o 
qual coincidia com o limite da laje. Um arredondamento de um dos cantos da laje e o 
chanframento da quina do escritório no térreo sugeria um dinamismo para os fundos, 
novamente coincidindo com o movimento do automóvel até a garagem. A vegetação 
representada nas perspectivas procurava se assemelhar aos jardins feitos por Mina 
Klabin, nas primeiras casas de Warchavchik. Entretanto, Levi estava longe de 
alcançar a pictoricidade destes jardins, já antecipando a profusão de plantas que 
caracterizaria o de sua casa, realizada em 1944.

p

I

Outros dois projetos de casas económicas dariam sequência às explorações 
do arquiteto. Ainda em 1930 Levi havia iniciado um primeiro projeto de casas 
económicas para Dante Ramenzoni, que seria construído na rua Vitorio Emanuel,

213O projeto se situaria na rua dos Apeninos n° 122 e não foi construído.
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esquina com rua Mazzini. Neste primeiro estudo, as seis casas, quatro na Vitorio 
Emanuel e duas na Mazzini, seriam semelhantes aos conjuntos Luiz Manfro e 
Melheln Zacharias, cobertas com grandes telhados e com ornamentações discretas. 
O segundo estudo, de 1931, retirou o grande telhado e unificou as duas casas da 
esquina numa única. Em 1932, o projeto chegava à sua forma definitiva, com o 
escalonamento da cobertura dos volumes de acordo com o caimento da rua Vitorio 
Emanuel. O conjunto acompanha, aos pares, a declividade do terreno, enquan o 
uma série de pérgulas adequam o volume das casas ao nível da rua, compondo com 
as muretas dos jardins, em forma escalonada, o principal motivo estético do proje o.

A casa da esquina, para o proprietário do conjunto, dialoga com a sua 
situação urbana. O canto do volume é inteiramente aliviado no nível terreo, 
realizando a primeira janela de canto chanfrado, sem a utilização de pilar. No ni/e 
superior o volume é recomposto por uma janela nas duas faces da quina, cons rui 
com um pilar no canto. Uma bay window no térreo parece querer compensar o a 
que fora retirado do canto do volume. A sobreposição de um pilar de can o a 
balanço revela que esse elemento tinha sentido mais estético que técnico, na0 
constituindo como um limite de capacidade tecnológica dos seus propositores, co 
muitas vezes já foi sugerido.
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No mesmo ano Levi iniciou outro projeto de casas económicas para Dante 

Ramenzoni, num terreno a uma quadra de distância do anterior, na mesma rua 
Mazzini. Este projeto, que teria a obra concluída apenas em 1934, seguia os 
mesmos princípios de implantação do anterior, ainda que pretendesse uma maior 
densidade. A opção foi de verticalizar o conjunto com pequenos edifícios de 
apartamento de três andares. O escalonamento do conjunto de acordo com o 
caimento da rua recebeu aqui uma forma mais expressiva. Os balcões em balanço 
romperam o volume, permitindo o seu escalonamento. Na esquina, uma casa mais 
modesta que a do projeto anterior anota com uma marquise curva o giro de sua 
volumetria.

Se o Columbus e as casas Ramenzoni seriam construídos apenas mais tarde, 
se a casa Ferrabino sofreria as conhecidas alterações de projeto, e se os demais 
projetos não foram construídos, nos parece que resta ao pequeno pavilhão 
Elequeiroz o privilégio de ser a primeira obra claramente moderna construída por 
Rino Levi. Tratava-se de uma construção provisória, totalmente modulada e pre
fabricada em estrutura metálica e painéis de vedação.
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Realizado para uma Feira de Amostras no 
Parque Água Branca, o conjunto era composto por 
uma torre luminosa com a marca ELEKEIROZ escrita 
verticalmente, e um volume horizontal. O fechamento 
deste volume em placas opacas brancas e vidro 
translúcido era inteiramente baseado num princípio 
modular, sendo o módulo básico um retângulo áureo. 
Uma estrutura metálica bastante simples, realizada 
com cantoneiras de chapa dobrada, sustentava a 
vedação e a cobertura horizontal. As vigas de madeira 
da cobertura realizavam a concordância entre a 
radialidade da planta e a modulação do fechamento 
vertical. A forma do volume era resultante da elevação £ 
uniforme da planta. Esta por sua vez era derivada da 1 
situação do pavilhão dentro do parque, numa esquina 
em ângulo de cerca de 30 graus entre duas calçadas. 
O projeto era simétrico à bissetriz do ângulo da I 
esquina, abrindo duas portas de acesso às ruas *
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laterais. Diametralmente oposta à esquina, uma forma semicircular, composta por 
módulos facetados, foi o primeiro uso de uma forma curva num projeto construído 
por Levi.

Entre as obras não provisórias, a casa para Francisco dos Santos Gomes 
pode ser considerada o primeiro projeto com características modernas edificado por 
Levi. Construída em 1932, na Alameda Franca, n° 146, a casa era um projeto 
simples, onde Levi desenvolveu diversas soluções de projeto que seriam recorrentes

11
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nos anos seguintes. A situação do terreno, com forte inclinação para os fundos, 
exigiu o uso de longos pilares que acomodam o volume ao solo, uma solução que já 
havia sido utilizada nas casas Melhen Zacharias em 1928, e seria retomada tanto no 
edifício Columbus como no edifício Nicolau Schiesser, em 1934. O volume se 
mantinha destacado do solo e da calçada, sendo o acesso realizado por uma 
pequena ponte, coberta com pérgulas, elemento que seria também retomado no 
projeto Nicolau Schiesser.

A realização da cobertura da casa em laje impermeabilizada nos força a 
revisão do sentido da utilização de telhados ocultos por platibandas nos projetos 
posteriores. É provável que o recuo tenha se dado pelas dificuldades decorrentes do 
uso ou da técnica adotada, que deve ter se revelado não eficiente e apresentado 
problemas construtivos de difícil superação.

Este conjunto de projetos marcam o início das obras modernas de Rino Levi. 
Suas características ainda estão fortemente ligadas ao período de sua formação na 
Itália, mas já se referem não mais às obras de seus professores e sim às de seus 
colegas. Nesses anos temos suas primeiras aquisições de livros italianos que 
divulgam as obras inauguradoras do movimento racionalista. Não se deve desprezar 
a influência desses livros no trabalho de Levi. É grande a semelhança formal entre 
estes trabalhos e o de seus antigos colegas de classe. Entretanto, a produção de 
Levi nestes anos foi marcada por uma grande diversidade de referências, revelando 
mais um momento de procura do que de afirmação propositiva. O acompanhamento 
dos trabalhos italianos constituía um importante parâmetro para suas explorações 
formais.

O relacionamento de Levi com Warchavchik pode constituir outro parâmetro 
importante para a compreensão do período. Após o seu retorno ao Brasil, Levi segue 
alguns dos passos de Warchavichik. Um pouco mais velho, também formado em 
Roma, pelo mesmo grupo de professores, ainda que em escolas diferentes, 
Warchavchik representa uma referência importante para o jovem arquiteto. Os 
indícios são poucos mas preciosos. Rino Levi entra no lugar de Warchavchik na
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214Conforme o depoimento da sua viúva, Rino Levi ficou "muito impressionado" com exposição da 
Casa Modernista de Warchavchik, na Rua Itápolis em 1929.

I

Companhia Construtora de Santos, é apresentado por ele a Geraldo Ferraz, e se 
empolga com a exposição da sua Casa Modernista, em 1929214. A semelhança de 
alguns dos primeiros projetos de casas de Levi com os de Warchavchik revela que 
este servia de referência local para a sua desejada evolução em direção aos 
procedimentos modernos. A mesma origem de formação resultava numa 
metodologia projetual semelhante, e Warchavchik estava alguns anos mais 
adiantado na sua aproximação com a arquitetura moderna. Entretanto, Levi 
apresentaria uma evolução que rapidamente o diferenciaria do modernismo de 
Warchavchik. Em primeiro lugar por uma maior atenção à funcionalidade e aos 
conhecimentos científicos necessários para atender aos novos programas de uso; 
em segundo, por uma ênfase no caráter urbanístico da arquitetura.
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CAPÍTULO - 2

A ARQUITETURA COMO UMA DAS ARTES
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2.1 - A idéia artística
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O objetivo é, portanto, a forma "harmónica", suficiente para incluir Levi entre o 
grupo de arquitetos modernos que operam dentro dos domínios de uma 
conceituação clássica. Como veremos neste capítulo, sua principal referência foi Le 
Corbusier, ainda que sua experiência na Itália tenha contribuído para uma leitura 
diferenciada daquela realizada por alguns dos seus colegas brasileiros.

Rino Levi manifesta uma concepção artística clássica, em diversos trechos 
de seus textos. Surgem, em geral, como um parágrafo ou uma frase que parecem 
querer revelar a existência de uma maior profundidade na atividade do arquiteto, 
transcendendo a especificidade do assunto tratado naquele momento. Afirmam o 
estudo da forma harmónica e o caráter artístico da arquitetura como principal 
objetivo do arquiteto. Entre todos os ensaios sobre sua arquitetura, apenas o

"A função do arquiteto é o estudo da forma, em ligação com o ambiente e o clima, 
dentro de condições funcionais e técnicas, visando a criação harmoniosa de ritmos, 
ordenando volumes, cheios e vazios, jogando com a cor e a luz."3

1 LEVI, Rino - "Técnica hospitalar e arquitetura", 1948. Grifo nosso.

2Conforme observa Ciucci, o termo clássico é usado por todos arquitetos e críticos italianos período 
entre guerras, fossem modernos ou acadêmicos, com uma vasta gama de significados que 
confundem ainda hoje os historiadores do período. CIUCCI, Giorgio - "Italian Architetture during the 
fascist period: Classicism between Neoclassicism and Racionalism - the many souls of classical", na 
revista de arquitetura de Harvard Patronage, vol. 6,1987. New York, Rizzoli, p. 77.
3LEVI, Rino - "Técnica hospitalar e arquitetura", 1948.

"O progresso que se verifica, atinge profundamente a arquitetura do nosso tempo. 
Resulta dessa evolução uma modificação estética que, na realidade, é uma volta ao 
clássico, compreendido na sua essência espiritual, com a preocupação de alcançar o 
objetivo visado, isento de artifícios e usando os recursos da nossa época. Não se 
trata pois, de copiar superficialmente as obras do passado, de maneira mais ou 
menos fiel1'1.

A inclusão de uma afirmação como esta, no início de uma palestra sobre 
arquitetura de hospitais no Museu de Arte de São Paulo em 1948, não constitui um 
evento excepcional nos textos e conferências de Rino Levi. Desde seu primeiro 
escrito, publicado em 1925, encontramos referências, mais ou menos explícitas, a 
um caráter clássico da arquitetura moderna. A "volta ao clássico" seria uma 
superação de todos os ecletismos e historicismos, descartados como cópias 
superficiais das obras do passado. Neste texto, ele realiza sua primeira definição 
mais acabada que nos anteriores, do que entende como "clássico"2. O "objetivo 
visado", a ser "alcançado sem artifícios e usando os recursos da nossa época", é 
revelado mais adiante:
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(...) àquela Idéia imanente ao espírito do artista não corresponde nem uma origem 
nem um valor metafísicos (...), mas sim que a Idéia artística enquanto tal provém da 
contemplação do sensível; só que este se manifesta nela de uma forma sublimada e 
purificada. 'Mediante uma seleção entre as belezas naturais, supera a natureza (...) 
Originada da natureza, supera a origem e faz-se origem para a arte'."6

4Cf. BURLE-MARX, Roberto - "Depoimento sobre Rino Levi", in AAW, Rino Levi , Milano, Edizioni di 
Comunità, 1974, p. 10..
5Cf PANOFSKY, Erwin - Idea - Contribuición a la historia de la teoria del arte, Madrid, Ediciones 
Cátedra, 1989. O raciocínio a seguir se baseia neste texto.
6lbidem, p. 97. O trecho citado por Panofsky é de Giovani Pietro Bellori - La Idea del Pittore, dello 
Scultore e deli Architetto, Roma, 1672, reproduzida como anexo no seu livro.

na ° class,'cism° ao maneirismo, Panofsky opõe a origem da Idéia
mnfpriria J"* ^a° ° sensivel a origem metafísica da Idéia como dádiva divina, 
Na^iNcm H9eni°' '?dePendente d0 seu conhecimento da natureza. Dessa forma, o 

a Renascentista, segundo a qual a Idéia deriva
adauiririn atras 6 eiS uni^ersa's ^e regem a natureza. Um conhecimento que é 
DroDornnpç p HOeS ■ °.esUjdo da anatomia, fisiologia, fisionomia, perspectiva, 
e o todo nrinrínin rt*S ^'®ncias da época. Tais leis regem a harmonia entre as partes 
e o todo, principio da beleza expresso por Alberti na sua interpretação de Vitrúvio.
conhedmpn?n Ha n!2°fSky' “ncepção classicista da origem da Idéia no 
realidadp n riacciHe PeZa Pel° artl®ta ,nâo significa empirismo, ou submissão fiel à 
Ainda oua nrininadó ®ntende a.id®’a artística como aprimoramento da natureza, 
manife^tarãn t - de eiS Perfe’tas’ os objetos naturais são defeituosos na sua 
mamfestaçao fenomemca; assim, sua simples e fiel cópia é a reprodução de sua

realizado por Burle Marx ressalta positivamente essa convicção de Levi4. Ainda que 
fragmentadas no conjunto de seus textos, essas referências permitem uma 
identificação precisa de suas conceituações.

Além das citações anteriores, várias são as oportunidades nas quais Levi se 
refere ao trabalho do artista-arquiteto como uma expressão do seu espírito interior. 
Não estamos distantes do conceito clássico da idéia artística como a representação 
interior, no espírito do artista, dos princípios verdadeiros nos quais a natureza tem 
suas origens5. Segundo essa concepção, a beleza só é atingida quando o artista 
consegue imprimir na matéria a imagem de tal Idéia. Conforme nos mostra Panofsky, 
o desenvolvimento histórico desse conceito produziu diversas formulações. 
Interessam para este trabalho as diferenças entre uma concepção que defende o 
caráter metafísico da origem da Idéia, e uma concepção onde ela deriva do 
conhecimento da natureza pelo artista.

As posições expressas por Levi denotam sua filiação a esta segunda 
interpretação. A análise feita por Panofsky sobre o classicismo do século XVII pode 
nos ajudar a entender algumas das conceituações que constituem essa concepção:
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imperfeição, e portanto não pode ser bela. 0 artista deve criar uma representação 
que seja a síntese de uma seleção da belezas naturais. Tal concepção é explicitada 
por Panofsky ao situar o classicismo de Pietro Bellori entre o Naturalismo de 
Caravaggio e o Maneirismo:

' i1

i

"Vemos, portanto, como a doutrina das Idéias de Bellori, depois do arremedo 
neoplatônico, volta a se orientar àquela concepção segundo a qual a Idéia não habita 
no homem a príorí, mas sim que é adquirida a posteriori mediante a contemplação da 
natureza.(...) somente com base nessa nova interpretação pode o autor sustentar 
uma luta também em outra frente. Deve-se condenar aos 'Naturalistas' que não 
formam nenhuma Idéia e que, 'confiando no modelo', copiam servilmente até os 
defeitos dos objetos naturais; mas também deve-se condenar àqueles que, 'sem 
conhecer a verdade', reduzem a faculdade artística a um simples exercício e, 
depreciando o estudo da natureza, pretendem trabalhar di maniera ou seguindo uma 
simples 'Idéia fantástica'."7

Recorremos a Panofsky por considerarmos que sua leitura do pensamento 
classicista pode nos ajudar a identificar a origem de algumas interpretações 
modernas contrastantes entre si8. Para o nosso assunto, interessam os 
desdobramento contemporâneos da concepção clássica. A origem da idéia artística 
na contemplação da natureza se transformará num crescente recurso às ciências 
modernas. A superação das imperfeições da natureza se tornará uma predisposição 
transformadora do artista frente à realidade.

Ao comentar o interesse de Juan Gris por geometria, matemática e lógica, 
Mario de Michelis observa a sua coerência com a difusão contemporânea do 
neoplatonismo entre as ciências. O conhecimento científico de Gris se expressa na 
realização de uma síntese do universal no particular, quase como a manifestação 
metafísica de uma Idéia superior. De Michelis considera que Gris lança aí os 
fundamentos de um abstracionismo baseado no "racionalismo metafísico". Conforme

■

7ldem, Ibidem.
8Ao fazermos tal operação não julgamos cometer nenhuma impropriedade. Além dos cuidados de 
ordem epistemológica, evitando a simples transposição do conceito de um período a outro, a 
iniciativa é instigada pelo próprio Panofsky, que sugere a extensão de sua análise às artes modernas, 
vinculando o classicismo a uma teoria constrirtiva da arte, e o maneirismo a uma teoria metafísica da 
arte. No caso específico de Rino Levi, sua formação se deu em contato direto com a interpretação 
contemporânea do pensamento clássico-renascentista, tanto através do architetto integrale de G. 
Giovannoni como dos manuais de Guadet, Choisy e outras bibliografias básicas de ensino acadêmico 
na escola de Roma. Certamente a interpretação de Panofsky não se encontrava na bibliografia 
utilizada pela escola. Entretanto a presença na biblioteca de Adalberto Libera de textos da época de 
escola escritos por Benedetto Croce, além da sua citação por diversos articulistas da época, pode nos 
sugerir o não desconhecimento por parte de Levi das leituras filosóficas do classicismo. Apesar 
destas ponderações, o texto de Panofsky é utilizado aqui apenas como auxílio para situar a 
concepção de Levi.
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9MICHELIS, Mario De - Las Vanguardias artísticas del siglo XX, Madrid, Alianza Editorial S.A , 
1979, p. 213.
10MARTINS, Carlos A. F. - Razão e Natureza em Le Corbusier, Op. Cit., p. 32.
11 Ozenfant e Jeanneret - Aprés le cubisme, p. 33, Apud MARTINS - Op. Cit.

"Aquilo que é o mais característico de nossa época, já o dissemos, é o espírito 
industrial, mecânico, científico. A solidariedade da arte com esse espírito não deve 
conduzir a uma arte feita pela máquina, nem a figurações de máquinas. A dedução é 
diferente: o estado de espírito que vem do conhecimento da máquina oferece visões 
profundas sobre a matéria e, em consequência, sobre a natureza".11

Apenas o novo estado de espírito, criado por essa nova condição de 
conhecimento, pode permitir, para os puristas, a superação da distância entre arte e 
técnica industrial. A produção industrial não se contrapõe ao novo espírito artístico, 
pois ambos são, a seu modo, frutos da ciência moderna. Ao aprimorar o

continua De Michelis, o lugar da síntese é o ato criativo, que filtra a priori "a 
multiplicidade do real para revelar suas características essenciais" .

No entanto, o apriorismo do cubismo sintético de Gris não se mostra 
incoerente com o conhecimento científico que carrega. Pelo contrário, a posse de tal 
conhecimento permite a formulação de um a priori que identifica na realidade a sua 
essência, um a priori capaz de "filtrar a multiplicidade do real". Ainda que construída 
com o auxílio da ciência, a síntese de Gris afirmaria uma liberdade artística sem 
limites.

O purismo de Aprés Le Cubisme, de Ozenfant e Jeanneret, aproxima ainda 
mais esta concepção ao mundo moderno das novas técnicas industriais. Em seu 
estudo sobre Le Corbusier, Carlos Martins indica as peculiaridade do pensamento 
purista ao conceber a máquina como uma articulação entre técnica e conhecimento 
moderno. Por um lado ela é "apresentada como extensão aperfeiçoadora da ação 
dos membros do homem", e por outro como "extensão potencializadora de seus 
sentidos"10. Assim, para o purismo, a máquina é, simultaneamente, ação sobre e 
conhecimento da natureza.

A síntese, referida por Gris, é potencializada pelos recursos técnicos 
modernos, na medida em que ampliam tanto os conhecimentos como a ação do 
homem. Portanto, a técnica é um instrumento do intelecto, e como tal seria 
incorporada pelo artista. Não se apresenta, aqui, nenhuma contradição com a 
concepção clássica de uma Idéia construída através do conhecimento das leis que 
regem a natureza. Técnicas e ciências modernas são entendidas como o 
desenvolvimento da atitude contemplativa, que já ocorria com a anatomia, fisiologia 
e matemática durante o Renascimento. O espírito renascentista possuía uma Idéia, 
ou melhor, uma síntese artística correspondente ao conhecimento de sua época. O 
espírito moderno, segundo Ozenfant e Jeanneret, deve realizar a mesma operação.
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conhecimento sobre a natureza, a ciência aproxima o espírito das leis que a regem, 
entre as quais as da proporção, fundamento da beleza. O novo espírito do artista 
formado em contato com as ciências e técnicas modernas é capaz de construir uma 
idéia artística onde arte e técnica possam se fundir, numa síntese sem contradições.

I
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2.2 - A forma harmónica
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Em 1939 Rino Levi revela sintonia com o pensamento corbusiano. No texto 
escrito para a revista do III Salão de Maio, afirma:

"O estudo da função e das qualidades da obra arquitetônica é tão intimamente ligado 
à técnica quanto às leis da proporção. Para se chegar a fins estéticos concretos, em 
harmonia com a função dos vários elementos constituintes da obra, necessário se 
toma conter e selecionar a fantasia, dentro de certos valores orgânicos. Esse 
processo é evidentemente um limite à livre expansão artística, limite esse que, 
constitui fator inerente à atividade do arquiteto.(...) A finalidade da arquitetura não é o

I I

"A arte é eterna, a ciência e a indústria passageiras; as máquinas atuais serão 
substituídas por outras melhores, os princípios científicos serão modificados por um 
descobrimento inesperado, enquanto que nada substituirá a Fidias".14

" As leis da arte, que estão num plano diferente do da técnica, obedecem a fatores 
imutáveis da alma humana, ao passo que a fornia técnica, após a sua evolução, se 
extingue. Os ensinamentos que nos pode dar a tradição adaptam-se aos progressos 
técnicos e a evolução social, esses ensinamentos são os que residem no espírito."12

A separação entre dois planos, um material, onde se localiza a técnica, 
mutável historicamente e outro espiritual, imutável, onde estão as leis da arte, é um 
ponto de contato entre a estruturação italiana do orgânico e simbólico, com as novas 
formulações puristas. A seguir, nesse mesmo texto, repete sumariamente uma 
passagem de Aprés Le Cubisme de Ozenfant e Jeanneret1á:

12LEVI, Rino - "O que há na arquitetura", Revista do Salão de Maio, 1939. Reproduzido em 
Depoimentos 1.
13 A presença das ideias puristas no ambiente cultural paulista dos anos 30 é confirmada pela inclusão 
de referências a Ozenfant e Jeanneret no Catálogo do Salão de 1937, escrito por Paulo Mendes de 
Almeida: "A pintura vale pela qualidade intrínseca do elemento plástico e não por suas possibilidades 
representativas ou narrativas".Cf. LOURENÇO, Maria Cecília França - Maioridade do Moderno em 
São Paulo. Anos 30-40.Tese de Doutorado -FAU USP 1990 .
14 Ozenfant e Jeanneret, Après le Cubisme (1918), p. 40, apud MARTINS - Op. Cit..

A eternidade dos princípios da arte não impede que o espírito do artista seja 
atingido pelas características mutáveis da técnica e da ciência. Como vimos 
anteriormente, a técnica e a ciência potencializam tanto a ação do artista quanto o 
conhecimento das leis da natureza, servindo para a construção de sua idéia 
artística.

Ainda no prosseguimento do texto para o III Salão de Maio, Rino Levi reforça 
sua sintonia com o pensamento de Corbusier, revelando algumas marcas de sua 
formação italiana:
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cálculo, apesar desta não poder prescindir do mesmo, mas sim e exclusivamente a 
forma. Enquanto esta é resultado de uma vontade criadora tendendo a tomar-se um 
símbolo, aquele nasce de um processo mecânico ao qual nâo interessa a plástica em 
si. "15

A coincidência com o pensamento clássico resumido anteriormente é 
inequívoca. A funcionalidade técnica e as leis de proporção não são contraditórios, 
estando todos coordenados harmoniosamente na construção de uma unidade 
orgânica. Por outro lado torna-se explícita a sua oposição à plena liberdade artística, 
pois a harmonia exige contenção.

A beleza derivada da harmonia das partes é, como sabemos, um conceito 
arquitetônico proposto por Alberti, em De Re Aedificatoria, onde interpreta os 
princípios vitruvianos. A harmonia, segundo um número, uma proporção e uma 
ordem determinada permite a transformação das partes separadas num organismo 
unitário. Trata-se de uma organicidade que não se limita aos aspectos puramente 
estéticos do edifício, mas ao seu todo funcional, construtivo e estilístico. Uma 
unidade onde qualquer erro funcional ou construtivo seria denunciado pela sua 
estética.

Esta é uma concepção que se manifesta em diversos momentos da 
arquitetura italiana. Encontramos-na no pensamento acadêmico, onde se reconhece 
maior capacidade em resolver as divisões funcionais de um edifício, no arquiteto 
treinado ao desenho do corpo humano (como vimos no pensamento acadêmico de 
Bottari ao analisarmos o ensino na Accademia di San Lucca16). A organicidade do 
corpo humano serve de modelo para a noção de organicidade do edifício.

Porém, parece ser mais direta a referência ao pensamento de Camilo Boito 
(que vimos ao analisarmos o surgimento da Scuola di Archítetti Civili de Milão). A 
estruturação da arquitetura como unidade de duas partes, uma "orgânica" (técnico- 
funcional) e outra "simbólica" (estética), seria a atualização da concepção 
Renascentista. Para Boito o organismo é sinónimo de um campo funcional- 
construtivo, enquanto o simbólico denota o campo artístico. O organismo deixa de 
ser, como nos princípios Renascentistas, uma referência à unidade do todo para 
tornar-se um enfoque parcial da funcionalidade e construtibilidade do edifício. Por 
outro lado, o simbólico adquire independência, ainda que deva ser coerente com o 
organismo técnico-funcional. 0 estilo é a unidade equilibrada das duas partes, mas 
reconhece-se a sua atual indeterminação numa condição cultural em transformação. 
O simbólico deve ser objeto de especulações e pesquisas, mas o orgânico deve 
fornecer o mínimo imprescindível para a eficiência do edifício. Coerentemente com

15LEVI, Rino - "O que há na arquitetura", Op. Cit.,grifo nosso.

16Cf. BOTTARI, Giovanni - Dialoghi sopra le tre Arti del disegno, Lucca, 1754. apud MARCONI - 
op. Cit.
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este equacionamento, Boito pretende uma formação técnico-funcional segura, como 
base de apoio para as pesquisas do novo "estilo italiano".

A eficiência técnico-funcional do edifício projetado toma-se uma condição 
indispensável para que o arquiteto possa se dedicar à pesquisa formal. Como 
observa Marcos Tognon em seu estudo sobre Piacentini, a boa resolução da 
fachada de um edifício expressaria a harmonia, inclusive no sentido funcional, que 
seu conjunto já atingiu. Tognon ressalta que para Piacentini as elevações são a 
consequência "da planta, dos pontos de apoio, da proporção final nos termos da 
terceira medida, a altura"17. As elevações, que expressam simbolicamente o 
organismo arquitetônico, não admitiriam ser uma correção de erros de projeto.

A mesma concepção foi expressa por Pagano, o mais funcionalista dos 
arquitetos italianos do entre-guerras. Num texto de 1938, após afirmar a existência 
de uma base comum na arquitetura moderna que permite a colaboração entre 
arquitetos de diversos países, Pagano defende a capacidade da imagem fotográfica 
e do desenho arquitetônico em contribuir para o julgamento da obra arquitetônica:

"Para alcançar essa capacidade de juízo na produção da arquitetura moderna é 
preciso saber ver, distinguir e conhecer. Quando se atinge a posse desta 
sensibilidade identificada com as novas /e/s de harmonia que cadenciam as novas 
estruturas, se ouvirão as cadências musicais dos volumes, os ritmos e as expressões 
das novas estruturas e dos novos materiais, se distinguirão os valores artísticos 
também na produção aparentemente uniforme e se constatará como um erro de 
funcionalidade, um erro de técnica ou um erro económico se revelam em erro de 
gosto e vêm denunciados, em definitivo, também no plano estético." 18

17TOGNON, Marcos - "A imanência da ordem", revista Óculum n. 3, Campinas, FAU-PUCCAMP, 
1993t p. 65, resumindo a observação de LUPANO, Mano - Marcello Piacentini, op. cit.
18PAGANO, Giuseppe -Prefácio ao livro de PICA, Agnoldomenico - La nuova architettura nel 
mondo - Quademi delia Trienalle - Milano, Ulrico Hoepli Editore, 1938. Presente na Biblioteca de 
Rino Levi. Sublinhado nosso.
19Terragni e Libera conseguem superar esta situação, lançando mão da noção da idéia-forma, algo 
próximo da síntese a priorí purista. Para o assunto em Libera ver o trabalho de Giorgio Ciucci j 
citado.

conjunto^ dos ^eTfoqueT^art0 T arc*u'te^ra ital'ana- A arquitetura deve unificar o 

ra^nríninQ3^*6?^ urt?ano* ^oa f°rma deve ser capaz de harmonizar todos os 
deram n 00 P[°^eto- esta unidade harmónica os italianos também
noq pipmnni 6 Sll?*e^\ Entretânto, como os raciocínios do projeto se resolvem 
decorrência h! arqu,tat°n,cas e compositivos, a unidade do conjunto é uma 
seoaradamanfa sorpatona das partes. Uma síntese entre partes concebidas 
separadamente constitui uma unificação a posteriori™.
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Também Lúcio Costa estrutura sua concepção de arquitetura em uma parte 
funcional e outra plástica, identificando-as respectivamente com os estilos gótico e 
clássico.

"Abrangendo a arquitetura duas ordens distintas de problemas, - problemas de 
natureza ORGÂNICO e FUNCIONAL e problemas de natureza PLÁSTICO e IDEAL - 
pode-se encarar a composição arquitetônica de duas maneiras fundamentalmente 
distintas: a primeira consiste em partir da ordem funcional e desenvolver o tema 
plástico em consequência dela, como, por exemplo, na arquitetura chamada 'gótica', 
a segunda, em partir de uma concepção plástica ideal e de subordinar a ela as 
necessidades de natureza orgânica e funcional, - como na arquitetura dita 'clássica', 
por exemplo. No primeiro caso a expressão plástica DESABROCHA (como nas 
plantas); no segundo caso, ela se DOMINA E CONTÉM (como nos sólidos 
geométricos)."20

‘ , em determinadas épocas, certos arquitetos de gênio revelam-se aos
contemporâneos desconcertantemente originais (Brunellesco no começo do século

20COSTA, Lúcio - "Considerações sobre ensino da arquitetura", revista Espaço n.3. Existe uma cópia 
deste texto no arquivo de artigos de revistas, organizado pelo próprio Rino Levi. O exemplar está 
carregado de anotações e sublinhados.

Enquanto Camilo Boito, na base da formulação italiana, entendia o estilo 
como uma unidade equilibrada entre as duas partes, Lúcio Costa define o estilo 
como predominância de uma sobre a outra. A relativa independência entre o 
simbólico e o orgânico, que resultou naquilo que identificamos como síntese a 
posteriori presente na arquitetura moderna italiana, nunca se manifestou como 
conflito entre partes antagónicas.

Transparece na interpretação de Costa uma oposição essencial entre a idéia 
artística e o real. As imprecisões em termos históricos desta leitura do Renascimento 
e do Gótico ofusca a complexidade de cada período, conferindo ao primeiro a 
exclusividade da Idéia e ao segundo o domínio do conhecimento construtivo e 
funcional. Mas, além dos limites históricos, a interpretação de Costa contribui para 
consolidar, conceitualmente, a separação entre arte e técnica. Como decorrência, o 
projeto deve ser um esforço de aproximação de opostos: uma divisão que é passível 
de integração, mas que dificulta a síntese. A sensibilidade da arte se justapõe à 
racionalidade própria da técnica. Não se trata mais de uma justaposição estilística 
de uma fachada a uma estrutura, mas sim de dois momentos entendidos como 
pertencentes a duas tradições arquitetônicas diversas.

Costa reserva aos "gênios" a síntese desses pólos opostos, enquanto aos 
outros resta seguir o seu direcionamento, trabalhar resolvendo os problemas 
técnico-funcionais e esperando que a "expressão plástica desabroche".
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XV, atualmente, Le Corbusier), isto apenas significa que neles se concentram em um 
dado instante preciso (...) as possibilidades até então sem rumo de uma nova 
arquitetura."21

! !

-U

O que parece estar em questão é a natureza da idéia artística. Uma 
sequência racional de procedimentos pode permitir que surja uma expressão plástica 
para determinada obra. O inverso, quando a idéia artística é algo que surge 
inicialmente, Costa a entende como algo que se impõe ao organismo arquitetônico. 
Equacionada dessa maneira, a idéia artística parece ter um caráter metafísico e, 
coerentemente, toma-se um atributo de gênio, ou seja, tem uma origem inexplicável.

Toda a formulação do cubismo sintético e do purismo aponta para um outro 
entendimento. Para Le Corbusier o momento da criação poética é a primeira etapa 
do projeto, quando, como indica Martins, "a obra sai não se sabe de que profundo 
estoque de conhecimentos adquiridos e da potência criativa individual" . Em 
seguida vem a correção racional daquele "produto bruto", transformando-o num 
projeto. Deve ficar claro que essa Idéia construída pelo novo espírito em contato com 
a técnica industrial e alimentado pelas ciências modernas deve ser capaz de reger o 
desenvolvimento do projeto em todas as suas implicações.

Se a "criação lírica" de Le Corbusier significa um pensamento sobre o todo do 
projeto (funcionalidade, construtibilidade e plástica), a formulação de Costa mantém 
uma separação de difícil solução. Segundo Sophia Telles, Costa "retira da arte o 
papel ativo de configuradora do espaço moderno - que reserva mais à racionalidade 
técnica"23. À arte caberia um papel contemplativo, que tentaria "integrar a cultura do 
passado à nova civilização". Reconhecendo a técnica como portadora de uma 
racionalidade que por si seria capaz de "configurar o espaço moderno", restaria à 
arte enquanto domínio do sensível e intuitivo, uma ação de construção da cultura 
brasileira.

É inevitável a comparação com a situação italiana, que Levi carrega na sua 
formação profissional. A construção de um estilo italiano sempre foi pensada como 
uma unidade equilibrada do orgânico com o simbólico, semelhante àquela presente 
nos melhores estilos da arquitetura do passado. Oscilavam as referências entre os 
estilos greco-romanos ou medievais. Boito era medievalista enquanto Piacentini 
defendia o rigor clássico. Os racionalistas mantiveram-se coerentes com esse 
postulado, ressaltando que do clássico não interessava a ornamentação mas o seu 
equilíbrio harmónico entre arte e técnica. Portanto a procura de uma arquitetura

21COSTA, Lúcio - "Razões da nova arquitetura", Revista da Diretória de Engenharia da PDF, Rio d® 
Janeiro, jan. 1936. Reproduzido em XAVIER, Alberto (org.) Arquitetura Moderna Brasileira. 
Depoimento de uma geração, São Paulo, Editora Pini/ ABEA/FVA, 1987.
“Cf. MARTINS, Carlos - Op. Cit.
23TELLES, Sophia S. - "Lúcio Costa: Monumentalidade e intimismo", Novos Estudos n. 25, outubro 
de 1989 , p.78.
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24Lúcio Costa nasceu em 1902 e cursou a Escola Nacional de Belas-Artes entre 1917 e 1922, se 
formando com apenas 20 anos de idade, enquanto Rino Levi nasceu em 1901 e estudou arquitetura 
na Itália entre 1921 e 1926, se formando arquiteto aos 25 anos.
25,‘Enquanto Lúcio pretende que a consciência aflorada do passado possa conferir sentido ao 
presente, Niemeyer afirma uma vontade expressiva que quer liberar a experiência imediata, o contato 
sensível com a natureza” - TELLES, Sophia S.- Op. cit., p. 88 - 89.
26Os relatos da sua viúva e dos seus ex-sócios são categóricos na existência dessa oposição, mas 
não encontramos nenhuma referência explícita nos seus textos, o que é coerente com o caráter 
contemporizador de Levi. Aguardamos um maior aprofundamento sobre as diferenças de 
procedimentos entre Niemeyer e Levi na dissertação de mestrado da Profa. Beatriz Aranha, em 
andamento na FAU-USP, e já adiantado, ainda que resumidamente, em artigo recente. ARANHA, 
Maria Beatriz de Camargo - "Rino Levi - Arquitetura como ofício", revista Óculum n. 3, FAU- 
PUCAMP, 1993, p. 47.
27COSTA, Lúcio - "Razões da nova arquitetura", Op. cit. p. 31.

italiana não era um problema exclusivamente simbólico, mas sim estilístico, ou seja 
da maneira como poderia ocorrer a relação entre o caráter técnico-funcional e o 
artístico da arquitetura, de acordo com a tradição italiana.

A leitura que Levi faz dos postulados corbusianos é mediada por este 
equacionamento. Levi se mostra mais suscetível aos apelos a uma idéia artística 
abrangente ao todo do projeto, por outro lado, recusa a figura do gênio, acostumado 
que estava a ver Bruneleschi como um artista que dominava as ciências de sua 
época. A diferença de formação entre Costa e Levi pode estar na base destas 
diferentes leituras24.

Se Rino Levi tem algumas semelhanças com Lúcio Costa, estas desaparecem 
quando se trata da obra de Oscar Niemeyer25. Ainda que não haja qualquer 
manifestação textual onde cite nomes, Levi não concorda com a escolha realizada 
por Costa ao eleger Niemeyer como o "gênio nacional"26. A contraposição está nas 
bases de sua formação, onde não existe espaço para nenhum "gênio". Como ambos 
consideram Le Corbusier sua mais importante referência, suas diferenças podem ser 
atribuídas à interpretações diversas dos ensinamentos do mestre suíço. Neste 
sentido contribuem as diferenças que apontamos entre as leituras de Levi e Costa, 
esta última na base de Niemeyer.

É Costa quem abre espaço conceituai para que Niemeyer surja como o 
realizador da síntese "das possibilidades até então sem rumo de uma nova 
arquitetura" 27. Seria também Costa quem abdicaria, em favor de Niemeyer, de sua 
proposta vencedora no concurso de projetos para o Pavilhão do Brasil na Exposição 
Universal de Nova Iorque de 1939. Ano no qual, coincidentemente, Levi escreve 
para o catálogo do III Salão de Maio, defendendo o valor das leis da proporção para 
a criação formal, insistindo na necessidade de "conter e selecionar a fantasia dentro 
de certos valores orgânicos". Defende que se respeitem tais valores, que seriam 
"evidentemente um limite a livre expansão artística, limite, esse que constitui fator 
inerente à atividade arquitetônica".
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28Sobre esse assunto ver. TELLES, Sophia S. - "Forma & Técnica", in Revista Óculum n. 2, FAU- 
PUCCAMP, 1992; e da mesma autora "O Desenho - Forma & Imagem", revista AU n. 55, 
Agosto/Setembro 1994.
^LEVI, Rino - "Evolução da arquitetura", Aula inaugural da Faculdade de Arquitetura da Universidade 
do Rio Grande do Sul - 1958. Grifo nosso.
“Cf. BANHAM, R. - Op. Cit..
31Cf. TELLES, Sophia S. - Op. Cit.

A principal diferença não está em conceber a arquitetura como um a priori a 
ser corrigido ou uma seqúência de procedimentos lógicos corados por uma idéia 
artística que "desabroche" a posteriori. Como veremos, Levi considera indiferente a 
ordem na qual ocorrem idéia artística e desenvolvimento técnico-funcional do 
projeto. Assim, não haveria problema em relação à técnica de "croquis" de 
concepção plástica usada por Niemeyer, pois estes carregam em si um determinado 
conhecimento sobre as estruturas de concreto armado20. A diferença seria entre as 
características do procedimento realizado por Niemeyer e os princípios defendidos 
por Levi.

Levi mantém até suas últimas obras uma noção da arquitetura como 
composição de elementos.

"O problema estético, porém, não muda. Mudam os elementos da composição, mas 
não se alteram as leis e princípios que governam a plástica. Os problemas da 
disposição ordenada, da harmonia de ritmos, dos acordes, das proporções, e da 
integração de todos esses fatores numa unidade, são sempre os mesmos. A estética 
baseia-se no ser humano, que em sua essência não varia." 9

Permanece o raciocínio projetual baseado no compor como colocar juntas 
diversas partes, definidas como elementos de arquitetura. Uma permanência que 
também é identificada por Banham nos principais mestres do movimento moderno . 
Levi mantém esta estrutura de raciocínio projetual, ainda que mudem os elementos 
utilizados na composição, modernizando-se de acordo com os parâmetros da nova 
arquitetura, assim como muda a maneira de compor, não mais escrava da grelha 
politécnica e dos eixos de simetria especular. Permanecem também os princípios 
estéticos da harmonia clássica como critério de beleza.

Niemeyer não aceita tais limites. Como foi observado por Telles, suas 
estruturas não obedecem as definições elementares31. Confundem-se os elementos 
de arquitetura e de composição. Coberturas onduladas tornam-se paredes, fundindo- 
se nos limites das possibilidades do concreto armado. Os parâmetros da forma não 
se limitam mais às proporções humanas clássicas, mas englobam as "curvas da 
paisagem e das mulheres".

Está ausente em Niemeyer o olhar para o passado, no qual tanto Costa 
quanto os racionalistas italianos fundavam seu projeto moderno. O respeito de Levi
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Ipor Costa não poderia se desdobrar para Niemeyer. Não há base comum entre os 
dois que permita o diálogo entre suas concepções. A arquitetura de Niemeyer 
deveria parecer para Levi como fruto de um "erro". O inverso também se aplica. Para 
os adeptos de Niemeyer, a arquitetura de Levi é muito limitada por regras .

O desdobramento desta diferença para o plano ideológico seria inevitável. 
Com a crescente hegemonia da corrente representada por Costa e Niemeyer sobre a 
arquitetura moderna brasileira, a figura de Levi torna-se secundária para a 
historiografia. Ainda que presente nos principais livros que contribuíram para 
construir essa hegemonia, ela é interpretada como mais um exemplo de difusão dos 
princípios modernos. Não se comentam as suas especificidades, apenas se reforçam 
os acertos das originalidades dos principais expoentes da corrente hegemónica. 
Mesmo assim a presença de Levi é grande em livros como Brazil Buildings.

A colaboração do grupo liderado por Costa com Le Corbusier no projeto do 
Ministério de Educação e Saúde contribui para que se construa também uma 
hegemonia na interpretação da obra corbusiana. Assim, apesar de seus limites, a 
leitura de Costa se torna a única. O desenvolvimento da historiografia de arquitetura 
no Brasil foi instrumento ativo na construção dessa hegemonia34. O papel reservado 
a Rino Levi se torna o de "pioneiro" nos anos 20, ao lado de Warchavchik, enquanto 
lhe é conferida uma posição secundária para o período após os anos 40.

32Cf. LEMOS, Carlos - Arquitetura Brasileira, p. 154, já citado na introdução.
MCf. MACHADO, Lúcio Gomes - Rino Levi e a renovação da Arquitetura Brasileira - São Paulo, 
Tese de Doutorado FAU-USP, 1992.
^Cf. MARTINS, C.- Arquitetura e Estado no Brasil, Op. cit.
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"(...) as considerações que se fazem sobre a forma mais apropriada do edifício em X, 
em H, em duplo H, em pente ou meia-lua, não têm sentido. O absurdo dessas teorias 
reside no erro básico de preestabelecer soluções e formas, quando estas deverão 
resultar do estudo funcional e técnico do problema, livre de quaisquer injunções. Este 
simples conceito pulveriza toda essa controvérsia estéril. Voltamos, assim, a 
conceber a nossa arquitetura com espírito sadio e emancipado dos tabus, que, por 
tão longo espaço de tempo, levaram-na a lamentável decadência"37

A descrição realizada por Levi, em seu texto sobre arquitetura hospitalar, 
poderia ser situada no primeiro grupo definido por Lúcio Costa, onde a expressão 
plástica "desabrocha" ao final da resolução funcional. Uma semelhança que pode 
nos ajudar a entender sua simpatia por Costa35.

Clniciando por uma longa sequência de definição funcional, Levi avança para a 
n escolha de sistemas construtivos e culmina num momento de criação artística^ As 

diversas demandas são equacionadas como problemas a serem resolvidos, de 
acordo com a conceituação de Choisy para o ensino acadêmico36. Os diversos 
problemas devem encontrar sua solução, tornando-se elementos a serem compostos 
num conjunto arquitetônico. Para tal é necessário o diálogo com os mais diversos 
especialistas, conforme sugeria o "método Foschini". Entretanto não ocorre o ápice 
do processo, quando o conjunto deveria ser composto de acordo com o património 
de tipos arquitetônicos. A recusa de Levi a qualquer a priorí tipoiógico é o mais nítido 
distanciamento de sua formação na escola romana.

Levi recusa os procedimentos tipológicos utilizados pelo ensino acadêmico, 
que definem a priorí o esquema básico sobre o qual se deveria dispor os elementos 
de composição ("edifício em X, em H, em duplo H"). Acusa este modo de projetar 
como responsável pela "lamentável decadência" em que se encontra a arquitetura. 
Em seguida Rino Levi descreve seu processo de trabalho:

"Um projeto de arquitetura adquire a sua fisionomia definitiva aos poucos, num 
trabalho lento que se prolonga por meses. No seu início, existem, apenas, alguns 
dados mais ou menos vagos sobre o tema. Este, desenvolve-se paulatinamente, com 
os primeiros esboços, os estudos preliminares e o ante-projeto. Até então o arquiteto 
trabalha sozinho, valendo-se das suas noções sobre as especialidades envolvidas

^As discordâncias de Levi em relação à arquitetura de Niemeyer não pode ser estendida para o 
pensamento de Lúcio Costa, o qual admirava profundamente por ter lançado "as bases, a estética, o 
fundamentos teóricos da arquitetura moderna no Brasil. (...) não sei por que, mas achava que 
Niemeyer deturpava a base do Lúcio Costa", Cf. depoimento da Sra Yvonne A. Levi.
^Cf. primeiro capítulo da tese, esta seqúência de trabalho tem sua origem no ensino de composição 
da Escola Superior de Arquitetura de Roma.
37LEVI, Rino - "Técnica hospitalar e arquitetura", Op. cit.
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A "criação lírica", que Corbusier situa no início do projeto para ser 
posteriormente corrigida, é apresentada por Levi como ocorrendo ao final de um 
longo processo, informada por todos as especialidades envolvidas na sua equipe de 
colaboradores. Nesse momento a capacidade criadora do arquiteto "empresta ao 
conjunto sua fisionomia definitiva".

Entretanto, essa esquemática sequência de etapas seria a seguir, no mesmo 
texto, relativizada, justificando-se como necessária apenas

"para uma maior clareza da exposição. Na verdade, verifica-se o entrosamento de 
uma a outra, sem ordem cronológica e método. (...) A primeira elaboração mental do 
arquiteto se manifesta numa sequência de visões plásticas, seguindo-se o trabalho 
longo e paciente do desenvolvimento do tema”39.

Teríamos assim dois momentos, que ocorriam integradamente, de maneira 
não pré-estabelecida. Não se trataria de duas ordens de problemas opostos, um 
estético e outro técnico-funcional. Mas, sim, um momento de colaboração em equipe, 
e outro de criação individual. A colaboração permite o alargamento das informações 
técnico-científicas que servem de base para criação formal, ou ainda que exigem "o 
trabalho longo e paciente de desenvolvimento do tema". Coexistem, portanto, dois 
tipos de processo criativo arquitetônico. Um que se manifesta "numa sequência de 
visões plásticas" iniciais, outro que sintetiza a unidade formal dos diversos 
conhecimentos agenciados na colaboração com as equipes de especialistas.

Entretanto, ambos se unificam no reconhecimento de um momento 
introspectivo no qual o "arquiteto se sente completamente dentro do assunto e 
senhor absoluto do problema"40. O momento da construção e manifestação da idéia 
artística, da síntese corbusiana, ou do '“filtro" de Juan Gris, no qual a arquitetura 
pode "exprimir toda a musicalidade contida em nossa alma", de acordo com "as leis 
da arte, que estão num plano diferente do da técnica, obedecem a fatores imutáveis 
da alma humana".

pelo assunto. Em seguida, como vimos, organiza-se o trabalho em equipe, a fim de 
discutir e solucionar os problemas relacionados ao caso, visando o melhor 
rendimento, o conforto e a técnica. Uma vez reunidos e assimilados todos os dados, 
o arquiteto, valendo-se da sua capacidade criadora, empresta ao conjunto a sua 
fisionomia definitiva, entrosando todos os elementos num organismo funcional, 
técnico e plástico. Essa fase de definição da obra é única. Nela, o arquiteto se sente 
completamente dentro do assunto e senhor absoluto do problema, com visão integral 
de todos os seus detalhes. Esse momento não mais lhe aparece, nem mesmo após 
executada a construção, que o deixa frio, como fosse coisa estranha à sua pessoa."38

Mldem, Ibidem.
39ldem, Ibidem.
40 LEVI, Rino - "O que há na arquitetura", Op. cit. (esta e as duas próximas citações).
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Assim a arte pretende ordenar o todo, criar uma harmonia das partes, e estar 
presente até na resolução de pequenos problemas funcionais, o que para outros 
poderia ter sido relegado ao especialista. Para poder incorporar o saber técnico na 
sua criação poética, Levi estrutura uma sequência de procedimentos projetuais 
abrangendo dois campos de difícil convivência: o conhecimento construtivo empírico 
e as novas metodologias da ciência contemporânea.

"O arquiteto, como todo artista, utilizando-se de uma intuição aguda e uma fantasia 
inquieta, inspirado pela visão plástica, antecipa-se, freqiientemente, ao especialista, 
com soluções mais originais e ousadas. Às vezes, ao contrário, as indicações 
fornecidas pelo especialista, assumem papel de relevo no trabalho de criação".41

Além de afastar-se de um funcionalismo radical, semelhante ao de Hannes 
Meyer ou Hibelseimer, Levi se mantém fiel a uma concepção de artista clássico- 
renascentista, que necessita da ciência e da técnica moderna para construir sua 
idéia artística. O conceito do projeto organiza-o completamente, e não apenas 
justapõe a sensibilidade artística a soluções técnicas, carregadas de uma 
racionalidade inerente. Mas é um conceito próprio de um "espírito novo", informado 
pela ciência e capaz de exprimir-se pela técnica moderna.

41LEVI, Rino - "Técnica hospitalar e arquitetura", Op. cit.
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"Na base dos critérios expostos, existe hoje uma noção mais clara da verdadeira 
função do arquiteto. Este deixa de ser eco de conceitos extravagantes e atrasados, 
baseados numa noção errónea de tradição e se toma o estudioso de todos os 
segredos do métier. É ele um artesão, sempre em luta com problemas inéditos"45

Não há, no pensamento arquitetônico italiano do período de formação de Levi, 
qualquer presença da concepção da arquitetura como arte menor. As influências 
românticas oitocentistas não se estenderam a uma simpatia pelo movimento de arts 
and crafts, e menos ainda a experiências da Werkbund. Construiu-se uma peculiar 
coexistência entre o artista clássico e os conceitos românticos de cidades, estilos e 
materiais. Na Itália do entre-guerras a arquitetura continuou sendo entendida como 
arte maior42.

Havia na Escola de Roma o reconhecimento da complexidade dos raciocínios 
e informações exigidas por um projeto contemporâneo, e não se recusavam os seus 
desafios. Exigia-se que o arquiteto integral fosse capaz de desenvolver esses 
raciocínios ou ao menos dialogar com quem o fosse, incorporando-os na sua síntese 
artística. No entanto, os professores da escola eram todos formados empiricamente 
no exercício profissional da construção, o que deixou algumas marcas nas 
metodologias de projetação ali desenvolvidas.

É curioso o depoimento de Mario Ridolfi, colega de escola de Levi, sobre 
como entende o trabalho do arquiteto43. Ridolfi argumenta sobre as vantagens 
daqueles que se formaram conhecendo o canteiro de obras, pois na escola não se 
adquiria este conhecimento. Lembra que Foschini e Del Debbio, apesar de "não 
serem artesãos", eram "habilitados"44, ou seja, tinham adquirido os conhecimentos 
da construção em contato com os canteiros de obras de arquitetos mais velhos e os 
transmitiam para seus alunos. Apesar de toda a defesa que Ridolfi faz do 
conhecimento artesanal da construção, não nega o caráter artístico da arquitetura, 
cunhando uma expressão que em si carrega o seu próprio paradoxo: a boa 
arquitetura deveria basear-se numa uma espécie de "artesanato mental".

Recorremos a esta expressão de Ridolfi para podermos ler um trecho com o 
qual Levi prepara a conclusão de "Arquitetura e Técnica hospitalar":

42MARCONI, P. e GABETTI, R. - Op. Cit.
43Entrevista com Mario Ridolfi in Controspazio, novembro de 1974, p. 2.
44Os professores de desenho arquitetônico formados pelos Institutos de Belas-Artes podiam prestar 
exame de habilitação de arquitetura desde que comprovassem sua experiência de construção junto a 
outros arquitetos ou engenheiros habilitados.
45lbidem.
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Temos aqui a expressão de uma concepção até então inédita nos escritos de 
Levi. A dedicação cotidiana do artesão na resolução de "problemas inéditos" é 
usada como contraposição a concepções "extravagantes" do trabalho artístico. A 
idéia artística é vinculada ao trabalho cotidiano, o artista torna-se um estudioso dos 
segredos do ofício (métierno original).

A comparação com o ofício do artesão induz a alguns desdobramentos. Para 
o arts and crafts o artesão une cultura popular e conhecimento da ação sobre a 
matéria. Aparentemente Levi se abre para esta concepção, aproximação que seria 
reforçada pelas referências à obra de Walter Gropius, e ao arquiteto como 
coordenador de equipe. Porém Levi não perde a noção do artista clássico- 
renascentista, que se expressa inspiradamente. Levi parece caminhar no limite entre 
as duas concepções.

Para Levi, a sequência de raciocínios que constituem o projeto é passível de 
ser sistematizada numa metodologia projetual. Não se exclui a manifestação da idéia 
artística, que pode ocorrer a qualquer momento desse processo. Essa sequência de 
procedimentos é construída cumulativamente, no desenvolvimento da experiência do 
arquiteto em resolver problemas. A construção ou aquisição dessa metodologia, e a 
acumulação de um repertório de soluções de problemas viriam a constituir os 
"segredos do métier". Um conjunto de saberes que pouco têm em comum com os 
ofícios medievais, derivando da sistemática analítica desenvolvida pelo ensino 
romano, ainda fortemente influenciada pelo positivismo oitocentista.

É interessante notar que, a exemplo de seus colegas romanos, a experiência 
prática da construção civil não era estranha a Levi. Seu início na profissão se deu 
como construtor, pois então não era difundida a prática de contratar-se o projeto 
independentemente da obra46. Em São Paulo dos anos 20, não havia muito espaço 
para o arquiteto-artista, e aquilo que havia era ocupado por uma geração já 
estabelecida. Geraldo Ferraz comenta que após uma estada de dezoito meses na 
Companhia Construtora de Santos, Rino Levi inicia sua atividade em escritório 
próprio. Como o mercado era dominado por mestres de obras e empreiteiros 
(denominados "gamelas" por Ferraz), o arquiteto "meteu ombros à construção, e foi 
como construtor, por mais de um ano, que conseguiu seus primeiros projetos" .
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Esse início profissional ligado à execução direta da obra confere ao arquiteto 
grande intimidade com a prática construtiva, assim como a consolidação desse 
conhecimento como base de sua atividade projetual. Para Levi, o conhecimento do 
ofício do construtor foi fundamental para o desenvolvimento do seu trabalho como 
arquiteto. Uma ligação que jamais se extinguiria em sua metodologia projetual, 
sendo todos os aspectos do projeto concebidos em consonância com a sua 
executabilidade.

Enquanto o ofício do construtor era uma realidade, o ofício do arquiteto não 
tinha limites muito bem estabelecidos. Os processos construtivos sofreram profundas 
modificações ao longo da história, nem sempre existindo um profissional com 
atribuições semelhantes às que o arquiteto assume contemporaneamente. O maior 
exemplo seria a abrangência de atuação dos artistas do Renascimento, onde a 
concepção humanista se expressava com a produção tanto de poesias, pinturas e 
esculturas, como de máquinas, edifícios e fortalezas. No século XIX, o arquiteto 
permaneceria afastado do intenso desenvolvimento das tecnologias construtivas, 
resumindo-se a um conhecimento empírico das técnicas mais elementares, a um 
domínio dos esquemas tipológicos acadêmicos e a elaboração sofisticada de 
fachadas e desenhos ecléticos. A arquitetura moderna se constituiu tensionando 
esse conhecimento em direção a um maior domínio técnico, a uma renovação nos 
procedimentos projetuais para enfrentar as novas exigências funcionais e a um 
desenvolvimento de novos conceitos estéticos, mais adequados com o espírito do 
tempo.

A profissão com suas características atuais se estruturou portanto na virada 
do século XIX para o XX, e teve na arquitetura moderna sua expressão mais culta. 
Entretanto, as cidades contemporâneas foram, em grande parte, construídas por 
arquitetos que se esforçavam para atender as novas encomendas. Nem todos os 
países tiveram um Sullivan, um Perret ou um Behrens, que construíram um 
conhecimento profissional arquitetônico atualizado, tornando-se a base sobre a qual 
uma nova geração poderia se sintonizar com as manifestações artísticas da pintura e 
da escultura moderna. Na Itália, seriam os arquitetos da geração de Piacentini, que 
mal conheciam as modernas técnicas construtivas e rejeitavam as propostas 
vanguardistas, que estruturariam, em poucos anos, um novo sistema de normas que 
se generalizou como regras do métier arquitetônico. Um sistema que combinaria 
procedimentos analíticos acadêmicos com uma atitude empírica no diálogo com as 
tecnologias construtivas. Como parâmetro de comparação, na mesma época, 
Gropius se propõe a redefinir o ofício do arquiteto na Alemanha, e usa para tanto o 
conhecimento que o artesão tem da sua ação sobre a matéria, os conhecimentos 
técnico-científicos da sociedade industrial e as explorações de formalização 
desenvolvidas pelas vanguardas artísticas.

No Brasil, foi a geração de Rino Levi, a mesma de Warchavchik e Costa, que 
estruturou a profissão do arquiteto, malgrado todosr os contratempos gerados pelo 
provincianismo local. A rigor, não se pode dizer que Levi estivesse dentro de uma 
tradição do ofício do arquiteto no Brasil, pois este, antes da sua geração, era
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limitado, arraigadamente acadêmico e arredio às inovações técnicas. Mais correto 
seria afirmarmos que Levi está entre os que fundam as bases contemporâneas da 
profissão, ou seja, desenvolvem um conjunto de procedimentos que estruturam e 
regulamentam a prática arquitetônica. A generalização desses procedimentos pode 
ser entendida como a constituição de uma nova tradição do ofício, na qual, 
obviamente, ele se enquadra perfeitamente, pois foi um dos seus criadores.
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A lenta e gradual transformação dos processos construtivos, muitas vezes 
citada por Levi, é identificada diretamente com a evolução dos estilos históricos. 
Ainda que essa tese da lentidão das transformações produtivas encontre pouco 
fundamento histórico, serve como documento do choque que significou para os 
arquitetos o rápido desenvolvimento dos processos construtivos e das ciências 
modernas neste século49. Frente aos desafios criados num período de tempo muito 
curto, o passado se tornou aparentemente imóvel.

Coerente com a concepção positivista de Choisy, as novas condições do 
conhecimento e da produção deveriam levar a uma maior cientificidade da produção 
arquitetônica.

Os limites entre conhecimento científico e experiência empírica são, para 
Levi, estabelecidos pelo desenvolvimento histórico. Conceber a evolução da 
arquitetura como um processo determinado pelas condições culturais e produtivas 
de cada época revela sua fidelidade aos princípios de Choisy, aprendidos durante 
sua formação romana.

"Cada estilo apresenta variedades de aspectos de acordo com as particularidades 
geográficas das regiões e com o grau de cultura dos povos. (...) Durante milhares de 
anos, os materiais de construção, isto é a pedra, tijolo e cal, permaneceram os 
mesmos, sem modificações apreciáveis. Igualmente não sofreram alterações, nesse 
período, a organização do trabalho, de caráter artesanal, e os métodos de 
construção, baseados em regras empíricas.h48

HDe todas as artes, a arquitetura é talvez a que necessita hoje de conhecimentos 
científicos mais extensos e variados e, só nesse ponto, se justifica a expressão 
'arquitetura é arte e ciência'. Digo hoje, porque a construção antigamente obedecia a 
um número relativamente reduzido de regras, mais ou menos empíricas, transmitidas 
de geração a geração e que se conservaram quase imutáveis durante séculos. Com 
o progresso das ciências e com o advento dos laboratórios de pesquisas, bem como 
da produção em série, realizaram-se, nesse particular, modificações que alteraram 
consideravelmente a vida do homem."50

^Ibidem.
49Lúcio G. Machado indica a vinculação dessas passagens à leitura de Choisy, que considera uma 
concepção "determinista". Cf MACHADO, Lúcio Gomes - Op. Cit. p. 163. Observe-se que o livro de 
Auguste Choisy (Historie) junto ao de Julian Guadet (Éléments et Théories de 1'Architecture) era 
uma das bases do curso de história oferecido por Vicenzo Fasolo na Escola Superior de Arquitetura 
de Roma. Além de presente no ensino romano, esse esquema é diversas vezes repetido por Le 
Corbusier em seus livros, como observa Reyner Banham, in Theory and design in the first 
machine age, London, The Architectural Press, 1967.
"LEVI, Rino -"Técnica hospitalar e arquitetura", Op. cit, p. 68.
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51Cf. CIUCCI, G. - (1989) Op. Cit. - p. 70.

É clara a necessidade de mudança da abordagem na maneira empírica de 
conhecer o aspecto construtivo e funcional da arquitetura. A transmissão de geração 
a geração de um "número relativamente reduzido de regras, mais ou menos 
empíricas" vigorou, como vimos anteriormente, até o período de sua formação. Levi 
expressa aqui um juízo sobre a maneira como seus professores adquiriram sua 
capacitação técnica. A nova abordagem deveria ser estruturada em razão das 
características apresentadas pela nova condição científica.

O primeiro desdobramento não era mais novidade. A introdução de uma 
metodologia analítica de ensino de arquitetura foi estabelecida ainda no começo do 
século XIX, transformando o exercício da composição num conjunto de regras de 
projeto. Seguindo essa direção a projetação se aproximaria de uma metodologia 
objetiva, que gradualmente deveria substituir a sua base empírica por uma mais 
próxima ao trabalho científico. A objetividade científica que se pretendia atribuir ao 
projeto arquitetônico teria como decorrência lógica a possibilidade de substituição do 
seu sujeito. O indivíduo/artista poderia transformar-se em coletivo/grupo de trabalho. 
Seria nesse quadro que tomaria força a concepção do arquiteto como coordenador 
de equipes interdisciplinares.

Um segundo desdobramento deveria ocorrer diretamente nas duas áreas 
"orgânicas" da arquitetura: a técnico-funcional e a técnico-construtiva. Entretanto, 
nestes casos, a ciência é mediada pela tecnologia. Poucas foram as oportunidades 
em que o conhecimento científico pôde fornecer diretamente novos métodos para 
atender, com maior eficiência, as demandas funcionais. A acústica tornou-se o 
melhor exemplo, especialmente pela sua capacidade de sugestão formal ao projeto. 
Condições de visibilidade, insolação, fluxos de público permitiriam aplicações 
análogas. Mas, em outros casos, a mediação tecnológica se manifesta na existência 
de um novo personagem, o especialista. Não se trata de um homem de ciência, mas 
sim de um técnico que pretende elevar a sua experiência prática (técnica) à 
categoria de ciência (tecnologia). É a técnica querendo pensar a si mesma.

Ao longo do sofisticado desenvolvimento tecnológico do século XX, surgiu a 
necessidade de colaboração com esse novo personagem, bastante estranho para as 
concepções arquitetônicas de outras épocas. Os especialistas se intrometem, 
inevitavelmente, no processo de criação do arquiteto. O problema se torna como 
alargar esse momento de intimidade com criação para poder englobar os saberes 
tecnológicos fornecidos pelos especialistas. A concepção do arquiteto coordenador 
de equipes interdisciplinares é uma resposta que aproxima Levi a Gropius.

O desdobramento do trabalho do arquiteto num trabalho coletivo não se limita 
à colaboração com especialistas de outras áreas. Giorgio Ciucci aponta a alta 
frequência de trabalhos em grupos de arquitetos no entre-guerras italiano51. Também 
Mario Lupano observa a existência de uma tendência anti-individualísta, tanto nas 
concepções urbanísticas de Piacentini, quanto na sua metodologia de trabalho. 0
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"(...) o arquiteto não é um especialista. Tanto se estende, porém, o seu campo de 
ação, que ele não pode dispensar, no desenvolvimento do seu trabalho, da 
colaboração de inúmeros especialistas. Na expressão de Gropius, 'o arquiteto é um 
coordenador, cuja missão é unificar os inúmeros problemas sociais, técnicos, 
económicos e plásticos inerentes à construção' ",53

A referência à concepção gropiusiana não parece ser estranha à evolução 
que vinha ocorrendo no trabalho de Levi, em direção a uma maior objetividade. Mas 
não podemos deixar de ressaltar a possibilidade de uma mediação dos exemplos 
italianos das colaborações em equipe, na sua interpretação do arquiteto 
coordenador.

Antes de uma adesão incondicional a uma linha específica de arquitetura, 
essa aproximação com Gropius parece significar a expressão de uma diferença com 
os rumos da arquitetura moderna brasileira. Não podemos esquecer que a figura de 
Gropius estava sendo agitada por Geraldo Ferraz nas suas polêmicas com Lúcio 
Costa desde fins dos anos 4054. Não deve ser casual que as referências surjam nas

maior exemplo foi a colaboração entre Pagano e Piacentini. Baseada na 
concordância sobre a importância dos saberes construtivos para a nova arquitetura, 
os dois representantes de correntes antagónicas realizam o projeto da Cidade 
Universitária de Roma e do E-42. Outro exemplo foi a rotatividade das colaborações, 
durante os anos 30, entre os participantes do antigo Gruppo 7.

A colaboração entre arquitetos num mesmo projeto parece ser possível e 
desejável, na Itália desse período, somente devido a existência de um consenso 
abrangente sobre a concepção do trabalho arquitetônico. Até então a experiência de 
equipes na Itália se limitava ao mestre e seus aprendizes de ofício, estrutura básica 
das antigas academias de belas-artes. Está ainda por ser feita uma pesquisa que 
identifique as contribuições individuais nos trabalhos desses grupos. Entretanto, é 
possível identificarmos a predominância de Terragni e Libera nas equipes de que 
participaram. Um exemplo está no concurso de projetos para o Palazzo del Littorio 
em Roma, onde a equipe liderada por Terragni e Vietti se divide e apresenta duas 
propostas, sugerindo a dificuldade de um consenso interno à equipe52. Permanece a 
dúvida sobre o quanto a concepção acadêmica, dos mestres e seus discípulos, 
conseguiu ser alterada em favor de uma concepção de colaboração e coordenação 
igualitária.

Em 1956 Levi volta a discutir a natureza do trabalho do arquiteto:

52Ciucci aceita o depoimento de Luigi Zuccoli, para quem os dois projetos apresentados pelo grupo 
foram desenvolvidos sob a direção de Vietti (projeto A) e Terragni (projeto B), Cf. CIUCCI, G. - (1989) 
Op. Cit. p. 147.
mLEVI, Rino - "O ensino da arquitetura" - Conferência realizada na Universidade Mackenzie, a convite 
do Grémio da Faculdade de Arquitetura -16/10/1956.
MCf. FARIAS, Agnaldo A. C.- Op. cit, p. 130. e TELLES, Sophia, Op. Cit. p. 75
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"A natureza é um fato exterior ao homem, é múltipla, difusa, geralmente 
incompreensível. Nós temos necessidade de sistemas adequados ao nosso estado,

KCf. MARTINS, Carlos - Mestrado Op. cit , p.32 - FERRAZ Geraldo - Warchavchik e a introdução 
da nova arquitetura no Brasil: 1925 e 1940,1965.
“Cf. DANESI, Silvia - "Aporie deirarchitettura italiana in período fascista - mediterraneità e purismo , 
in PATETTA.L. e DANESI,S. - II razionalismo e 1'architettura in Italia durante il fascismo, 
Documenti di architettura, Milano, Electa, 1976. O rigoroso juízo expresso por Giulio Cario Argan em 
seu livro sobre Gropius deve ser visto dentro desse quadro italiano de conflito, que se prolonga ao 
pós-guerra, quando o livro é publicado. Mesmo que este livro seja considerado como marcadamente 
datado ou que a interpretação de Gropius tenha um sentido quase autobiográfico, sua abordagem da 
relação entre as vanguardas artísticas e a produção arquitetônica racionalista é de extrema 
atualidade, servindo para nos esclarecer alguns temas agitados quando da visita de Gropius, e 
posteriormente Max Bill, ao Brasil nos anos 50. Sobre a atualidade e as ressalvas do texto de Argan, 
recomenda-se o posfácio escrito por Bruno Contardi para a edição de 1988 -ARGAN, Giulio Cario - 
Walter Gropius e la Bauhaus, Torino, Giulio Einaudi editore, 1988 (1 ‘edição 1951).
57A descrição ocupa diversas paginas além dos pequenos trechos já citados.
“ARGAN, Giulio Cario - Op. Cit., p.34.

discussões sobre ensino de arquitetura, quase contemporaneamente ao artigo onde 
Ferraz defende a maior pertinência do projeto didático gropiusiano em relação ao 
corbusiano55. Também na Itália, ainda antes da guerra, a oposição entre Gropius e 
Corbusier estava sendo instrumentalizada por Pagano e Pérsico, na sua oposição ao 
grupo da revista Quadrante, que se orientava de acordo com o arquiteto suíço . A 
citação de Gropius pode ser vista dentro deste quadro, como uma operação de 
demarcação de especificidades em meio a uma arquitetura que se pretendia cada 
vez mais unitária. Não parece ser por acaso que a primeira citação mais explícita 
seja uma definição do que é o arquiteto, que aponta para a sua própria dissolução 
numa equipe.

Anos antes deste depoimento, em 1948, a longa descrição feita por Levi do 
processo de projetação de um hospital já se referia a uma coordenação 
metodológica, onde o arquiteto pouco aparece pois seria o seu coordenador. 
Entretanto, sua ação específica ainda existe: é a forma, que "unifica" todas as 
resoluções dos problemas enfrentados57. Na definição de Gropius, do arquiteto como 
"coordenador", este trabalho do artista que realiza a síntese entra em crise.

Gropius propõe uma nova unidade, que supera a separação clássica entre o 
artista e a natureza. Para Argan, esta nova unidade entre o "eu-todo" faz 
desaparecer a concepção clássica da "arte como representação idealizada de uma 
natureza contraposta"58. O homem, sujeito artista ou fruidor, estaria "incluído na 
unidade das coisas e dos fenômenos". A diferença com o pensamento purista 
expresso por Le Corbusier e Ozanfant é radical:
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Como vimos anteriormente no pensamento corbusiano, a mediação da 
representação interior da natureza, presente no espírito "novo", era fundamental 
para a síntese entre arte e técnica. Subsistiam todos os termos da concepção 
clássica de arte. A Idéia não era mais originária de qualquer metafísica, mas sim do 
conhecimento da natureza, possibilitado pelas ciências modernas, formulação 
coerente com a conceituação clássico-renascentista, como vimos em Panofsky.

No pensamento de Gropius o sujeito é considerado parte da natureza, não há 
sentido em afirmar-se a existência de nenhuma idéia transcendente, que se exprima 
como arte. Assim desaparece a mediação da idéia artística, fundamental, no 
pensamento corbusiano, para a síntese entre arte e técnica. Uma formulação de 
Gropius que está ligada, como observa Argan, à filosofia fenomenológica e 
existencial (sobretudo de Husserh. O espírito ou a consciência se constrói junto à 
realidade, em meio à existência . Não há mais nenhum traço metafísico na idéia 
artística, mas ainda sobreviveria em Corbusier e estaria presente nas leituras de 
Costa e de Rino Levi.

59 Ozanfant e Jeanneret - "Nature et Création", L'Esprit Nouveau, no. 19, dez. 1923. apud MARTINS - 
Op. Cit. .
®°Cf. ARGAN, Giulio Cario - Op. Cit., p.34.

principalmente de limites, de medida, de ordem. (...) A natureza, quando parece bela, 
não o é senão em relação ao homem, isto é, à arte."59
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A aplicação dos conhecimentos científicos não explica, por si só, a evolução 
da obra de Rino Levi. Além das resoluções de problemas funcionais e construtivos, 
os projetos se referem ao ambiente no qual se inserem e constituem um estudo da 
forma que interessa ao arquiteto. Levi sugere que sua vontade de evolução estética 
se manifesta como um estranhamento frente à obra construída:

"Contudo, o fato da arquitetura se ocupar de tais problemas essenciais à vida do 
homem não lhe tira o caráter de verdadeira arte, a qual, em qualquer de suas 
manifestações, é obra de criação do espírito e portanto de personalidade do artista, 
embora este, consciente ou inconscientemente, exprima os anseios e as aspirações 
da sociedade."62

F

"Por que essa indiferença em relação à própria obra? Porque, como se verifica em 
todas as manifestações de arte, a necessidade de evolução do artista faz com que o 
seu espírito, etemamente insatisfeito, o leve, então, a novas cogitações."61

61LEVI, Rino - "Técnica hospitalar e arquitetura "

^LEVI, Rino - "Situação da arte e do artista no mundo moderno, em particular com relação à 
arquitetura", 1948.

Uma c°ndl?ao harmónica. O modelo de harmonia seria a própria natureza, 
mm a P h suas eiS Imu^ave's’ sendo a arte a sua intérprete. O convívio do homem 

e COm a. na*Lireza permitiria o incremento desse processo evolutivo. 
nr?m2irnfiíriam ma'S adiantados e outros mais atrasados, sendo dever dos 
do papel dodSectua19Und°S' TSm°S 3qU' Uma concepçáo or9ânica da sociedade e

I pví n?!riL^aíT!jni0S apenas os desdobramentos dessa concepção na obra de 
aprai da^nnin-3 S x man'festa nas suas reclamações quanto à incompreensão 

n 0 PU^,Ca fíente à arte moderna- AAueles qua deveriam ser educados 
onnrti minariaqUe é. oferecido Pe,os artistas modernos. São várias as

oportunidades na qual Levi expressa essa opinião.
pncinn hT *nUrn momento de grande produção de projetos, Levi reclama do 
ensino de arquitetura no Brasil:

Os processos de agenciamento de conhecimentos específicos e sua 
incorporação na resolução funcional do projeto alimentam a "evolução do artista", 
com seu espírito "eternamente insatisfeito". Para Levi arquitetura é arte, o que não 
significa qualquer afastamento da realidade concreta da sociedade.



No mesmo ano aborda o tema na palestra 'Técnica hospitalar e arquitetura":
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Nove anos mais tarde Levi retoma o assunto, de forma menos otimista, 
apontando os limites de aceitabilidade da arquitetura e arte moderna:

"O entrave principal à reorganização das cidades não resulta dos interesses 
particulares, como é de opinião geral, mas de erróneos preconceitos estéticos que 
levam a imitar uma tradição mal compreendida. (...) A arte constitui fenômeno em 
evolução permanente, traduzindo-se por um desenvolvimento contínuo da forma e da 
expressão. Ao contrário das invenções científicas, ela provoca a repulsa da massa. 
Esta é incapaz de se adaptar ao espírito inovador, preferindo o refúgio cômodo e 
seguro da rotina.”64

Observe-se que Levi manifesta esta opinião num momento reconhecido como 
de grande produção, sua e de toda a arquitetura moderna no Brasil. Em carta escrita 
naqueles anos para Adalberto Libera, Levi aprofunda sua análise.

"Daquilo que me diz, vejo com tristeza como, depois de tantos anos de luta e 
esforços para dar à arquitetura uma orientação sana, o campo esteja ainda agora 
dominado por Piacentini. Aqui a coisa está exatamente no mesmo ponto, não 
obstante as impressões que se possa ter das publicações sobre a arquitetura do 
Brasil. O que se fez de bom constitui uma exceção. Em comparação com aquilo que 
se faz de péssimo é praticamente zero. O mais importante é que os problemas

"O grande público é incapaz de se adaptar ao espírito inovador, peculiar à arte, pelo 
qual sente viva repulsa. Aceita passivamente a rotina, sem admitir qualquer 
possibilidade de contestação, pois ela representa para ele, um refúgio cômodo e 
seguro. (...) O arquiteto, cuja atividade depende de terceiros, mais do que qualquer 
outro artista, é vitima dessa situação, com a qual está perfeitamente habituado. Não 
é raro que, mesmo antes de receber as informações básicas sobre o tema, lhe sejam 
feitas imposições de ordem plástica. Resulta daí uma situação ambígua, da qual só 
poderá sair dignamente desde que saiba vencer tais imposições."65

"Em meio a essas inúteis e prejudiciais elocubrações acadêmicas, (...) ou ainda na 
cópia de incipientes formas coloniais, extinguiram-se as melhores virtudes criadoras. 
(...) Se de um lado a escola fornece elementos científicos preciosos, novos e úteis, 
de outro (...) desorienta o espírito destruindo a faculdade criadora. (...) Felizmente 
notam-se hoje alguns sinais precursores de uma época de renovação para arte da 
arquitetura; é que a mentalidade dos interessados em construções vai-se aos poucos 
esclarecendo, conformando-se com as novas conquistas da forma; de outro lado, 
alguns arquitetos de sensibilidade moça e entusiástica, procuram desprender-se dos 
preconceitos que lhes são inculcados.

63LEVI, Rino - "O que há na arquitetura".
mLEVI, Rino - "Situação da arte e do artista no mundo moderno".
65

LEVI, Rino - "Técnica hospitalar e arquitetura".
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Levi considera que as exemplares ações do grupo de arquitetos "favorecidos 
pelo governo” não constituem uma grande conquista. Acusa os limites dessas ações 
frente ao intenso processo de crescimento das cidades brasileiras, em especial São 
Paulo, após a Segunda Guerra. Reclama que a maioria dos arquitetos sejam 
mantidos afastados dos projetos de maior interesse para a sociedade. Dessa 
maneira não poderiam cumprir os principais objetivos para os quais foram formados.

"O arquiteto é mantido afastado dos grandes problemas de interesse coletivo 
tipicamente da sua especialidade, fica assim sem qualquer possibilidade de dar sua 
contribuição à solução dos mesmos. Esses problemas são por ele estudados dentro 
das novas conquistas da técnica e das condições contemporâneas. As suas 
conclusões são lógicas e claras, mas na prática não encontram compreensão, nem 
aplicação. No entanto, se essas conclusões fossem adotadas, a vida do homem seria 
bem melhor, material e espiritualmente."67

(projetos) que dizem respeito aos interesses coletivos não existem. Salvo alguns 
poucos arquitetos que foram favorecidos pelo governo, durante um certo período no 
qual tivemos um ministro simpatizante da arquitetura moderna, todos os outros 
continuam a ter problemas (projetos) mal colocados, com caráter prevalentemente 
especulativos e para terrenos impróprios. Assim perdemos todas as nossas energias 
e os anos vão passando sem qualquer esperança."66

Arquivo Rino Levi.^epetknos aqui I^posta a 03,13 de Adalberto Libera de 30/12/1946,
Levi sobre Piacentini oois ela á ferta antenormente quando discutimos as opiniões de
da arquitetura italian’aPcom a brasileira nb^ compreendermos sua comparação entre a situação 
sinónimo de "projeto" 0UW2S; ^am0S também 0 uso do termo "problema" como 
projeto como equacionamento e reÍluçã?de um problema6 C°nfirme a já discutida concepção de um

^LEVI, Rino - "Situação da arte e do artista no mundo moderno".

de 1949. Larchitecture est un art et une Science", LArchitecture d‘Aujourd'hui n. 27, dezembroa

O momento de criação artística, no qual o arquiteto "se sente completamente 
dentro do assunto e senhor absoluto do problema", podendo contribuir para uma 
melhora da sociedade, tem apenas um adversário. Não se trata das condicionantes 
funcionais e técnicas, as quais tornam "fértil a mente criadora", mas sim a "massa 
inculta", que aceita as inovações científicas, mas recusa, por preconceito, as 
inovações estéticas. Parte da sociedade impede a evolução da própria sociedade. A 
harmonia tomava-se uma meta inatingível.

Ao publicar o extrato da conferência "Técnica hospitalar e arquitetura" , o 
redator de L'Architecture d'Aujourd'hui, Alexande Persitz, faz acompanhar um texto 
onde critica negativamente a concepção de arquiteto-artista de Rino Levi. As críticas 
de Persitz ao "divórcio entre o criador e a multidão" significariam a defesa da 
arquitetura como uma "arte pura", isolada de qualquer condicionamento externo ao 
artista. É uma crítica feita por alguém que desconhece o trabalho de Levi. Não ha,
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O assunto é retomado no ano seguinte, 1952, quando Artigas analisa as 
diversas correntes da arquitetura moderna, concluindo com a exaltação da 
arquitetura realizada naqueles anos na URSS.

como vimos até aqui, em nenhum momento do seu trabalho ou de seus escritos, uma 
defesa da arquitetura como arte afastada das necessidades sociais, funcionais ou 
técnicas. O que não pode ser confundido com a defesa da liberdade artística, 
pronunciada enfaticamente por Levi neste seu texto publicado na França.

!

"Pretendendo diminuir as contradições da burguesia caduca, desmascaram-se muitos 
líderes do movimento modernista - cada qual por sua vez. Aparecem claramente 
agora, o que sempre foram: ideólogos da classe dominante, defensores impertérritos 
da ordem burguesa, da alardeada civilização ocidental. Para os arquitetos 
progressistas do Brasil, a linguagem de Le Corbusier, neste livro (Le Molulor) é a 
linguagem do pior dos inimigos do nosso povo, o imperialismo americano. Cumpre- 
nos repudiá-lo.”71

"O que parece certo é que a arte só se manifesta com pujança verdadeira num clima 
de liberdade absoluta. Qualquer injunção da sociedade ou de indivíduos no sentido 
de dirigi-la para objetivos predeterminados é fatal."69

Em sua tese, Lúcio Gomes Machado sugere que os motivos dessas 
declarações de Levi, contra qualquer interferência na criação artística, têm um 
sentido político, em razão das disputas internas da arquitetura moderna brasileira70. 
Seriam sim uma "não aceitação de censura ou de direção do processo de criação, 
aspectos então intensamente discutidos em razão da intensificação da Guerra Fria".

Os manifestos de Vilanova Artigas já no início dos anos 50 atestam a 
virulência com a qual o debate arquitetônico foi envolvido pela polarização entre 
URSS e EUA. A brusca politização dos argumentos em jogo no debate arquitetônico 
não poupa ninguém.

"Este contraste com a miséria humana nos países de regime capitalista é muito 
grande. É perigoso para a classe dominante. Lançam-se por isso os seus ideólogos 
ao ataque à União Soviética e em nome de uma 'revolução estética', em nome de 
uma 'arte moderna' cuja missão fundamental tem sido, como vimos, combater a 
classe operária e conservá-la na miséria a fim de que não diminuam os lucros dos 
patrões, em nome desta grande mistificação acusam o 'academismo' dos edifícios

^LEVI, Rino - "Técnica hospitalar e arquitetura".
70MACHADO, Lúcio Gomes - Op. cit, p. 106.
71ARTIGAS, J. Vilanova - "Le Corbusier e o imperialismo", Fundamentos, maio de 1951
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"É natural que ao levantar a casa proletária o construtor soviético recuse o uso de 
uma forma de expressão que foi inventada e usada através da história, contra o 
povo, contra a classe operária. Também é natural que procure começar usando 
aquelas formas que são mais ligadas a épocas progressistas, formas de uma 
arquitetura que não era toda ela inventada em função do combate à classe operária. 
(...) As cadeiras estofadas às quais a classe dominante tem sentado são cômodas e 
macias. O povo tem direito a experimentá-las e sobre elas repousar enquanto cria as 
formas das cadeiras do futuro.”73

comunistas porque alguns deles o povo constrói com colunas, com balaustres, com 
cornijas. Na verdade querem atacar o socialismo e a revolução proletária.”72

72ARTIGAS, J. Vilanova - "Os caminhos da arquitetura moderna", Fundamentos, janeiro de 1952.
73ldem, Ibidem.
74Cf. LOURENÇO, Maria Cecília França - Op. cit..
75Em seu depoimento a este autor, a viúva de Levi ressalta a consideração que este tinha pela o 
arquitetônica de Artigas. O depoimento da filha, Sra. Barbara Ferrari, também confirma a amiz 
entre ambos.

Artigas inverte os termos da costumeira acusação feita pelos conservadores, 
onde a arquitetura moderna era obra dos "bolchevistas". Mantendo a vinculaçâo 
direta entre arquitetura e política, Artigas acusa a arquitetura moderna de 
"imperialista", e defende textualmente o academicismo stalinista.

O desdobramento deste raciocínio de Artigas para o campo cultural resultou 
HIVISir°' a9°^a nao aPenas entre "modernos" e "acadêmicos", mas entre 

niáctirJc hS r6 ,imP®na'lstas ■ Artigas ataca a I Bienal como "exposição de artes 
nuo ní!ld°- IP° m°derin° mteiramente a serviço do imperialismo ianque". A mesma 
RaíHv ! arqy!tetura de Le Corbusier, Oscar Niemeyer, Hélio Uchoa, Affonso 
Reidy, Lucio Costa, Henrique Mindlen, Rino Levi e Álvaro Vital Brasil74.

rArtam2nfntT^)CUtOr de ^eV*’ Puando este defende a "liberdade absoluta" da arte, é 
SririZdlaArtl9aS’ nao ae tratar|do de um manifesto pela "arte pura" separada da 
imniirarnoc0001» acusa P_ers*tz- Cabe ressalvar que a diferença política, com suas 
orofisqiníLi mó» Ra? ‘™Pediu Pue Levi e Artigas tivessem um respeito 
orandp ’ Hma re açao. Pue. segundo familiares, era acompanhada de uma 
nartirínaram Um? conviv®nc'a Pue se estendia à universidade, onde ambos 
araE mjJva"1ente da criação da FAU-USP. Também na obra dos dois 
diferanriariac w n ramos diversos paralelos, resultantes de interpretações 
projetos de Levi°S mesmos temas- e Pue serão apontadas durante as análises dos

nnr py^hIlÍ6^ da !jt->®rdad® de criação realizada por artistas e por críticos (como 
arte" Pnmn' nhJ10 Pedrosa) nos anos 50, não significava uma defesa da "arte pela 

mo observa Ronaldo Brito, o objetivo era "livrar a arte das malhas de
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"O certo é que se classifique a arquitetura como arte plástica de caráter 
essencialmente abstrato. A função do arquiteto é o estudo da forma, em ligação com 
o ambiente e o clima, dentro de condições funcionais e técnicas, visando a criação 
harmoniosa de ritmos, ordenando volumes, cheios e vazios, jogando com a cor e a 
luz.’’77

I
mundanismo e da condição de sub-item de programas partidários, dentro dos quais 
desempenhavam um papel de simples propaganda ideológica" . Seria grande a 
sintonia entre as propostas de Levi e as tendências construtivas na arte brasileira 
dos anos 50.

Repetindo, agora de forma completa, a definição que Levi faz da arquitetura 
podemos ter alguns parâmetros para a análise de sua obra:

O estudo da forma, que Levi desenvolve ao longo de sua obra, expressa 
fielmente tal concepção. A opção em conferir um "caráter essencialmente abstrato" à 
arquitetura se revela como oposição aos estilos históricos (figurativos) no início de 
sua carreira. Trata-se de uma opção estética que evolui até tornar a arte abstrata 
uma fonte de referência ao desenvolvimento de sua obra. Uma aproximação que não 
se constitui em citação ou imitação das formas pintadas ou esculpidas, mas sim da 
procura de princípios e procedimentos de formalização adotados pelas outras artes.

O contato de Levi com os artistas plásticos foi uma constante desde os anos 
30. Sua participação do "Grupo dos sete", composto em São Paulo por artistas de 
formação estrangeira, atesta o início de uma relação que evoluiu _çara a sua 
presença em alguns dos principais eventos da vida artística paulistana78. Em 1939, 
Levi foi convidado por Flávio de Carvalho para escrever sobre arquitetura na Revista 
do Salão de Maio, exatamente na sua edição mais importante e polêmica, que 
contou com a participação de Alexander Calder, Josef Albers, Jean Hélion (artista 
que participou com Theo Van Doesburg do manifesto de Arte Concreta, em 1930), e 
outros artistas de tendência abstrata e construtivista. Em 1948, fez parte do 
Conselho Administrativo do Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo, 
exatamente no período de maior polêmica entre arte abstrata e figurativa, 
permanecendo até a realização da I Bienal79.

76Cf. BRITO, Ronaldo - Neoconcretísmo, vértice e ruptura do projeto construtivo brasileiro, Rio 
de Janeiro, FUNARTE.1985, p. 14.
77LEVI, Rino - "Técnica hospitalar e arquitetura".
78 Observe-se a coincidência de denominação com o Gruppo 7 italiano. O "Grupo dos sete" é 
composto, no ano de 1936, por Victor Brecheret, Antonio Gomide, Yolanda Lederer Mohalyi, John 
Graz, Regina Graz, Elisabeth Nobiling e Rino Levi. FERRAZ, Geraldo - "Individualidades na História 
da Atual Arquitetura no Brasil - III - Arq. Rino Levi", Revista Habitat maio de 1956, p. 38.
79Cf. LOURENÇO, M. C. - Op. Cit - O conselho administrativo do MAM era composto por Sérgio 
Milliet, Antonio Cândido, Lourival Gomes Machado, Luiz Saia, Clóvis Graciano, e os arquitetos:
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Vilanova Artigas, Rino Levi, Eduardo Kneese de Mello, Jacob Ruchti; sendo que Levi fazia parte da 
diretória executiva.
®°Cf. AMARAL, Aracy A. - Arte para que? A preocupação social na arte brasileira 1930-1970, São 
Paulo, Nobel, 1984.
aiCf. BRITO, Ronaldo - Op. Cit.. A próxima citação é da p. 32.

Ainda que incompleta, esta relação de fatos é suficiente para atestar um 
interesse constante de participação junto aos artistas plásticos dos principais 
eventos culturais do período. Em 1948, Levi conhecia suficientemente o assunto 
artes plásticas para que sua manifestação sobre o "caráter essencialmente abstrato" 
da arquitetura seja lida como uma opção cultural. Uma opção que tem seu maior 
significado internamente ao ambiente cultural brasileiro, onde a oposição entre 
abstracionismo/figurativismo se revestia de uma forte retórica política 80

Com a I Bienal de Artes Plásticas de São Paulo, em 1951, surgem os 
primeiros agrupamentos de artistas brasileiros ligados ao projeto construtivo . A 
filiação imediata foi com a Arte Concreta desenvolvida pelos suíços, reforçada pela 
presença de Max Bill na Bienal. Ronaldo Brito considera que a premiação da peça 
de Bill, a "Unidade Tripartida", representou um "sintoma do entusiasmo local pelos 
postulados racionalistas da arte concreta". No lugar concebê-la como adesão a um 
movimento estético estranho à situação cultural brasileira, esta interpretação feita 
por Brito sugere a existência de um ambiente receptivo aos seus conceitos. Tanto a 
produção arquitetônica, quanto os textos e atitudes de Levi nos permitem supor que 
ele fosse participante ativo desse ambiente. A análise da evolução de sua obra 
confirma a sintonia com os princípios da Arte Concreta, produzida em São Paulo nos 
anos 50. Encontra-se em ambos a mesma intenção de integração da arte no campo 
da razão, da técnica e da ciência.
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O estudo da obra projetada e construída por Rino Levi e sua equipe é um 
desafio excitante. A extensão e complexidade de sua produção tem poucos paralelos 
na arquitetura moderna brasileira. Entre 1926, quando retorna ao Brasil, e o seu 
falecimento, em 1965, são quase quarenta anos de produção ininterrupta. Ao 
contrário de alguns exemplos conhecidos, não se trata de uma produção 
estacionada nos primeiros sucessos. Pelo contrário, o início é difícil, repleto de 
incertezas e riscos, um período confuso e contraditório. A obra de Levi evolui, 
expressando sempre o extenuante esforço empregado na superação das dúvidas de 
cada período. Para quem não acreditava na forma fácil, o único caminho possível 
era um trabalho sistemático e constante.

Rino Levi foi formado por um ensino de arquitetura baseado nos princípios 
acadêmicos de composição. Projetar era dispor elementos de arquitetura e de 
composição de acordo com princípios de simetria, sobre retículas geométricas. A 
incorporação, no ensino romano, do raciocínio de Choisy, onde o projeto era 
concebido como equacionamento e resolução de problemas o levou a uma crescente 
colaboração com as ciências e tecnologias envolvidas na produção da arquitetura. 
Mas não seria apenas essa aproximação com as ciências e técnicas modernas a 
produzir sua ruptura com a tradição acadêmica. Sem as explorações das vanguardas 
artísticas a arquitetura moderna seria uma simples atualização, como aquela 
defendida por Piacentini.

Os procedimentos compositivos acadêmicos sobrevivem na obra de Levi. 
Projeta elementos de composição e os dispõe de acordo com determinada intenção 
projetual. Como Levi realiza, em fins dos anos 20, uma opção por produzir uma 
arquitetura moderna, os elementos de composição são estabelecidos por princípios 
funcionais, se possível incorporando conhecimentos científicos, e a disposição não 
obedece mais aos critérios acadêmicos dos eixos de simetria especular. Rompendo 
com os estilos históricos, Levi teve que desenvolver um novo conjunto de 
procedimentos para substituir aqueles que estavam historicamente consolidados. Ao 
acompanharmos tal desenvolvimento, substituiremos o termo composição por 
disposição, e elementos de composição por volumes funcionais. Dessa forma 
evitamos a simples transposição de princípios acadêmicos para uma arquitetura 
moderna, o que acarretaria uma impropriedade por anacronismo. Entretanto não 
deixamos de explicitar a linha de descendência entre um e outro.

Levi desenvolve seus primeiros projetos com a elaboração cuidadosa de um 
volume único que abriga todos os ambientes exigidos pelo programa. São assim as 
primeiras casas, os primeiros prédios de apartamentos e os cinemas. Os primeiros 
conjuntos de casas desdobraram esse procedimento com a repetição em série de 
uma unidade modular. Os projetos dos cinemas acarretaram a necessidade de 
combinação de duas atividades que exigiam volumetrias diferenciadas. Levi opta 
pela sobreposição destes volumes. A dificuldade na obtenção de um todo unitário e
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harmónico, agravada pela complexidade dos programas e a decorrente 
multiplicidade de volumes funcionais o levam a novas tentativas. Trata-se de um 
problema estético, que orienta as principais decisões de projeto, não como uma 
imposição sobre a funcionalidade e construtibilidade, mas como uma condição de 
equilíbrio orgânico do seu todo. Levi tentou vários caminhos para superar essa 
dificuldade. Analisaremos três que consideramos os principais deles. No primeiro, 
que tem como melhor exemplo o projeto para o Sedes Sapientiae, a disposição do 
conjunto passava a ser regida por um espaço vazio, que deixava de ser uma sobra 
do volume, para articular positivamente o todo. No segundo, exemplificado pela 
proposta para o Aeroporto Santos Dumont, tentava manter as diversas atividades 
dentro de um único volume. No terceiro, expresso pelos projetos de hospitais, a 
disposição era regida por um complexo sistema de fluxos. Ao longo dos próximos 
sub-itens, procuraremos acompanhar, através da análise de alguns projetos, a linha 
de evolução dos seus procedimentos projetuais.

82 Levi projeta em seguida o UFA de Recife, o Universo, o Piratininga e o Ipiranga em São Paulo. A 
sua metodologia de projeto acústico geraria também o Teatro da Sociedade de Cultura Artística de 
São Paulo. Sobre os cinemas ver SIMÕES, Inimá - Salas de Cinemas em São Paulo. Dentro de 
uma análise arquitetônica dos cinemas paulistas ver, deste autor, Arquitetura de cinemas na cidade 
de São Paulo, dissertação de mestrado IFCH-UNICAMP, 1990 e artigo "Arquitetura de cinemas em 
São Paulo - o cinema e a construção do moderno", revista Óculum, n. 2, 1992.
“LEVI, Rino - "Considerações a propósito do estudo acústico de um Cinema em construção em São 
Paulo", revista Polytécnica, n.22, abril de 1936; "Acústica e forma na arquitetura", sem data, texto 
básico do curso conferido em diversas ocasiões pelo arquiteto.

As primeiras formulações, realizadas por Rino Levi, a respeito da 
incorporação do conhecimento científico na arquitetura foram baseadas nos seus 
estudos de acústica, desenvolvidos para o projeto do UFA-Palace em 1936 82. Levi 
estudou a teoria de Sabine e desenvolveu um método próprio que aplicou em 
diversas ocasiões, divulgando-o em artigos e transformando-o em curso . O
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principal resultado formal, as paredes seguindo uma curvatura parabolóide para 
melhor difusão sonora, já havia sido adotado por Le Corbusier no auditório do seu 
projeto para a Sociedade das Nações. Mas não se tratava de uma simples 
reprodução da forma, pois esta era derivada de complexos cálculos acústicos. Levi 
teve que estudar a teoria de Sabine, conceber uma articulação dessa teoria com a 
formalização arquitetónica e calcular todos os dispositivos necessários para otimizar 
o efeito sonoro.

^PIACENTINI, Marcello - 'Problemi reali piu che duranteíu^ág^com
Mi Decorative. ^sc‘co'° 1928n0°JUtóatro Saloia de Florença, que foi divulgado por 
Piacentini nos inicio dos anos zu, no projeiu uu
Geraldo Ferraz como sendo apenas teatro.
-QUAGLIATA, Luigi - "Uacustica nelle sale cinematograf.che", in revista Mhrtettura e M,
Decorative, junho de 1936.

A incorporação dos conhecimentos de acústica no projeto de auditórios e 
cinemas era tema do ensino romano. Em várias ocasiões o assunto é tratado com 
profundidade pelos seus professores. Foschini e Piacentini são considerados os 
criadores da arquitetura de cinemas na Itália. Conhecedor do assunto, Piacentini o 
utiliza na sua polêmica com os racionalistas italianos, em 192884. Cita a sala Pleyel, 
primeira aplicação dos princípios científicos da acústica, e o auditório de Le 
Corbusier como exemplos de inovações formais pertinentes. Alguns anos mais tarde 
a revista Architettura trata diretamente do assunto. Em junho de 1936, dois meses 
após o primeiro artigo sobre acústica escrito por Levi, é publicado na Itália um 
estudo de Luigi Quagliata sobre o método de cálculo acústico de Sabine e suas 
aplicações arquitetônicas85.
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Os recursos empregados até então, para a construção de salas com boa 
acústica, por serem de origem empírica não garantiam o seu sucesso. A ciência, 
corretamente interpretada, pois as pesquisas não eram acompanhadas de manuais 
de aplicação arquitetônica, permitiria a precisão, subvertendo inclusive algumas 
práticas e tipologias formais consolidadas.

As pesquisas desenvolvidas pelo físico Wallace Sabine estabelecem 
quantificações precisas da relação entre o volume de um ambiente e o tempo de 
reverberação do som. Os desdobramentos são dois, um corretivo e outro projetual. 
Dado um volume pré-estabelecido, é possível calcular o tempo de reverberação 
corrigindo-o, com superfícies absorventes e refletores, para adequá-lo às suas 
finalidades. O inverso desse procedimento resulta em diretrizes de projetação 
bastante objetivas. Dado o tipo de som que se deseja, pode-se estabelecer o volume 
exato do ambiente. Como a planta é diretamente proporcional ao número de lugares 
e às condições de circulação e visibilidade, o pé direito deve ser calculado pela 
fórmula de Sabine. Assim, cientificamente, os tradicionais pés-direitos altos dos 
antigos teatros foram condenados, pois criam uma reverberação excessiva.

Além do estudo da reverberação, a forma do auditório deve estabelecer uma 
distribuição uniforme do som. Para isso se deveria evitar paredes paralelas e 
côncavas; a forma deve ser obtida por um cálculo preciso:
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Coerente com suas concepções artísticas, o rigor das fórmulas não deveria 
ser contraditório com a criação plástica.

Para ilustrar a riqueza de possibilidades da colaboração ciência/arquitetura, 
Levi recorre a um seu exemplo que abrange também a colaboração dos artistas com

-

"Dando às várias superfícies refletoras tamanhos proporcionais às distâncias 
percorridas pelo som, na razão do quadrado da distância, obter-se-á intensidade 
sonora uniforme em todos os pontos do local. (...) O teto aumenta de largura quanto 
mais se afasta do palco, fornecendo assim, maior área refletora para as localidades 
mais distantes da origem sonora. (...) As paredes laterais, sendo divergentes, 
refletem o som para o fundo da sala, onde o mesmo será absorvido por materiais 
apropriados."86

LEVI, Rino - "Acústica e forma na arquitetura". 
87ldem, Ibidem.

"As influências que as injunções e as limitações funcionais e técnicas exercem sobre 
a construção não entravam em absoluto a liberdade criadora. Pelo contrário, podem 
até estimular o trabalho da concepção arquitetônica, concorrendo, sem dúvida, para 
ativar o processo de evolução plástica. Vale a pena repetir as sábias palavras de 
Walter Gropius: - 'A limitação toma fértil a mente criadora' ,"07
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mLEVI, Rino - "Síntese das artes plásticas". Revista Acrópole, set. 1954 p 567-568. Sobre o assunto 
ver LOURENÇO, M. C. F. - Op. cit..
"LEVI, Rino - "Considerações a propósito do estudo acústico de um Cinema em construção em São
Paulo".

os arquitetos. Um assunto que seria retomado mais detalhadamente por ocasião das 
polêmicas sobre os murais e painéis artísticos
"Superfícies convexas para fins acústicos são obtidas por meio de relevos nas 
paredes e no forro, ou por meio de objetos pendurados na sala, como se fez no 
grande auditório da Universidade da Venezuela, em Caracas (capacidade 3.000 
pessoas). A composição desses objetos é de Alexander Calder, obedecendo às 
indicações do arquiteto e de especialistas de acústica. Talvez seja esse o exemplo 
mais notável de integração das artes plásticas na época moderna. Ressalte-se que 
essa integração deve obedecer à orientação do arquiteto, não ficando o artista livre 
para qualquer intervenção. As limitações seriam as mesmas da criação 
arquitetônica, que deve ser sobretudo harmónica no seu conjunto. O controle do 
arquiteto, possuidor do conceito que unifica a obra, confere à colaboração com o 
artista um caráter semelhante àquela com os técnicos e os diversos especialistas 
envolvidos na equipe interdisciplinar.

O arquiteto incorpora no seu processo criativo o conhecimento necessário 
para a superação desses limites. O projeto deve portanto exprimir, na sua forma, a 
resolução dos problemas funcionais que enfrentou. Nos cinemas, onde as 
derivações geométricas do cálculo acústico são bastante objetivas, a ação criativa 
estaria igualmente condicionada. Sua idéia artística engloba as determinantes 
funcionais e científicas das exigências de acústica e de visibilidade, gerando uma 
forma que as supera e harmoniza. São exatamente os cinemas que apresentam 
algumas das mais poéticas formas produzidas no seu escritório.

Em 1936 Levi lamentava que no projeto do UFA Palace teve de se ater a 
muitas limitações para as explorações das possibilidades formais de seus estudos 
acústicos. A parabolóide não pôde ser estendida ao todo da parede para "evitar uma 
forma arquitetônica por demais avançada para o público, ainda não habituado a uma 
estética que lhe poderia parecer extravagante"89.

Tais limites seriam superados depois. O sucesso do UFA garantiu a sua 
inserção numa área - projetos de cinemas - até então dominada por preocupações 
estilísticas fantasiosas. Nos projetos seguintes, as formas dos auditórios derivaram 
da primeira experiência. Obviamente Levi não refez todo o processo de descoberta 
da parabolóide como melhor forma para a reflexão uniforme do som. Esta já se 
consolidara como uma solução formal eficiente para o problema acústico. O passo 
seguinte seria de outra ordem. Levi exploraria suas possibilidades estéticas na 
constituição do espaço.
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O auditório do Cine Universo, de 1938, apresentou uma forma mais eficiente, 
funcionalmente e esteticamente, que o UFA. A parabolóide organizou todo o espaço, 
e não mais apenas a área do proscénio. As paredes tiveram sua planta em curva 
parabólica, o mesmo ocorrendo com o corte do teto e do piso. O resultado foi mais 
harmónico, com maior sentido de unidade espacial. A parabolóide foi incorporada à 
totalidade do espaço, não mais se limitando a um setor residual da tipologia de 
teatro. O Ipiranga seguiu essa tendência acrescentando os balcões sinuosos, frutos 
da intersecção entre o corte de seu piso e as plantas das paredes, ambos também 
concebidos a partir de curvas parabolóides. As proporções eram completamente 
outras, mas a acústica foi resolvida de acordo com um procedimento metodológico 
que se repetiu e se aprimorou a cada aplicação.

O raciocínio adotado para os projetos de cinema foi transferido para o projeto 
do Teatro Cultura Artística. A forma seguiu os mesmos procedimentos de cálculos 
acústicos adotados até então, apresentando especificidade de acordo com o seu 
uso. Sob a parte mais baixa da platéia Levi projeta o auditório menor. Foram 
desenvolvidas algumas características dos cinemas, em especial a sobreposição 
entre fundo da platéia e dispositivos de acesso e espera do público. Mas algumas 
inovações marcam a importância deste projeto. Toda envidraçada, a sala de espera 
permitiu a vista para a cidade, ainda que restrita ao topo das casas vizinhas e, no 
sentido inverso, aliviou a massa do volume. O gigantesco painel de Di Cavalcanti 
criava uma outra profundidade para o restante da fachada, consistindo numa das 
primeiras colaborações de Levi com artistas plásticos de renome. O palco giratório 
expressava o seu interesse na aplicação de conhecimentos de cenografia. O 
desenho de uma cadeira especial seria justificado pela inexistência de uma "cadeira 
moderna" naquela época em São Paulo, que fosse coerente com seus critérios 
formais90. O arquiteto procurava realizar assim o completo controle sobre o todo do 
projeto.

90Cf. Depoimento do Arq. Roberto Cerqueira César ao autor.
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A clara continuidade do raciocínio projetual nos permite a identificação de 
uma linha seqúencial de soluções a problemas técnico-funcionais similares. Não se 
tratava de uma nova tipologia, um esquema de distribuição que se repetia, mas sim 
de um raciocínio comum no equacionamento e resolução de problemas que 
pudessem ter uma continuidade evolutiva nítida.
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6 e 7 - Rino Levi - Perspecativa do Teatro Cultura Artística antes da definição do painél, e foto do conjunto pronto.
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2.8.2 - Sobreposição ou expansão, as dificuldades dos projetos 
polifuncionais

91Cf. a análise realizada por este autor na sua dissertação de mestrado e artigo já citados. As 
observações sobre o UFA de São Paulo, o Universo e o Ipiranga tentam resumir os principais 
elementos dessa análise. Essa característica dos projetos de cinemas também foi observada por 
Guido Zucconi, em seu artigo "Rino Levi - Immagini di grande architettura a San Paolo , revista 
Domus n°728, junho de 1991.

■
IX li

10 - Cine UFA-Palace (SP), Cine Universo e Cine Ipiranga/Hotel Excélcior.
Diferenças na sobreposição do edifício alto com o acesso e volume da sala de projeções.

No UFA Palace de São Paulo o prédio se sobrepõe ao vestíbulo de entrada, 
sala de espera e serviços adjacentes. Assim, os pilares da estrutura do prédio alto 
podem atravessar o cinema sem prejudicar as atividades ali desenvolvidas. Caso o 
prédio se sobrepusesse à sala de projeções, seriam inevitáveis enormes vigas de

O raciocínio aplicado ao desenvolvimento dos cinemas resultava no projeto 
de um elemento funcional unitário. A hierarquia de funções no cinema era clara. A 
sala de projeções deveria ter a primazia no conjunto. As atividades correlatas à 
fruição do espetáculo, tais como a circulação de um grande fluxo de espectadores, 
eram definidas de maneira subordinada. A hierarquia dos espaços garantia a 
unidade do conjunto, característica essencial para a almejada harmonia da obra de 
arquitetura.

Com o aumento da complexidade dos programas solicitados, essa 
metodologia não seria suficiente para a obtenção da unidade do conjunto. A 
hierarquia dos espaços servidos e servidores e sua repetição modular, como 
veremos mais adiante, foi eficiente para a estruturação dos projetos de casas, 
edifícios habitacionais e de escritórios. Entretanto, os conjuntos polifuncionais 
apresentavam uma complexidade para a qual não bastava esse procedimento.

Os primeiros projetos a revelarem essas dificuldades seriam os conjuntos 
compostos pelos próprios cinemas e prédios em altura (escritórios ou hotel). Levi 
projetava dois volumes monofuncionais, o cinema e o prédio, sobrepondo-os91.
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transição para que os pilares não prejudicassem a visão do espetáculo. Nessa 
disposição de conjunto a existência de dois elementos, sala de projeção e prédio 
alto, não era claramente visível da rua, pois com o lote de meio de quadra o prédio 
alto ocultava o volume da sala de projeções. Apenas o térreo recebeu a tarefa de 
manifestar para a rua a existência do cinema no seu interior. A luz e a forma do 
vestíbulo foram os recursos utilizados. O vestíbulo do UFA de São Paulo reproduzia 
em suas paredes a forma ideal da sala de projeções, a parabolóide. A luz indireta, 
espetacularmente trabalhada, ressaltava na noite da cidade as suas formas. Ambos 
simbolizavam a natureza acústica e luminosa da atividade que ocorria no seu 
interior.

O projeto do Universo deveria repetir essa disposição, permitindo a futura 
construção de um edifício alto sobre o longo recuo da sala de projeções. 0 
Piratininga, contruído na mesma época do Ipiranga, seguia o mesmo caminho dos 
anteriores. Apenas o UFA-Palace de Recife e o Ipiranga apresentaram variações.

Dois projetos desenvolvidos em 1937 indicam uma outra linha de 
experimentação na formalização do conjunto. 0 UFA-Palace de Recife e o projeto 
para o concurso do Aeroporto Santos Dumont denotam uma tendência para a 
disposição de diversos ambientes funcionais dentro dos limites de um único volume. 
Enquanto que a estação do aeroporto esbarra nas dificuldades em dispor um 
programa complexo dentro da simetria do volume, o UFA de Recife opta por uma 
disposição diagonal do cinema com o edifício de escritórios, compondo uma quadra 
inteira. É interessante observar que ambos os projetos se inseriam no primeiro 
conjunto de trabalhos realizados fora de São Paulo92.

A proposta realizada para o concurso de projetos para a Estação Central do 
Aeroporto Santos Dumont do Rio de Janeiro foi o maior e mais complexo projeto 
realizado por Levi até aquele momento. Coincidia com a aquisição do livro de 
Agnoldomenico Pica, Nuova Architettura Italiana, catálogo da Trienal de Milão de 
1936, organizada por Pagano e uma das maiores coletâneas da produção de 
arquitetura moderna na Itália93. A coincidência entre ambos os fatos pode nos 
auxiliar a entender os motivos que levaram Levi a basear seu projeto em referências 
explícitas a dois projetos italianos: as aberturas e porticados da entrada da Estação 
de Florença, Santa Maria Novella (1932-35), projetada por Giovanni Michelucci e 
seu grupo; e o edifício dos correios realizado por Mario Ridolfi e Marcello Fagiolo em 
Roma (1933-35).

2Em 1937 Levi realiza seis projetos, sendo quatro fora da cidade de São Paulo: o cinema Ufa em 
Recife, o Instituto Agronómico em Campinas, a proposta para o concurso do Aeroporto Santos 
Dumont e um estudo para uma residência no Rio de Janeiro.
93PICA, Agnoldomenico (Organizador) - Nuova Architettura Italiana- Quaderni delia Triennale, 
Milano, Ulrico Hoepli Editore, 1936. A publicação é apontada por Ciucci e Dal Co como a mais 
exemplar da produção moderna italiana, onde é possível perceber as suas bases em comum.
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Da mesma maneira que o projeto de Ridolfi, a volumetria em paralelepípedo 
do projeto de Levi culminava nas duas extremidades com dois semi-cilindros, 
enquanto as aberturas dos saguões repetiam a forma de Michelucci. É importante 
ressaltar que a adoção dessas formas não apresentava nenhuma incoerência com a 
evolução interna da obra de Levi, que já havia naquele momento produzido formas e 
soluções semelhantes àquelas italianas. A forma em semi-cilindro já havia sido 
usada na casa Pedro Porta e no edifício Guarani, em 1936. A incorporação de uma 
solução semelhante à de Michelucci, para a abertura do hall, também é coerente j

I
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com o hall do Guarani. O projeto parece pretender expressar a sintonia entre ambos, 
ainda que representasse, para Levi, uma possibilidade de aferição de seu trabalho e 
a sugestão de caminhos coerentes para a sua evolução.

A condição isolada do edifício em relação à cidade perece ser determinante 
para o partido de volume único que abrigava todos os usos necessários. Composto 
por um longo paralelepípedo encabeçado por dois semi-cilindros, o volume sofria 
diversas ações de subtração e adição. A identificação do volume completo é 
imediata na vista aérea, do lado do campo de pouso, enquanto da parte voltada para 
a cidade o edifício se assemelha a uma composição neoclássica, com um volume 
central conectado simetricamente a dois volumes laterais por duas alas baixas. O 
eixo de simetria obedece à avenida perpendicular ao aeroporto, atendendo as 
expectativas de implantação do plano urbanístico municipal. A disposição funcional 
estava baseada no conceito de uma estação ferroviária terminal, o que era reforçado 
pelo hall de passageiros semelhante à estação de Florença.

A disposição interna do programa de funcionalidade era muito clara. O lado 
sul do conjunto seria destinado ao embarque, despacho de bagagem, escritórios das 
companhias e facilidades ao público. O lado norte seria reservado à chegada do 
público, serviços de alfândega, importação, exportação e correio. No centro, 
prolongando o eixo de simetria perpendicularmente ao volume principal em direção à 
pista concentrariam-se os serviços de comando e controle de võo. Este apêndice 
avançava escalonadamente para a pista, criando uma sucessão de terraços de 
observação. Também encabeçados por semi-cilindros, sua forma explicitava a 
condição privilegiada de observação necessária para o desempenho de suas 
funções de comando, o que seria reforçado pelas janelas corridas.

No restante do volume, as janelas corridas ao longo de toda a extensão dos 
pavimentos superiores, com exceção das extremidades, criavam um sentido de 
movimento linear, paralelo à pista, referindo-se'ao vetoz deslocamento dos aviões, e 
permitindo a todos os ambientes de trabalho a visão da pista.
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”O edital de Recife exige uma construção de no mínimo quatro andares, ou altura de 
22 metros. V. S. poderá observar pela perspectiva que o cinema não chega a ocupar 
toda essa altura. Penso que devemos excluir a hipótese de se construir em cima do 
cinema, por ser esta solução anti-econômica. Na minha proposta é conservada uma

rI
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A existência de diversos espaços residuais e adaptações forçadas de alguns 
usos indica as dificuldades em conjugar o rigor da simetria especular e a 
complexidade do programa de atividades, dentro dos limites de um único volume.

O projeto de Recife, realizado em 1937, tinha uma situação urbana bastante 
diferenciada dos outros cinemas, englobando toda uma quadra de forma trapezoidal. 
Levi optou por dispor o edifício de escritórios ao lado do cinema. Em carta para o 
proprietário, o arquiteto argumentava os motivos dessa disposição, confirmando o 
raciocínio estrutural como determinante.
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altura menor nas duas ruas secundárias, penso que isto não trará dificuldades com as 
94autoridades dessa cidade."

fffe Hírffí
94Carta de Rino Levi para Sr. U. Sorrentino, 01/11/1937. Arquivo Escritório Rino Levi.

Todo o conjunto, em ambos os 
estudos realizados, eram estruturados 
obliquamente, em função das esquinas 
opostas. Não parece ser casual que as 
perspectivas principais sejam as da 
entrada do cinema (esquina das Ruas 
Santo Amaro e Joaquim Tavora) e da 
sua oposta (Praça Duarte Coelho e Rua 
do Sol), onde se articulavam as duas 
laterais do prédio de escritórios. A 
composição oblíqua unificava as 
fachadas da esquina e criava uma 
divisão diagonal na quadra, entre as 
duas faces dominadas pelo cinema e as 
duas do prédio comercial, revelando a 
divisão interna de usos, sem prejudicar 
a unidade do conjunto.

O volume único era obtido pela disposição diagonal do cinema com o prédio 
comercial. A interpenetração de elementos das quatro faces do volume indica uma 
intenção de unificação formal entre duas formas advindas de usos distintos,
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O projeto encomendado pelo IAPI coroa a série de edifícios realizada nos 
anos 30, revelando alguns limites da estratégia de sobreposição dos volumes 
funcionais. A grande diversidade de funções resultou num complexo conjunto 
polifuncional, com profundas implicações urbanísticas.

No memorial descritivo, Rino Levi aponta a dimensão urbanística como a 
principal:

"Os planos da obra foram estudados atendendo às grandes modificações urbanísticas 
por que passa a cidade; sua localização, na zona comercial, coincide com o futuro 
cruzamento de duas grandes artérias, em vias de serem rasgadas: uma, na direção 
N.S., constituirá a Avenida Anhangabaú, alargamento da atual rua de mesmo nome; 
outra, perpendicular à primeira, atravessará os prédios projetados, seguindo em túnel

respondendo a situações urbanas diferenciadas, pois dois lados margeavam uma 
praça. Dois ângulos do volume, opostos diagonalmente, tornam-se pontos 
estruturadores do conjunto, seguindo a estratégia tradicional de conceber as 
esquinas como ponto focal urbano.

Dos três procedimentos de disposição volumétrica aqui analisados, o do 
Aeroporto Santos Dumont não seria mais retomado, enquanto os de sobreposição e 
justaposição, de acordo com a sua situação urbana, seriam a base dos próximos 
projetos.
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18 - Análise esquemática do corte do IAPI.

sob o Largo São Bento. Essas novas artérias estabelecerão ligações rápidas e 
cômodas para todos os bairros da cidade”.95

^LEVI, Rino - "Projeto de um conjunto de edifícios para o centro comercial de São Paulo", 1939 - 
texto inédito,Arquivo Escritório Rino Levi.
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Tal esforço de conjugação entre arquitetura e urbanismo era inédito em São 
Paulo. A interação entre raciocínio urbanístico e arquitetônico, edifício e cidade, era 
muito avançada para o contexto cultural paulistano da época. No projeto do IAPI, as 
ruas seriam sobrepostas,viaduto e túnel, e a arquitetura não se confinaria aos limites 
do lote. Trata-se do primeiro projeto em que Levi teve a possibilidade de 
experimentar um relacionamento altamente interativo entre edifício-cidade. Um 
caráter futurista emana desta interação, cujo adensamento resultante reproduziria 
imagens presentes tanto nos projetos de SanfElia, quanto na cenografia de filmes 
como "Metrópolis" de Fritz Lang, ou ainda do projeto para o arranha-céu Skne feito 
por Piero Portaluppi em 1921.

■■-
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O projeto era composto por três partes. A superior era constituída por três 
edifícios de 15 andares dispostos paralelamente. Uma marquise que servia de base 
aos três edifícios, abrigando um conjunto de galerias comerciais, conformava a 
segunda parte. A terceira, no espaço entre os níveis do Largo São Bento e da Av. 
Anhangabaú, era ocupada por vários andares de estacionamento e loja, com duas 
escadas públicas e atravessada pelo túnel. Cada parte obedecia a um raciocínio 
projetual específico, onde o diálogo com a sua condição urbana era preponderante 
nas decisões de projeto.

Os três edifícios eram concebidos como lâminas, sugerindo um movimento em 
direção ao eixo entre o Largo São Bento e o Largo Santa Ifigênia. Para criar a ilusão 
laminar, cada prédio era subdividido em dois mais delgados, graças a uma abertura 
vertical recuada, que se prolongava por toda a sua altura. No recuo, que se prestava 
à iluminação da circulação horizontal, os caixilhos quadriculados repetiam o 
fechamento das torres de circulação vertical na outra extremidade, reforçando a 
separação das duas lâminas. Um desencontro de um módulo estrutural no término 
dessas duas subdivisões sugeria o efeito de movimento em direção ao eixo entre os 
dois largos. As janelas corridas, obtidas com o recuo da estrutura, reforçavam essa 
dinamicidade. O sutil arredondamento das quinas do volume contribuía para a 
diminuição de sua profundidade. Sem arestas, o lado maior e o menor do que 
restava de volume se confundiam. As lâminas tinham assim diminuído seu sentido 
de profundidade ao longo do eixo da rua. Parecem pretender tornar-se planos ideais 
que, soltos do solo pela marquise (com sombra diurna ou luz noturna ), avançam em 
direção ao eixo da rua.
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^ROWE, Collin e SLUTZKY, Robert - "Transparência: literal e fenomenal", Revista Gávea n° 2 , 
setembro de 1985.

idontifinorif. 530 academica A06 estrutura a composição por eixos de simetria, 
trariirinnsim T amdie?te urbano, sofria assim uma considerável transformação. Se 
romren e? e 0 projeto deveria reforçar a profundidade do eixo, neste caso o 
mnptia a°r PKan2S procurava exatamente o contrário. Enquanto a marquise contínua 
reduziam e'n 3 Z '\ua/viaduto> os edifícios, concebidos como planos laminares, 
reduziam sua profundidade.
niannc^ seccionamento de uma linha de profundidade com uma sequência de 
Le CnrN.l?írnnCaCí0J30íC^llin R°We no projeto da L'9a das Nações, realizado por 
um nrniaf« * estudo de Rowe procura demonstrar como Corbusier transfere para 
Rn P 6 arclui e*ura os princípios espaciais presentes na sua pintura purista96.

serva como todas as "sugestões de profundidade" inerentes à estrutura
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97COLQHOL)N, Alan -"Displacement of Concepts in Le Corbusief in Modern Architetcture and 
Historical Change.
"Esta solução orientou vários de seus projetos, em especial o Banco Sul América da Av. Paulista 
(1962), e seria também adotada por outros arquitetos, tais como Niemeyer no Edifício Eiffel (Praça da 
República), Abelardo de Souza no Edifício Nações Unidas (1953), David Libeskind no Conjunto 
Nacional (1955), Franz Heep no Edifício Itália (1956), e Salvador Candia e Giancarlo Gasperini no 
Conjunto Metropolitano (1960) . Esta indicação de semelhanças não quer necessariamente àfirrnar 
que tais projetos foram inspirados em Rino Levi, mas apenas indicar que ele foi um dos pioneiros 
nessa solução bastante lógica.
"Essa mesma solução seria utilizada posteriormente para a entrada do Cine Ipiranga (1941).

axial do projeto corbusiano são contrariadas por seccionamentos virtuais realizados 
pelos edifícios em forma de planos.

Ao transformar o tratamento monumental, onde se afirma a profundidade do 
eixo de simetria, Corbusier realiza um deslocamento do conceito acadêmico para 
uma concepção moderna97. Uma operação que acaba revelando a continuidade de 
antigo procedimento que sobrevive na sua contradição. O projeto do IAPI de Levi 
utiliza um procedimento semelhante. A sobrevivência de princípios ambientistas se 
manifestaria pela sua inversão. O eixo dominante do viaduto Santa Ifigênia era 
anotado enquanto sua profundidade era segmentada pelos planos laminares.

As duas partes inferiores seguiam outros raciocínios. O volume das galerias 
comerciais servia de base para as três lâminas superiores. Seguindo a forma 
irregular do lote, a marquise procurava preencher o vazio do terreno, permitindo a 
continuidade do espaço público. Iniciava-se aqui uma forma que se tornaria 
recorrente na arquitetura paulistana, onde um volume comercial servia de base para 

QQ 

uma ou mais torres .
Enquanto a parte inferior, constituída pelo volume da galeria comercial, 

concordava com a forma do lote, e criava uma agradável escala local para o 
pedestre, a parte superior dialogava com a escala da cidade, isolando-se dos limites 
imediatos em volumes ou lâminas claramente definidas. Ainda que a preocupação 
com a adequação do edifício à escala do pedestre não fosse exclusiva desta 
combinação, é nela que fica mais explícita uma especificidade do pensamento 
urbanístico de Rino Levi: a fusão entre o modelo de cidade contígua e o modelo de 
cidade higiénica moderna. Cada uma das partes do edifício remetia a um desses 
modelos, criando uma duplicidade que comprometeria a sua unidade.

A terceira parte do conjunto, constituída pelo volume entre o nível do largo e o 
do vale, agravava a situação. A maneira como a porta do túnel era concebida 
reforçava o compromisso com a adequação à escala humana. A dimensão vertical 
do desnível entre as ruas era anotada pela primeira linha de colunas paralelas ao 
Vale, deixadas inteiramente aparentes. As linhas seguintes eram progressivamente 
ocultas pelas lajes das garagens, que criavam uma graduação da altura inicial da 
entrada, até chegar na altura final do túnel, mais próxima da escala humana99.
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A situação se agravava ainda mais com a concepção do sistema estrutural. As 
lâminas superiores eram concebidas com uma planta livre sobre uma estrutura 
reticular e ortogonal de pilares e vigas de concreto armado. A grelha de pilares 
atravessava a galeria do térreo, mas encontrava um problema no subsolo. O túnel 
atravessava o conjunto de forma levemente oblíqua, o que resultava num conjunto 
de vigas de transição de enormes dimensões.

Apesar de todas as suas qualidades este projeto pode ser classificado como 
marca de uma transição. A combinação dos conjuntos inferiores com os blocos 
laminares superiores revela as principais dificuldades. A unidade apresentada numa 
vista do largo São Bento é comprometida no lado do Vale do Anhangabaú. O sentido 
predominantemente horizontal das lâminas é contraposto ao volume das garagens e 
à porta do túnel, tratados de forma a dialogar com o desnível vertical entre as duas 
ruas. Ao ligar a lâmina de escritórios à massa de garagem, eliminando nessa 
elevação a separação produzida pela marquise no restante do conjunto, Levi hesita 
entre uma solução e outra, adotando as duas. A primeira com a horizontalidade bem 
definida, a segunda com a verticalidade e horizontalidade apenas justapostas. 
Sendo seu objetivo a harmonia, este projeto revela a distância que ainda deveria 
percorrer.

Dois outros projetos realizados nos anos 40 desenvolveriam estes 
procedimentos com resultados mais felizes. Trata-se dos projetos para o conjunto do 
Cine-lpiranga e Hotel Excélsior e para a Companhia Jardim de Cafés Finos.

A exiguidade do lote no qual se construiu o conjunto do Cine Ipiranga e Hotel 
Excélsior, em 1941, exigiu a "solução anti-econômica" da sobreposição do edifício 
alto com a sala de projeções. Levi optou pela inversão da disposição corrente, tela 
ao fundo da sala e entrada na frente. A menor dimensão da tela em relação ao 
restante da sala de projeções permitiu que as enormes vigas de transição fossem 
ocultadas, sem prejudicar o espaço interno. Decorrente dessa opção, Levi elevou o 
piso da sala de projeções para permitir o acesso pelo fundo, essencial para não 
prejudicar o andamento do espetáculo.

O conjunto apresenta uma forma que pouco espelha, exteriormente, estas 
operações decisivas do projeto. Apenas a grande loggia reflete a dimensão do 
volume interno. Seu gigantismo contrasta com as entradas do UFA e Universo, 
horizontalmente adequadas à escala do pedestre. A elevação da marquise do 
Ipiranga revela um diálogo entre os dois elementos do conjunto, o cinema e o 
edifício alto. A entrada não obedece apenas a determinações do cinema, mas sim do 
todo do conjunto. A altura do Hotel Excélsior não permitia uma entrada horizontal e 
baixa como a dos cinemas anteriores. A marquise e as colunas se elevaram em 
busca de uma proporção com as dimensões verticiais do hotel, enquanto uma 
gradação no pé-direito dos forros prepara a entrada ao interior do cinema. Levi 
deixou de simplesmente sobrepor dois volumes independentes, e passou a explorar 
as possibilidades de interação entre ambos, a ponto de eliminar a sua dualidade.
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O projeto realizado para a Companhia Jardim de Cafés Finos, em 1943, 
representa ainda a continuidade deste raciocínio. A menor complexidade tanto do 
programa como da sua situação urbana permitiu um maior controle do conjunto final. 
O projeto foi concebido como três volumes funcionais distintos dispostos ao longo da 
extensão da avenida. O maior e mais extenso correspondia ao galpão industrial, 
recebendo brises lineares que reforçam sua horizontalidade. O segundo volume, 
vertical, abrigava o processo de torrefação, moagem e embalagem, recebendo 
brises verticais, dispostos na face de entrada, que também acentuavam sua forma. 
Nas laterais deste volume, uma grelha estruturava um plano de blocos vazados, 
criando um ponto focal para a horizontalidade das linhas do galpão. O terceiro 
volume era composto por uma parte inferior, destinada à administração da fabrica, e 
uma superior que abrigava o refeitório. A administração recebeu um fechamento de 
brises em blocos de concreto retangulares, levemente afastada dos caixilhos de 
vidro do escritório. No espaço entre os dois situava-se um estreito jardim. No andar 
superior, o projeto era realizado como uma marquise arredondada na extremidade, 
que permitia um terraço sobre o restante do volume inferior. A finalização da 
marquise com uma sala semicircular e envidraçada reforçava o caráter de ponto de 
observação panorâmica da paisagem.

A composição dos diversos volumes funcionais era determinada pela 
extensão da avenida, mimetizando o seu movimento. O tratamento das aberturas 
das superfícies dos volumes procurou novos critérios em relação à simples 
perfuração de janelas. O desenho dos brises acompanhando as características dos 
volumes foi um importante passo no desenvolvimento dos planos de brise uniforme 
que seriam adotados já no final dos anos 40.

il
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Seguindo a análise aqui realizada, até antes do projeto para o IAPI, o edifício 
interpreta a sua situação urbana. A partir do projeto do IAPI o edifício se constitui 
dentro de uma complexa ação urbanística. Nestes três projetos que analisaremos a 
seguir, o edifício passa a estruturar uma situação urbana, não sendo mais nítidos os 
limites entre a ação arquitetônica e a ação urbanística.

Os esboços de um projeto realizado para o Asilo Santo Angelo, em 1940, 
revelam o início de uma nova atitude visando a unidade dos volumes que constituem 
o conjunto. A disposição dos edifícios era estruturada pelo espaço "vazio" da praça, 
que se tornaria elemento positivo de projeto.

A praça era subdividida em dois quadrados. Um deles coincidia com o eixo de 
simetria de uma avenida de acesso, que organizava visualmente o cine-teatro no 
lado oposto. O outro quadrado, limítrofe ao primeiro, tinha construções em dois de 
seus lados contíguos, sendo o quarto delimitado por uma rua principal, transversal a 
avenida. O cine-teatro seria unido aos dois outros edifícios por um pórtico contínuo, 
à maneira de uma loggia. É curioso observar que o pórtico se prolongava por sobre 
as duas ruas laterais ao cine-teatro, fechando visualmente os dois lados da praça, 
de acordo com os princípios sittianos de fechamento das praças100.

100Cf. SITTE, Camillo - A construção das cidades segundo seus princípios artísticos, São Paulo, 
Editora Ática, 1992.
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Ainda que a adoção de uma nova estratégia de disposição dos volumes tenha 
razões intrínsecas à obra de Levi, o seu momento e a sua direção coincidem com 
alguns eventos:

O primeiro seria a realização do Pavilhão do Brasil na Exposição de Nova 
Iorque, onde o jardim tropical elevado, e o brise com elementos vazados eram dois 
dos fundamentos do partido adotado. Ainda que a liberdade formal do pavilhão na 
definição dos seus elementos e da sua composição não tenha maiores 
desdobramentos na obra de Levi, o mesmo não deve ter ocorrido com a valorização 
do jardim tropical e a forma dos brises, que passariam a comparecer com crescente 
importância nos seus projetos.

O segundo evento estaria ligado ao seu interesse pela arquitetura moderna 
na Itália. Em 1939 chegava ao Brasil o arquiteto italiano Daniele Calabi, que contou, 
desde esse momento, com o pleno apoio de Levi101. Os depoimentos dos familiares 
de ambos indicam uma amizade que certamente se desdobrou para o campo da 
arquitetura102. Alguns anos mais jovem, Calabi permitiu a Levi um contato direto com

,01Nacido em 1906, Daniele Calabi se formou engenheiro em Padova (1929), e realizou o exame para 
exercício da arquitetura em Milão(1933). Calabi contou com o apoio de Levi para sua vinda ao Brasil, 
em fuga das leis raciais adotadas em 1939 pelo governo italiano, decorrentes do acordo entre 
Mussolini e Hitler. Para a vida e obra de Daniele Calabi se recomenda o catálogo da ampla exposição 
de sua obra realizada pelo Istituto Universitário di Architettura di Venezia em 1992, sob a 
responsabilidade do Prof. Guido Zucconi, que escreve grande parte dos textos, ZUCCONI, G. - 
Daniele Calabi, architettura e progetti 1932-1964, IUAV, 1992. Recomenda-se também o artigo do 
mesmo autor publicado na revista Domus cuja tradução, "Daniele Calabi: Variações de um espaço 
introverso"Ã foi publicado pela revista Óculum, n. 5/6, em 1994.
102Essa suposição é reforçada pelo depoimento da viúva de Daniele Calabi, sra. Omella Foà Calabi, 
feito ao autor em janeiro de1995.
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Calabi teve alguns projetos publicados na revista Architettura: Saverio MURATORI - "La Terza 
Mostra del Mare a Trieste, ing. D. Calabi", Dezembro de 1935, e artigo da redação, "Colonia 'Principi 
di Piemonte' agli alberoni di Lido (Venezia), arch. Daniele Calabi". Abril de 1938.
104»-»Para uma leitura deste projeto se recomenda o texto de Annalisa AVON, "Opere pubblicHe nel 
veneto fascista (1933-38)", publicado no catálogo já citado.

Cf. ZUCCONI, Guido - "Daniele Calabi: Variações de um espaço introverso", in revista Óculum, 
n.5/6.

■BwjMBKii uma
26 e 27 - Daniele Calabi - Colonia Principi diPiemonti, 1936. Planta e análise esquemática.

a arquitetura moderna italiana dos anos 30, da qual tinha participado com algum 
destaque103.

Com certeza Levi conheceu o projeto para a "Colonia Principi di Piemonte, 
realizado por Calabi em Alberoni, no Lido de Veneza, e construído em 1936 
Neste projeto, Calabi conjuga uma disposição do tipo cortile com diretrizes e 
elementos da arquitetura funcionalista. Como observa Zucconi, Calabi trabalha 
recorrentemente ao redor de uma idéia de espaço vazio "de forma quadrada ou 
retangular, alimentador da distribuição de um edifício de caráter, conseqúentemente, 
introverso"105. Ainda que em Alberoni esse espaço seja inteiramente aberto em um 
dos lados, e tenha a sua orientação determinada pela -insolação, a referência à 
tipologia de pátio com arcadas é clara e inequívoca. O espaço é delimitado num dos 
lados por um edifício de três andares, com desenho rigidamente abstrato e 
racionalista, mas que afasta a vedação do térreo para criar uma passagem coberta 
contínua, integrada ao espaço central. No lado oposto um outro volume térreo é 
coberto por um sistema de abóbadas paralelas, onde o recuo da vedação sugere 
claramente um porticado ao longo do pátio. Uma das faces restantes, 
correspondente ao acesso da rua, é delimitada pela repetição da sequência de

: ' f A.
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28 e 29 - Sedes Sapientiae - Planta e análise esquemática.

abóbadas, estruturadas apenas por pilares, criando um pórtico de entrada. O 
procedimento é muito semelhante com o de Libera no seu projeto de um Pantheon 
com cúpula feita de concreto armado. A pouca espessura permitida pela laje de 
concreto produz em ambos casos a modernização da forma clássica da cúpula em 
Libera, da arcada em Calabi.

As semelhanças e diferenças do projeto de Calabi com o projeto realizado por 
Levi para o Sedes Sapientiae em 1941 podem nos auxiliar a entender as 
peculiaridades do procedimento que este começava a adotar. O Sedes Sapientiae 
incorporou dentro do terreno o espaço vazio que articulava positivamente o conjunto 
do Asilo Santo Angelo. O princípio que rege o projeto é bastante claro: três volumes 
articulados em U ao redor de um jardim. Uma estratégia que apresenta grandes 
semelhanças com a de Calabi para seu projeto em Alberoni. É claro que, devido a 
sua formação, Levi sabia muito bem o que é um cortile, tema da única documentação 
preservada do seu projeto de graduação. As diferenças entre as disposições desse 
projeto e a tipologia de um pátio clássico não são casuais. Entretanto, é curioso o 
recurso a uma disposição espacial análoga ao cortile na tentativa de atingir uma 
nova unidade de conjunto.

No projeto do Sedes Sapientiae os volumes são definidos de acordo com seu 
uso. O primeiro volume, limítrofe à rua, tem vãos pequenos, abrigando os refeitórios 
no térreo e os alojamentos nos pavimentos superiores. Paralelo a este e colocado ao 
fundo do terreno, as salas de aula ocupam todos os pavimentos do segundo volume,

< com seus vãos maiores e vista para a cidade. Há uma coincidência entre as  
i e o tipo de estrutura espacial necessária para abrigá-las.

divisões de ambientes obedecem à modulação estrutural. O
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terceiro volume, disposto transversalmente, foge dessa lógica. Colocado junto a 
entrada, abriga o auditório no térreo, e funções de administração, culto e biblioteca 
no segundo pavimento. Para poder realizar as subdivisões do andar superior sem 
comprometer o vão livre do auditório Levi recorre a vedações leves, dentro do 
conceito de planta livre.

Os três volumes são ligados por uma marquise, com uma peculiar forma 
ondulada que sugere uma loggia ao redor de um pátio clássico. O desenho de Levi 
permite algumas comparações com a marquise abobadada de Calabi. Enquanto este 
modernizava construtivamente a forma tradicional de uma sequência de arcos, Levi 
realiza algumas alterações mais profundas. A marquise de Levi não é uma 
sequência de arcos, mas sim uma laje contínua, que realiza a ondulação com 
curvatura no sentido inverso ao das abóbadas de Calabi. Também os apoios 
apresentam concepções distintas. Enquanto os pilares retangulares de Calabi 
marcam decisivamente o ritmo da modulação estrutural, os pilares cilíndricos de Levi 
estão mais próximos aos pilotis corbusianos, e simplesmente suportam a marquise 
ondulada. No entanto, a diferença principal está na sua relação com o conjunto. Em 
Calabi as arcadas contornam o pátio em três de seus lados, acentuando a evocação 
ao tipo arquitetônico tradicional. Já as marquises de Levi cobrem apenas os 
caminhos essenciais para a circulação entre os volumes.

A intenção em evitar a construção do pátio é reforçada pela configuração das 
circulações das salas de aulas. Ao invés de dar continuidade à circulação aberta da
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marquise, Levi a engloba dentro do volume, seccionando-a do jardim por um grande 
fechamento vazado. O fechamento é constituído por um grande plano de caixilharia 
feita em blocos de concreto pré-fabricados. A geometria do elemento de concreto, 
que já era fabricado industrialmente na época, contribui para enfraquecer a 
insolação do poente nos corredores envidraçados, mas também diminui a integração 
visual do ambiente interno com o jardim. A integridade do plano construído com esse 
material confere uma qualidade formal que seria retomada em grande parte de suas 
proteções ao excesso de insolação.

Os resquícios de uma referência tipológica desapareceriam completamente 
no projeto da Maternidade Universitária de São Paulo, realizado em 1944. A 
estratégia de distribuição volumétrica conjuga dois tipos de raciocínios. O primeiro, 
de origem científica, aplicava os conhecimentos das mais atualizadas teorias sobre 
infecção hospitalar na elaboração de um complexo fluxograma. O segundo atribuía 
uma analogia entre esse esquema de distribuição/circulação com uma estrutura 
urbanística. O projeto tornava-se mais que um edifício, mas sim um conjunto de 
vários edifícios, disposto de acordo com uma idéia urbanística.

O projeto espalhava as funções em diversos volumes especializados 
conectados por um longo volume de ligação. A disposição em leque do conjunto 
adequava-o ao formato do terreno. A existência de um grande edifício no 
alinhamento oblíquo à avenida Rebouças sugeria uma distribuição volumétrica que 
realizasse a concordância destes dois limites. A forma do volume de ligação 
reproduzia a curvatura da rua superior, tornando-se ele mesmo uma rua interna. O
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conjunto, ainda que isolado das divisas do lote, não as ignorava. Pelo contrário, 
revelava-as com sua volumetria, e dava continuidade ao tecido urbano existente. 
Uma continuidade que reestruturava esse tecido, pois o interpretava de acordo com 
novos parâmetros urbanísticos.

Além de agrupadas em volumes por suas características funcionais, as formas 
procuravam expressá-las externamente. O auditório, pela primeira vez na obra de 
Levi, teve o volume externo repetindo completamente a forma das paredes internas. 
Despontavam na cobertura do ambulatório pequenos volumes cilíndricos para a 
observação dos partos. O conjunto de ambulatórios, depósitos, instalações e 
alojamento subalterno possuía aberturas quadradas que perfuravam regularmente 
as suas paredes, sobre este volume se destacava perpendicularmente o centro 
cirúrgico, as salas de partos e de docentes, com maior transparência nas aberturas, 
adotando alguns brises verticais em lugares que necessitavam de maior controle de 
insolação.

A lâmina maior era composta por duas partes, uma mais adensada e de 
menor extensão abrigava as circulações verticais principais e os serviços de apoio. 
Repetia-se aqui a estrutura dos seus prédios de apartamentos, que já apresentavam 
uma clara hierarquia no agrupamento das funções. Um complexo sistema de 
circulação extratificada, criado para permitir o controle de infecções hospitalares, e 
informado pelas mais atualizadas pesquisas sobre o assunto.

A maior parte do conjunto estava sobre pilotis, contribuindo assim para a sua 
adequação aos fortes desníveis e o seu isolamento do solo. Algumas alterações 
desse projeto, realizadas entre 1945 e 1946, reforçam o papel dos pilotis. A 
eliminação do abrigo antiaéreo e o rearranjo das funções no primeiro nível 
(necrotério, almoxarifado, caldeiras) contribuiu para uma maior separação do 
conjunto em relação ao terreno.

As mudanças do projeto em 1952 desenvolveram os temas da primeira 
proposta. As expressões de elementos funcionais na cobertura do bloco do 
ambulatório foram eliminadas. O volume tornou-se mais íntegro com a eliminação 
das protuberâncias na sua cobertura, onde uma platibanda ocultaria as clarabóias. 
Também o edifício da enfermaria foi alterado, adquirindo uma maior leveza formal, 
com uma separação entre a linha de pilares da estrutura e o fechamento dos 
apartamentos. Na outra face, as lajes do corredor se afinavam ao aproximarem-se da 
fachada, permitindo uma superfície quase contínua de vidro.

Ainda que Levi não houvesse realizado até então nenhum projeto de hospital, 
cada volume desenvolvia uma funcionalidade semelhante à resolvida em projetos 
anteriores. Os auditórios e salas de aula foram concebidos de acordo com a 
experiência dos cinemas e do Teatro de Cultura Artística. As enfermarias 
incorporavam a experiência adquirida com os projetos de apartamentos. Levi já 
explicitava, nos cinemas, uma metodologia de projetação acumulativa, onde 
experiências, desenvolvidas para uma situação, seriam a base para a seguinte. 
Neste projeto ele mostrou como essa continuidade pode ocorrer entre temas
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funcionais distintos. Entretanto, a evolução do projeto, ao longo de sete anos, 
resultou mais em ganhos estéticos que funcionais. 0 projeto adquiriu uma maior 
clareza e unidade. Os projetos seguintes para hospitais acentuaram essa tendência 
em simplificar a quantidade dos elementos da composição.

A inovação introduzida pelo projeto da Maternidade Universitária de São 
Paulo está em trazer para a organização do conjunto de volumes funcionais critérios 
de origem científica, traduzidos no fluxograma, e formalizando-os de acordo com 
seus conceitos urbanísticos. A partir daqui, não é mais possível prosseguir as 
análises sem identificarmos as características desses conceitos.

’l

1

í



I

I
í

II;

J



CAPÍTULO - 3

195

POR UMA ESTÉTICA DA CIDADE 
COM ALMA BRASILEIRA
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3.1 - A alma das cidades: por um caráter do ambiente urbano.
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"Pelo clima, pela nossa natureza e costumes, as nossas cidades devem ter um 
caráter diferente das da Europa. Creio que a nossa florescente vegetação e todas as 
nossas inigualáveis belezas naturais podem e devem sugerir aos nossos artistas 
alguma coisa de original, dando às nossas cidades uma graça de vivacidade e de 
cores, única no mundo."

"É preciso estudar o que se fez e o que se está fazendo no exterior e resolver os 
nossos casos sobre estética da cidade com alma brasileira"1

Ao lançar este programa de ação em sua carta-manifesto de 1925, Rino Levi 
delimita aquele que seria seu principal interesse ao longo de sua carreira. Coerente 
com o momento em que se encontrava, ainda aluno de quarto ano, a proposta utiliza 
conceitos em circulação na Escola de Roma. Nos anos seguintes, estética das 
cidades se tornaria urbanismo2, e Levi procuraria conferir-lhe uma "alma brasileira’’, 
ou seja, um caráter urbano decorrente de uma interpretação das especificidades do 
clima, natureza e costumes brasileiros.

A originalidade de tal proposta já foi destacada por Geraldo Ferraz ao afirmar 
que, "talvez, na década de vinte, nenhum outro estudante brasileiro de arquitetura 
assim pensasse, voltado para o caso brasileiro"3.

O objetivo deste capítulo é entender como Levi concebe a sua atuação 
urbanística, e de que maneira interpreta as especificidades que considera 
brasileiras. Não podemos concordar com Ferraz, quando afirma, logo após a citação 
anterior, que Levi não conseguiu realizar seu objetivo urbanístico pois não teve 
oportunidades de realizar grandes planos. Levi concebe cada edifício como um 
elemento, funcional e estético, da cidade. Õ edifício, não apenas interpreta_a 
situação urbana na qual se insere, mas é concebido de acordo com um,conceito 
próprio de cidade. Essa idéia urbanística poderia ser expressa tanto num plano 
regulador para o todo da cidade, como orientar o projeto de cada edifício. Os 
conceitos de cidade que orientariam o trabalho de Levi evoluiriam do universo de 
referências englobadas por Edilizia cittadina, e expressos numa proposta de plano

1LEVI, Rino - "Arquitetura e a estética das cidades". Também a próxima citação.
> O termo urbanismo está ausente no primeiro texto ■
Superior de Arquitetura de Roma, do ano acadêmico de 1924/25 qu p,4iiMa ritfadina ed arti
possui uma anotação feita a lápis - "urbanismo" - ao lado do titulo da discip^fd^a dei giardini. A disciplina muda de nome apenas em 1934, tomando-se

deste nome quando da formação da escola, em 1921 é decorrente a p ç italiana de Rino 
julga desnecessário um ensino específico de urbanismo. Ver capi u Çâ
Levi".
3FERRAZ, Geraldo -Op. Cit.



III

198

regulador para São Paulo, em direção a uma aproximação com as concepções 
corbusianas, que se manifestariam plenamente na sua proposta para Brasília.

Em decorrência dessa sua concepção de ação urbanística, Levi utiliza alguns 
procedimentos. O primeiro seria decorrente do conceito de quadro urbano, onde a 
intervenção deve ter como parâmetro a harmonia do conjunto resultante. O memorial 
do projeto para o concurso do Viaduto do Chá é exemplar da maneira como Levi 
articula a interpretação das características cenográficas da área de intervenção, com 
um raciocínio técnico-construtivo e com uma proposta de reestruturação funcional 
dos fluxos de trânsito em toda a região central. O segundo seria o procedimento 
inverso, onde uma análise geral da cidade identifica problemas e produz um 
conjunto de intervenções pontuais. O exercício de projeto desenvolvido com os 
alunos da FAU, "O problema do estacionamento na zona central de São Paulo" é 
exemplar deste outro procedimento.

Uma análise mais aprofundada das suas obras nos permite supor um terceiro 
procedimento. A estrutura espacial de diversos de seus projetos revelam uma 
relação interior/exterior que carrega em si um conceito de cidade. Os edifícios altos, 
que tendem a uma forma laminar ou de torre isolada, são concebidos como postos 
de contemplação da paisagem, seja ela natural ou urbana. Sua estrutura espacial 
interna é projetada de maneira a permitir que determinados ambientes possam 
usufruir de uma condição privilegiada de observação do exterior. Os limites desses 
volumes, suas fachadas, evoluem em direção a uma maior transparência, o que 
permite a expansão do seu espaço interno para o exterior. Os edifícios laminares 
dos alojamentos da USP e as megaestruturas para Brasília são a melhor expressão 
dessa evolução.

O projeto de sua casa, realizado em 1944, abre uma outra linha de 
desenvolvimento, ainda apoiado sobre a relação interior/exterior. A inexistência de 
uma paisagem externa é o motivo para uma sofisticada operação, com a sua 
representação no interior da residência. A sequência de projetos das casas para 
Paulo Hess, Milton Guper e Castor Delgado Perez aprimorariam esse partido. O 
conceito urbanístico inerente a estas casas seria explorado no projeto para o 
conjunto para operários da Tecelagem Parahyba, onde todos os edifício teriam uma 
estrutura espacial análoga. Entretanto, esta proposta não tem continuidade, 
restando como único exemplo conhecido de uma exploração dos conceitos 
urbanísticos implícitos no partido intimista das casas.

< O caráter específico da sua "cidade com alma brasileira" seria decorrente 
dessas duas variações sobre a relação interior/exterior. Clima e natureza seriam os 
temas sobre os quais Levi trabalharia para a construção de sua brasilidade. A 
intensa luminosidade condicionaria sua busca por transparência, aproximando-o do 
tema privilegiado da Arquitetura Moderna Brasileira, o brise-soleil. Uma aproximação 
que também ocorre com a condição de contemplação da paisagem, propiciada pela' 
estrutura espacial de seus edifícios. A riqueza da flora tropical estimularia Levi a 
realizar pesquisas botânicas, viagens exploratórias e, principalmente, criar uma 
condição de intensa fruição com os jardins de suas casas. Esta última constitui a 
mais peculiar contribuição de Levi para a arquitetura moderna no Brasil.
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Este capítulo aprofunda 
necessariamente nessa ordem.

"É mister que o artista crie alguma coisa de novo e que consiga maior fusão entre o 
que é estrutura e o que é decoração; para conseguir isto o artista deve ser também 
técnico; uma só mente inventiva e não mais o trabalho combinado do artista que 
projeta e do técnico que executa.”

A estética das cidades pretende uma relação harmónica da arquitetura com o 
ambiente urbano. Para o nascente pensamento urbanístico italiano, os abrangentes 
planos reguladores são apenas uma ampliação de escala desse enfoque. Já foi 
apontada no primeiro capítulo a raiz sittiana de Edilizia cittadina, o que revela a 
preocupação de projetar a cidade segundo princípios artísticos. Por outro lado, a 
proposta do architetto integrale, na qual Rino Levi se forma, procura eliminar as 
incompatibilidades entre os princípios artísticos, as complexas necessidades 
funcionais e as novas técnicas de construção:

A concepção de ação urbanística expressa na carta-manifesto não pode ser 
entendida como exclusivamente limitada à proposição de planos urbanísticos. 
Naquele momento, dentro da escola de Roma, cidade e arquitetura eram assuntos 
interdependentes. Com o reconhecimento do predomínio do urbanismo sobre a 
arquitetura, propor arquitetura era propor cidades. Entretanto, as proposições ainda 
se pautavam por um urbanismo pensado como uma grande arquitetura. Rino Levi 
reproduz, resumidamente, seu entendimento de onde começa tal interdependência:

"Esse sonho da mocidade, Rino Levi não o viu realizado na sua idade madura. Mas 
não o abandonou: é o sonho que levou há poucos anos ainda presidente do IAB de 
São Paulo a estabelecer os 'princípios de zoneamento', o mesmo sonho que o 
animou à participação nos planos da Cidade Universitária."4

Conforme comenta Ferraz, Levi teve poucas oportunidade de realizar amplos 
planos urbanísticos:

"Toda a obra de arte deve ser ambientada, isto é, deve ser vista sob uma 
determinada luz, sob uma determinada visual e deve estar em harmonia com os 
objetos que a contornam. Um monumento concebido para uma pequena praça e com 
uma orientação prefixada perde muito de seu efeito se não colocado no ponto no 
qual o via o artista com seu pensamento quando o projetava. Fixada essa idéia é 
evidente que as construções que hoje se projetam sem preocupação alguma da sua 
orientação e adaptação ao lugar, constituem uma ofensa à estética das cidades"5

4FERRAZ, Geraldo - Op. Cit. .
5LEVI, Rino - "Arquitetura e estética das cidades". Também a próxima citação.

Estética das cidades: a unidade entre arquitetura e 
urbanismo

a análise aqui esboçada, ainda que não



200

=■

Como a ação do arquiteto atua simultaneamente sobre edifício e cidade, esta 
concepção abrange também o urbanismo.

3.1.2 - A sobrevivência do ambientismo com a modernização do 
quadro urbano

"A estética das cidades é um novo estudo necessário ao arquiteto e a ele está 
estritamente conexo o estudo da viação e todos os demais problemas urbanos."

O principal conceito que rege a definição ambientista é a harmonia do quadro 
urbano. O "grande esforço de liberação" das influências da escola romana, que Levi 
realiza após o seu retorno, transforma seu entendimento desse quadro urbano, mas 
não rompe com a intenção de harmonia como objetivo principal de sua ação 
urbanística.

"No anteprojeto está a base de um estudo bem feito; é preciso que o urbanista, 
competente técnico e artista, tenha a visão da cidade mais próxima à perfeição, não 
somente na época atual, mas também na futura. Não se trata somente de um 
trabalho de um homem de ciência, mas é preciso que esse homem tenha o 
sentimento do artista, que saiba achar soluções práticas em modo que correspondam 
às necessidades e que sejam eficientes e belas"6

Os problemas urbanos poderiam ser resolvidos de acordo com princípios de 
estética das cidades, resumidos em Edilizia, não se apresentando nem contradições, 
nem excludências com as mais recentes propostas das vanguardas modernas. Esse 
entendimento sofreria transformações profundas ao longo do carreira de Levi, e as 
complexidades inerentes aos planos reguladores se revelariam muito maiores do 
que pareciam no início. Mas não insolúveis. O diálogo entre o arquiteto, que ainda 
não se diferenciava essencialmente do urbanista, e os diversos conhecimentos 
específicos envolvidos neste tipo de projeto pretendia ser suficiente para sua 
solução eficaz, mas nem por isso deixando de ser adequada à estética:

ii'

Ao longo de sua obra, Rino Levi realiza uma operação sofisticada de 
transformação das concepções envolvidas nesse equacionamento. Gradualmente 
transforma a concepção de arte que orienta suas intervenções, agenciando com 
crescente capacidade as novas técnicas de construção e as novas concepções de 
funcionamento da cidade. Mas o sentido principal de sua proposta que exige 
soluções para cidade "que sejam eficientes e belas" não sofre grandes 
transformações. Do ambientismo restaria a intenção de harmonizar as intervenções 
da sua arquitetura com a cidade, enquanto de Le Corbusier restaria a preocupação 
com a "alma" da cidade (seu caráter poético), agora acrescida da "mecânica da 
cidade" (sua eficiência funcional)7.

6LEVI, Rino - "Problemas de Urbanismo". Sobre este texto ver item 3.1.4 - "Por um Plano Regulador".

7Sobre os conceitos de "alma da cidade" e "mecânica da cidade" ver item 1.1 deste trabalho.
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A maneira como seus edifícios se relacionam com a cidade expressa a 
sobrevivência desse conceito ambientista. Mas revela suas transformações radicais 
frente a uma cidade que pouco tinha em comum com as cidades italianas, repletas 
de história e tradições sedimentadas por séculos.

A preocupação com o quadro urbano, conjunto que seria formado com a 
construção do projeto, parece estar presente em todos os trabalhos de Rino Levi. 
Para que o quadro urbano fosse harmónico, o edifício deveria interpretar as 
características do sítio no qual se insere. Como São Paulo passava por uma 
turbulenta transformação, o quadro urbano somente se completaria no futuro, 
portanto o projeto deveria dialogar com os gabaritos legais que regulamentavam o 
conjunto, com as novas vias que rasgavam o centro antigo, ou com a horizontalidade 
dominante nas várzeas dos rios. O conceito, que tinha uma intenção conservadora 
na sua origem, tornava-se um instrumento fundamental para a projeção da nova 
cidade que se construía. Permitia que o arquiteto equilibrasse atenção com os 
interesses públicos, expressos na forma do urbano, com os interesses individuais, 
manifestados na forma do edifício. A análise dos projetos revela que sempre o 
quadro urbano resultante é estudado, e a forma do projeto obedece a intenções que, 
muitas vezes, só encontram sentido na cidade.

Um texto escrito em 1958 mostra que esta hipótese encontra respaldo 
também nas manifestações escritas do arquiteto. Os comentários de Rino Levi sobre 
a recusa do projeto de Wright para Veneza8 revelam a sobrevivência dessa 
conceituação, e mais, revelam como ela se transformou para poder se adaptar ao 
pensamento moderno.

"Projeto moderno, suscitou de imediato forte oposição, sob a alegação de que iria 
destoar naquele quadro de caráter profundamente tradicional. Um exame do projeto 
evidencia, na realidade, que seu autor preocupou-se com a ambientação do edifício. 
Ele considerou, certamente, que Veneza apresenta grande variedade de estilos, 
românico, bizantino, gótico, renascentista e barroco, que lhe dão aspecto variado e 
peculiar, e que não possui, em toda a sua história, precedente de imitação do 
passado. Por que então não se admitir um edifício com as características próprias da 
nossa época? Wright escolheu os materiais com cuidado e preocupou-se com a cor, 
elemento importante no quadro policrômico da cidade. Preocupou-se, 
particularmente, com a escala, fazendo com que seu edifício se harmonizasse com a 
altura dos demais edifícios do Canal Grande. Em conclusão, seu projeto é honesto.

8Projeto de F. L. Wright para o Memorial Masiero (1951-1953), no Canal Grande em frente à 
Ca’Foscari. A polêmica polarizou-se num conflito entre os defensores da intocabilidade de Veneza (L. 
Quaroni entre eles) e os favoráveis à construção do projeto ( B. Zevi, E. Rogers e outros). O projeto 
foi recusado em 1955 pela administração pública, seguindo o argumento de que não atendia a 
exigência de afastamento lateral de 3 m do edifício vizinho. A aversão veneziana a projetos de 
grandes arquitetos modernos se repetiu com a recusa da proposta-de* Le Corbusier para o Hospital 
Civil em San Giobbe (projetado em 1963, recusa final em 1974), e do projeto de Luis Kahn para um 
Palácio dos Congressos nos Jardins da Bienal (projeto e recusa em 1969). No período compreendido 
por estes três projetos, foram construídos 301 edifícios novos e ampliados outros 606. Sobre o 
assunto se recomenda MAZZARIOL, Giuseppe - Tre progetti per Venezia rifiutati: Wright, Le 
Corbusier, Kahn.
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No intuito de não se sobressair no quadro local, possui até um ar despretensioso, tal 
a preocupação de respeito pelo quadro de Veneza"9.

Em primeiro lugar, Levi reflete sobre o caráter da cidade. Como Veneza é 
constituída de uma grande variedade de estilos, justapostos de acordo com a sua 
história, não há por que recusar uma intervenção moderna. Em seguida, considera 
que o projeto de Wright procurou se harmonizar com a cidade, e não destoar no 
quadro no qual se insere. Isso é identificado em três procedimentos presentes no 
projeto: escala proporcional com o entorno, uso dos materiais e escolha das cores 
de acordo com a policromia da cidade. São estas algumas das estratégias 
fundamentais para a construção do quadro urbano que sobrevivem na sua 
modernização. Trata-se de proporções, materiais e cores distintas, e obtidas por 
processo também diferente daqueles propostos originalmente em Edilizia, e, 
principalmente, a harmonia pretendida não tem mais nenhum significado estilístico. 
No entanto, não se pode deixar de ver o antigo conceito renovado nessas palavras 
de Levi. A analise dos seus projetos permite identificar a sobrevivência desse 
conceito também em sua obra arquitetônica.

g
LEVI, Rino - "Evolução da arquitetura" - aula inaugural da Faculdade de Arquitetura da Universidade 

do Rio Grande do Sul - 1958. Sublinhados nossos.
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10TOLEDO, Benedito Lima de - São Paulo: três cidades em um século, São> Paulo Duas CJdades, 
1983. BRUNO, Ernani Silva - História e Tradições da Cidade de Sao Paulo (Vol. . P 
Café e São Paulo Agora), Rio de Janeiro, José Olympio Editora, 1954.
"DAL CO, Francesco - "Architettura nazionale e architettura di regime", décimo quinto capítulo de 
TAFURI, Manfredo e DAL CO, Francesco - Architettura contemporânea, p. 248.
12A base política dos planos reguladores é apresentada pelo próprio Mussolini' qu® detesnfo®ar° 
esvaziamento das cidades para inverter o fluxo migratório do camp . Francesco Atlante
le città", in II Popolo d'ltalia, 1928, reproduzido CIUCCI, Giorgio e DAL CO, Fr
deCArchitetura italiana del'900, Milano, Electa, 1990, p. 94
13MEYER , Regina M. P. - Metrópole e urbanismo: São Paulo Anos>50, São T^e
Doutorado FAU-USP 1991 O trabalho usa diversos estudos que indicam a vmculaçao entre o 
processo de reestruturação da área central (abertura de vias de circulação) e1 adans^ 
expansão periférica horizontal) : LANGENBUCH, Jurgen Richard - A‘ da Grand
Paulo: Estudo de Geografia Urbana - São Paulo, B.bhoteca Geográfica Brasfie.ra 1971 RUb 
FILHO. N. G. , SAMPAIO, M. R. e PATARRA. N. L. - Metropolizaçao (urna pe specfcv« J
FURTADO , Celso - "Los obstáculos Políticos para el desarrolo económico del Brasil 
Urbanização e Subdesenvolvimento - Rio de Janeiro, Zahar, 1

A harmonização que Rino Levi pretende de seus projetos com a cidade deve 
ser entendida com cautela. São Paulo não tem a carga histórica das cidades 
italianas, onde aprendeu as propostas do ambientismo. A veloz transformação que a 
cidade sofre em menos de cem anos nos impede de identificar qualquer unidade 
estilística Também o ambientismo italiano, como vimos na primeira parte-deste 
trabalho, não deve ser entendido apenas no seu caráter conservador e 
preservacionista. O desenvolvimento das cidades italianas no vintênio fascista 
apresentou algumas semelhanças com a situação paulista. "Reestruturação dos 
centros históricos, requalificaçâo funcional e a fins especulativos, e desenvolvimento 
de implantações residenciais suburbanas e rurais" são apontados por Dal Co como 
os duplos objetivos da ação urbanística realizada pelo Estado italiano nesse 
período11.

Guardadas as diferenças entre os dois contextos políticos, e ressalvando a 
ausência, na situação paulista, de uma estratégia de esvaziamento das cidades12, 
parte fundamental da ação urbanística fascista, a semelhança é grande. Uma ação 
de reestruturação funcional dos centros urbanos mais antigos, permitindo sua 
exploração especulativa e a expansão suburbana de implantações residências são 
também características do desenvolvimento urbano paulistano ao longo deste 
século. Como observa Regina Meyer, o crescimento horizontal periférico e o 
adensamento verticalizado no centro paulistano são partes de um mesmo processo, 
"duas realidades que não comportam análises que as isolem"13.

A intensa verticalização da área central é uma característica ausente do 
processo italiano, enquanto que a expansão horizontal paulista apresenta uma dupla 
face. Conforme indica Regina Meyer, a utilização de uma tecnologia sofisticada para 
a expansão vertical do centro tem como contrapartida a a sua ausência na expansão
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horizontal da cidade14. A periferia se desenvolve com uma espontaneidade 
construtiva de pequenos e médios investidores que se transforma progressivamente, 
ou no abandono da auto-construção, ou nos conjuntos habitacionais realizados pelo 
Estado, institutos de previdência e grandes imobiliárias/construtoras. Em São Paulo 
as atenções se concentravam no adensamento e verticalização, que representariam 
o desenvolvimento industrial da nova metrópole.

Não se pode dizer que os arquitetos paulistas estejam ausentes desse 
processo. É grande o empolgamento com o crescimento da cidade. Os ecos 
futuristas, da poesia de Guilherme de Almeida ao nome da revista de Oswald de 
Andrade - "Klaxon", revelam uma predisposição para as estas mudanças urbanas. 
Meyer aponta a existência de uma vontade de metropolização, entendida como 
superação das condições de dependência económica e cultural típica da colónia, 
identificada aqui como provincianismo. Observa que Luiz Saia confere ao processo 
de metropolização um papel de indutor da modernização, e não de resultante15.

A atitude dos modernistas paulistas frente ao processo de metropolização foi 
criticada por Lúcio Costa, que defendia uma outra direção. A agitada vida 
metropolitana estaria, para Costa, distante do tipo de vida "serena e equilibrada" que 
deveria caracterizar a modernidade16 Enquanto os arquitetos paulistas se inserem 
no ritmo de crescimento urbano frenético, ansiosos pela ruptura com o 
provincianismo, Costa defende outra atitude. No passado colonial, em especial na 
casa rural, restava um tipo de intimidade com a natureza que deveria tornar-se a 
base da nova cidade brasileira.

Os projetos de Levi seguiam o clima dominante na cultura paulistana do 
período. Mas não se pode acusá-lo de ter-se isolado deliberadamente de 
preocupações urbanísticas globais, limitando-se a intervenções arquitetônicas 
pontuais. Em diversas ocasiões Levi defendeu a necessidade de propostas 
urbanísticas abrangentes, que ordenassem o crescimento da cidade. Reinvindicou 
para o arquiteto o papel de urbanista, que já vinha sendo intensamente exercido 
pelos arquitetos italianos nos anos 20 e 30 17

14ldem, Ibidem..

15lbidem, p. 13 - citando SAIA, Luiz - "Notas para a teorização de São Paulo"(1963), in Morada 
Paulista, São Paulo, Pespectiva, 1972.
16"A ansiedade que, em São Paulo, havia configurado o mundo moderno como a tensão iminente da 
passagem da condição provinciana à cosmopolita, parece não afetar Lúcio. Ao contrário, a era 
industrial deveria permitir o 'estilo diferente de vida, serena e equilibrada - o oposto (...) da agitação 
febril erroneamente associada à Idéia de vida moderna.' " TELLES, Sophia S. - "Lúcio Costa: 
Monumentalidade e intimismo", Op. Cit. . A citação interna é da coletânea de escritos Lúcio Costa: 
Sobre Arquitetura, Porto Alegre, 1962, p. 239.
17Entre 1926 e 1942 são realizados 180 concursos para planos reguladores de cidades grandes e 
pequenas , além de um grande número de concursos para implantações urbanísticas especiais. Cf. 
CIUCCI, Giorgio- Gli architetti e il fascismo - Architettura e città 1922-1944, Torino, Einaudi, 1989. 
Ciucci baseia esta informação em CAMPEDELLI, A. -1 concursi di urbanística in Italia durante il 
fascismo, tese de graduação, DSA-IUAV, 1987.



3.1.4 - Por um Plano Regulador

205

"O centro comercial é defeituoso, as principais ruas do centro para a periferia 
(sistema radial) são insuficientes, quarteirões não bem definidos, comunicações 
defeituosas, jardins e parques isolados aqui e lá sem algum nexo, desarmonia no seu

"com linhas decididas o centro comercial, as grandes vias de trânsito, a disposição 
dos vários quarteirões, que serão cidades dentro da cidade, por exemplo os 
quarteirões de residências intensivas, os de residências extensivas, os industriais, os 
universitários, os militares, deve-se cuidar da localização das estações, dos 
estabelecimentos públicos, de divertimento, os mercados, garagens, casas de saúde, 
campos de esporte, jardins e parques, etc.”19

II

Se interpretarmos o termo "quarteirões" como uma tradução literal do italiano 
quartiere, correspondente a bairro, teremos aqui a definição de um zoneamento 
funcional da cidade. Este zoneamento implícito na proposta não apresentaria 
incoerências com as concepções de Edilizia, ou mesmo com os princípios 
corbusianos. As "linhas decididas", primeiro esboço do conjunto da intervenção, 
fundem o "sentimento do artista" e o "trabalho de um homem de ciência". Sucessivos 
estudos desenvolverão essa concepção inicial, até atingir um projeto pormenorizado, 
definindo inclusive "o modo de execução dos vários serviços e a obtenção de 
fundos". Ainda que por ventura seja limitado em alguns detalhes, o projeto final "terá 
a vantagem de ser harmónico", e todas as partes estarão proporcionalmente 
compostas num todo orgânico. Levi transfere assim um critério de valor arquitetônico 
para o projeto da cidade.

A seguir, Levi indica os problemas de São Paulo, justificando a necessidade 
de um plano regulador:

Em seu texto "Problemas de urbanismo"18, Levi critica as iniciativas da 
administração pública pela "dificuldade de acompanhar o crescimento rápido de 
nossas cidades". A seguir propõe, textualmente, a realização de um plano regulador. 
Além do termo ser o mesmo empregado pelos arquitetos italianos, a explicitação de 
sua concepção do plano reforça as semelhanças. O urbanista de Levi tem o perfil do 
arquiteto integral italiano. Agindo nos campos da arte e da técnica, o urbanista deve 
traçar,

18LEVI, Rino - "Problemas de urbanismo" - texto sem data, em papel timbrado do escritório Rino Levi, 
com anotação manuscrita: "sem data, certamente bastante anterior a 1940". A argumentação, estilo 
de escrita e o papel timbrado permitem a atribuição da autoria a Rino Levi, enquanto a sugestão de 
um plano, em linhas gerais, semelhante ao de Prestes Maia, permite datá-lo como anterior a 1929, 
data do Plano de Avenidas. Não sabemos qual o objetivo do texto, se era destinado a conferência ou 
a publicação em jornal, e nem mesmo se foi divulgado.
19lbidem.
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traçado geral; enfim, uma cidade que se desenvolveu quase unicamente à iniciativa 
dos particulares."20

A rapidez do crescimento e a falta de ação do Estado são as raízes de 
problemas que podem e devem ser saneados por um plano que regulamente e 
ordene o desenvolvimento da cidade, corrigindo os seus atuais problemas. A 
definição das propostas esclarece algumas dúvidas quanto à natureza exata do 
diagnóstico:

O centro, por demais adensado e insalubre, deve sofrer desapropriações de 
forma semelhante tanto ao "desbastadamento" dos centros históricos deteriorados, 
proposto por Giovannoni na Itália, quanto à proposta de Corbusier para Paris. A 
proposta de Levi se refere a ambos.

Nos arrabaldes, a ação do Estado poderia criar as cidades satélites, que 
abrigariam grande parte da população, evitando o excessivo adensamento 
populacional do centro. Levi seguia o modelo sugerido por Piacentini, de subúrbios- 
jardins para Roma, e por Corbusier, várias "Pessacs" ao redor para Paris22. Os 
bairros teriam sua função definida de acordo com o plano geral, assim como 
ocorreria com a localização dos principais edifícios públicos. Um sistema de jardins, 
parques e equipamentos esportivos unificaria as poucas áreas verdes existentes, 
isoladas e sem conexão com a cidade. Mas as referências não são apenas 
internacionais. As ruas radiais deveriam tornar-se avenidas, acompanhadas por um 
sistema de avenidas circulares, ou anéis perimetrais, como no Plano de Avenidas de 
Prestes Maia.

No diagnóstico e na proposta, Levi expressa seu aprendizado de Edilizia, em 
especial quanto aos pontos coincidentes com as propostas corbusianas. Demonstra 
sua capacitação e sua vontade de agir sobre o conjunto da cidade. Mas também 
entra em sintonia com as propostas de dois outros arquitetos paulistas 
contemporâneos, Prestes Maia e Anhaia Mello. Em 1929, Anhaia Mello realiza um

"Ao centro comercial é preciso dar mais ar e mais sol (talvez convenha deslocá-lo 
artificialmente devido ao custo elevado das desapropriações que seriam necessárias, 
o que já se faz em várias cidades da Europa), as ruas radiais deverão ser convertidas 
em artérias de grande trânsito, criadas avenidas circulares, estudados os 
cruzamentos, praças e largos, localizados melhor os edifícios mais importantes, 
criado um sistema de jardins, parques e campos de esportes, bem localizados e 
definidos os vários quarteirões, criadas comunicações fáceis e rápidas para os 
arrabaldes onde com o favor das administrações públicas nasceriam as cidades 
satélites."21

20lbidem.

21lbidem. Atenção para as semelhanças entre esta proposta e a concepção urbanística divulgada por 
Piccinato nas páginas de Architettura ed Arti decorative, na resenha do livro de Paul Wolf, Stadtbau, 
analizado no item 1.5.3 - Alguns artigos sobre Edilizia cittadina.
22Cf. LUPANO, Mario - Op. Cit. e MARTINS, Carlos - Op. Cit..
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ciclo de palestras sobre serviços públicos e Prestes Maia finaliza seu "Plano de 
Avenidas para a cidade de São Paulo". Como observa Luiz Saia:

■

"O entrave principal à reorganização das cidades não resulta dos interesses 
particulares, como é de opinião geral, mas de errôneos preconceitos estéticos que 
levam a imitar uma tradição mal compreendida. (...) Para exemplificar lembro que, 
quando se realizam obras de urbanismo, a preocupação maior é imitar os boulevards 
de Paris, da época de Napoleão. Ninguém se preocupa seriamente com os 
problemas demográficos, de habitação, de ensino, de saúde, de trabalho, de recreio 
e de transporte."24

"Esta ação de presença de dois arquitetos em setores antes exclusivamente tratados 
pela técnica ‘infalível’ dos engenheiros e vedados, portanto, aos arquitetos aos quais 
o consenso geral apenas cometia a tarefa de embonitar as construções, justamente 
no momento em que surgiam os primeiros sinais da próxima transformação da 
capital regional em unidade metropolitana"23

Dois assuntos presentes nos trabalhos destes arquitetos: serviços públicos e 
sistema de circulação viária, são tratados no texto de Levi. Em função da falta de 
data no original, é possível que sejam contemporâneos, ou que Levi se antecipe aos 
outros dois. São esses, como observa Saia, os trabalhos que mais atuaram na vida 
paulista até a década de 40, o que nos revela a pertinência da proposta de Levi, 
demonstrando que seu afastamento da atuação urbanística se deve por outras 
razões, estando excluída a falta de competência ou de vontade do arquiteto.

Alguns anos mais tarde, quando descreve as dificuldades que encontrou ao 
longo de mais de 20 anos de atuação profissional, Levi protesta contra o 
afastamento "dos problemas de interesse coletivo". Após tantos anos da primeira 
proposta urbanística, Levi cogita que as causas desse afastamento não estariam na 
"iniciativa dos particulares", como sugerira em "Problemas de urbanismo".

A implantação do Plano de Avenidas de Prestes Maia durante sua gestão na 
Prefeitura Municipal de São Paulo não encontrou obstáculos maiores no setor 
privado, que percebeu as possibilidades lucrativas da iniciativa. Se uma mobilização 
desse porte foi possível, qual seriam os motivos que mantinham afastadas as 
propostas urbanísticas modernas de qualquer aplicação na cidade? Se o setor 
privado, junto ao qual Levi já tinha se tornado um arquiteto de prestígio inegável, 
poderia se entusiasmar com propostas que dessem retorno ampliado aos 
investimentos, o motivo para tal afastamento deveria estar em outro lugar. Levi as 
identificava no campo estético.

As transformações viárias de Prestes Maia eram apenas uma das partes 
necessárias para um processo de restruturação global da cidade. A inspiração do

23SAIA, Luiz - "Arquitetura Paulista", in Diário de São Paulo, 1959.

24LEVI, Rino - "Situação da arte e do artista no mundo moderno, em particular com relação à 
arquitetura". 1948.
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"No local em que deverá ser erigido o novo viaduto do Chá apresenta-se o vale do 
Anhangabaú como um dos pontos mais cenográficos da cidade. Nitidamente 
individualizado por agrestes desníveis, exuberante vegetação moldada em modernos 
ajardinamentos, possuindo, localizados nas elevações, edifícios significativos pelo

25"O trabalho do amparense Prestes Maia é mais uma resultante das idéias do engenheiro francês 
Bouvard, cérebre pelo seu trabalho sobre as diagonais de Buenos Aires, e que aqui esteve no 
princípio do século SAIA, Luiz - Op. Cit..

Plano de Avenidas no urbanismo francês25, bastante explícita na estética adotada 
para a ilustração dos seus edifícios, permitia que a obra fosse aceita dentro do 
conservadorismo ecleticista então dominante na cidade. Para Levi, este era o 
principal motivo para a recusa de novas propostas urbanísticas: na sua concepção, 
um plano para a cidade não se resumisse a um traçado viário neutro esteticamente. 
Qualquer proposta urbanística está vinculada diretamente a um determinado tipo de 
arquitetura, inclusive quanto a suas opções estilísticas. A recusa por grande parcela 
da opinião pública em aceitar a arquitetura moderna aparecia, para Levi como a 
responsável pela não adoção das medidas consideradas necessárias à ordenação 
do desenvolvimento urbano.

Confinado a projetos pontuais, Rino Levi procurou, em diversas ocasiões, 
transbordar os limites propostos para a intervenção e abordar as suas dimensões 
urbanísticas. A primeira ocasião em que manifesta tal intenção foi na sua proposta 
para o concurso do Viaduto do Chá, em 1935. Levi não se limitou ao desenho 
primoroso da estrutura, e procurou inserir seu projeto num conjunto mais amplo de 
propostas para a cidade. O projeto do viaduto torna-se parte de um quadro urbano 
específico e de um plano urbanístico, que propunham uma reestruturação do sistema 
viário no centro da cidade. O novo Anhangabaú, resultante da implantação da futura 
avenida no fundo do vale, era simultaneamente entendido como um problema de 
estética e de funcionalidade urbana.

O plano urbanístico foi apresentado junto com o projeto do viaduto. 
Denominado "Sugestões para ligar as 2 colinas separadas pelo Vale do 
Anhangabaú", propunha um "anel de ligação contornando a parte mais central", 
composto por vias de circulação na superfície e subterrâneas. Internamente, paralelo 
ao "perímetro de irradiação" proposto por Prestes Maia, a proposta de Levi sugeria 
seis núcleos interligados: Sé, Mercado Velho, São Bento, Correio, Praça Patriarca, 
Largo São Francisco. A configuração topográfica exigia que parte dessas ligações 
fosse realizada por túneis, um dos quais, sob o largo São Bento, é coincidente com a 
proposta de Prestes Maia, e seria tema de projeto realizado por Levi em 1939 para o 
IAPL

Além de sugerir um plano urbanístico de ordenação funcional do centro da 
cidade, sua análise da área de intervenção revela a aplicação dos conceitos 
ambientistas de quadro urbano:
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Harmónica grandiosidade e vivacidade são as características desta peculiar 
cenografia urbana, que deveriam serem ressaltadas pelo novo viaduto. A seguir Levi 
define o princípio formal que orientaria o desenvolvimento do projeto:

seu destino e arquitetura, apresenta duas características ambientais: a harmónica 
grandiosidade da obra humana e da natureza, e a graciosa e colorida vivacidade do 
conjunto."26

LEVI, Rino - "Justificação arquitetônica (memorial descritivo do projeto para o concurso do Viaduto 
ao Chá - 1935)", revista Projeto, n. 11Í, junho de 1988.



210

"Para não sacrificar a visão panorâmica do parque seria necessário que o viaduto se 
reduzisse a uma linha ligando as duas colinas centrais. A estrutura que mais se 
aproximar deste objetivo, satisfazendo as condições construtivas locais, será a 
solução para o ambiente.”27

27lbidem.

28A reprodução do Edifico Matarazzo na perspectiva é da primeira versão do projeto realizado pela 
Severo & Villares. Apenas mais tarde esta proposta seria revista pelas mãos de Piacentini, resultando 
na versão final que foi construída. A atribuição desta intervenção ao arquiteto italiano é realizada por 
Marcos Tonhão em sua dissertação de mestrado: "Marcello Piacentini fará uma 'revisão' do projeto 
vencedor da Construtora Severo Villares, durante seu soggiomo no Brasil em 1935. Mais tarde, em 
1937, esta obra será acompanhada por seu studio com responsabilidade direta de Vittorio Mopurgo, 
arquiteto italiano que pertenceu ao circolo de colaboradores do mestre romano”. TONHÃO, Marcos -

O projeto de um viaduto é um dos mais determinados pela técnica, mas nem 
por isso Levi se deixa orientar exclusivamente por ela. Trabalhando em equipe com 
os engenheiros Joseph Grabenweger e Humberto Nobre Mendes, Levi condiciona as 
decisões técnicas a uma diretriz plástica derivada de uma análise "cenográfica" do 
ambiente. Se frente a um projeto desta espécie o procedimento é de respeito às 
características do ambiente, não há porque supor que em outros projetos assuma 
outra postura.

A perspectiva que apresenta o projeto para o concurso expressa algumas 
peculiaridades. O ambiente no qual se insere o projeto não existia daquela forma. 
Levi realiza o projeto para a cidade futura. A avenida do fundo do vale ainda era um 
projeto. O mesmo ocorria com o edifício Matarazzo, representado em equilíbrio 
simétrico com o Edifício Mackenzie 28. Também os volumes ao fundo representam
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I 4 - Elisário Bahiana - Projeto vencedor no concurso para o novo Viaduto do Chá, 1935.

um skyline inexistente. É possível que sejam a projeção dos gabaritos legais da 
época, procedimento que já havia sido adotado na perspectiva do UFA-Palace, onde 
a vizinhança fora substituída por texturas abstratas, representando o gabarito legal 
da Avenida São João. Numa cidade que se transforma tão rapidamente, a harmonia 
pretendida se realizaria apenas no futuro.

O valor da perspectiva para a construção do quadro urbano exige uma 
comparação entre os desenhos de apresentação da proposta de Levi e da proposta 
vencedora de Elisário Bahiana. Zucconi observa que as perspectivas adquiriram 
para os especialistas em estética urbana um valor instrumental. Contrapondo-se ao 
desenho seco dos engenheiros, permitiam que as intervenções na cidade fossem 
analisadas por critérios de proporção, forma e cor . 0 estudo das relações de 
massa entre o existente e o proposto foi usado indiferentemente tanto para a 
representação da cidade antiga como da cidade moderna. A construção a 
perspectiva expressava as intenções do projeto e os critérios utilizados Para a 
análise que o originara. Como veremos, a perspectiva da proposta apresenta a por 
Levi revela esta instrumentalização objetiva das técnicas de representação, 
enquanto a de Bahiana é apenas uma apresentação espetacular do projeto.

O desenho de Bahiana é feito com dois pontos de fuga, o principal 
coincidindo com o pilar direito do viaduto e o secundário criando uma uga para a 
esquerda. Assim, a construção permite uma visão mais abrangente da lateral 
esquerda do Vale, ressaltando a entrada do viaduto no centro antigo e dilatando seu 
vão central. Na esquerda do quadro, mostra o futuro prédio Matarazzo e um os

Marcello Piacentini - Arquitetura no Brasil, Dissertação de Mestrado, Departamento de História, 
IFCH-UNICAMP, 1993, p. 116.
29—

ZUCCONI, Guido - La città contessa, Op. Cit. p. 111.
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"Para as voOtes das vigas achamos a forma em arco de centros múltiplos 
(Kobbogen), o que melhora, em comparação com a parábola, as condições de 
visibilidade do parque através dos vãos, aproximando a nossa estrutura da linha, que 
seria a solução ideal para o viaduto, de acordo com as condições deitadas pelo 
ambiente."30

^LEVI, Rino - "Justificação arquitetônica".Op. Cit.

Palacetes Prates, enquanto secciona o prédio Mackenzie no 
distorção obtida com esse recurso é enorme, chegando sugerir uma falsa 
equivalência simétrica entre o edifício Matarazzo e o Palacete Prates em primeiro 
plano.

Levi escolhe uma perspectiva com um único ponto fuga, levemente deslocado 
para a direita da cena e coincidindo com o final do vão direito do viaduto. Os limites 
do quadro permitem a reprodução integral do desenho dos edifícios Mackenzie e 
Matarazzo, excluindo o Palacete Prates. A frontalidade da perspectiva permite o 
estabelecimento de uma relação de proporção entre os dois volumes, ligados pela 
horizontal do viaduto proposto. Não há grandes distorções cenográficas como as do 
desenho de Bahiana, onde o julgamento das proporções não estava em questão. O 
desenho de Levi é sereno, sem a dramaticidade do outro, e explicita o seu objetivo: 
uma cidade harmoniosamente proporcionada.

O peso da estrutura proposta por Bahiana é corrigido pelo desenho. A 
distorção causada pela escolha dos pontos de fuga procura ressaltar o centro do 
viaduto proposto, alongando virtualmente suas reais dimensões. De fato, este 
projeto se limita esteticamente a tal setor, claramente delimitado pelos maciços 
pilares que se prolongam verticalmente. Os trechos laterais, que ligam o arco central 
às colinas, são tratados com estrutura discreta, como se não fizessem parte da 
composição.

O tipo estrutural adotado por Bahiana, o arco central triarticulado e vigas 
laterais, esteve entre os estudados por Levi, tendo sido recusado por "bipartir o 
vale". A opção de Levi pelo sistema "Vigas Gerber com contrapeso" permitia 
"satisfazer amplamente o ambiente e as condições construtivas locais".

A estrutura proposta por Levi é unitária, os três vãos são projetados dentro de 
uma mesma lógica, não segmentando o Vale, como ocorre na proposta de Bahiana. 
O vão central tem um ligeiro destaque devido às suas maiores dimensões, mas o 
viaduto é considerado esteticamente na sua totalidade. Levi não necessita de 
nenhuma distorção para afirmar o equilíbrio de sua proposta, pelo contrário, uma 
projeção ortogonal bastaria para demonstrá-la.

O projeto de Bahiana é escolhido em primeiro lugar, relegando Levi para a 
segunda classificação, ainda que "essa fosse a melhor estrutura" segundo o próprio 
júri. Esta decisão dá razão ao reclamo de Levi acusando os preconceitos estéticos 
como principal razão para a não adoção de propostas urbanísticas modernas. A 
melhor estrutura e o único projeto que se preocupava com os desdobramentos
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"O Rino era um arquiteto, mas ele sentia a arquitetura como a resposta a um 
problema urbano, que era um problema maior, do qual decorriam os edifícios."31.

3

I
Em 1955, Rino Levi e Roberto Cerqueira César desenvolvem uma sofisticada 

proposta para a disciplina de "Grandes Composições" da FAU-USP. Podemos 
entendê-la como um exemplo manifesto de como concebiam as vinculações entre o 
projeto do edifício e a sua dimensão urbanística. Uma relação de interdependência 
que permeou sua formação e foi comentada por Cerqueira César num recente 
depoimento:

funcionais é recusado por não estar de acordo com os preceitos estéticos desejados 
pela administração municipal.

3.1.6 - Os estacionamentos como exemplo de vinculação entre 
arquitetura e urbanismo

A experiência desenvolvida na disciplina procurou explorar essa forma de 
abordagem do projeto arquitetônico. Os professores desenvolveram junto aos alunos 
o estudo do sistema viário da área central de São Paulo, em seguida conceberam 
um conjunto de garagens, escolhendo os locais em função da sua zona de ação, e 
selecionaram cinco garagens que seriam desenvolvidas pelos alunos.

Trata-se de uma inversão da maneira que usualmente o projeto chega ao 
arquiteto. O cliente decide pela realização de um certo programa num determinado 
lote, e procura o arquiteto para a elaboração do projeto. Esta é a maneira que Levi, 
Cerqueira César e Carvalho Franco foram contratados para a realização da 
Garagem América, onde o proprietário já havia até decidido pela utilização da 
estrutura em aço por permitir um maior rendimento de área32. Na situação ideal da 
universidade, Levi inverte o procedimento, como se sugerisse qual deveria ser a 
maneira correta de inserir qualquer projeto na cidade. Retoma, portanto, o 
procedimento funcional adotado no concurso para o Viaduto do Chá, onde sugeria 
uma reestruturação do sistema viário da área central, em decorrência da intervenção 
pontual proposta. Entretanto, no exercício acadêmico, inicia sem qualquer 
condicionamento anterior, a não ser o de realizar garagens como forma de contribuir 
para a melhoria do sistema viário da cidade.

Observe-se que o exercício é contemporâneo à atuação de Levi como 
presidente do IAB na defesa de um zoneamento da cidade. O exercício pode ser 
visto como uma demonstração da validade do planejamento para a definição de 
diretrizes que determinem a produção de um simples edifício. Teríamos assim 
realizada a subordinação do interesse individual de um proprietário ao interesse 
coletivo da cidade, expresso sinteticamente no seu planejamento. Assim, o estudo 
dos estacionamentos na zona central apresenta maior interesse pelo diagnóstico

31Depoimento do Arquiteto Roberto Cerqueira César ao autor.
32

Cf. Depoimento do arquiteto Carvalho Franco ao autor.



O diagnóstico realizado é assim apresentado:
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que realiza dos problemas da cidade e pelas propostas que apresenta para a sua 
superação. Realizado pouco mais de 20 anos após "Problemas de urbanismo", os 
diagnósticos revelam a manutenção agravada de determinados problemas, enquanto 
as soluções então propostas se revelaram inadequadas ou insuficientes para 
enfrentá-los.

"O seu traçado foi estabelecido em parte pelos limites do centro comercial de então. 
Com o crescimento da cidade, verificou-se um transbordamento do centro, passando 
a avenida originariamente de contorno a atravessar áreas altamente congestionadas. 
De outro lado, a pouca largura da perimetral e os cruzamentos de nível com várias 
radiais, complicaram ainda mais o problema."34

^LEVI, Rino e CERQUEIRA CÉSAR, Roberto - "O problema do estacionamento na zona central de 
São Paulo", 1955.
^LEVI, Rino e CERQUEIRA CÉSAR, Roberto. "O problema do estacionamento e a 
garage em construção em São Paulo", 1955.

"1) São Paulo, na sua caótica estrutura viária, apresenta-se com esquema 
planimétrico nitidamente radial, cujo centro é a zona de alto comércio; 2) A cidade, 
apesar das suas proporções gigantescas, não possui vias de tráfego rápido e 
desembaraçado, que atendam às exigências do transporte mecanizado moderno; 3) 
Mesmo a circulação local é deficiente na absoluta maioria dos bairros da cidade. As 
ruas até hoje foram se juntando uma às outras, sem qualquer plano de conjunto; 4) A 
topografia acidentada da cidade, apresentando fortes desníveis, agrava ainda mais o 
problema; 5) Até hoje São Paulo não possui uma lei de zoneamento e qualquer 
controle da sua densidade demográfica. O seu excessivo desenvolvimento em altura 
é responsável por concentrações de população que alcançam índices absurdos; 6) A 
perimetral, contornando a zona central, construída para desviar do centro comercial o 
tráfego de ligação entre as radiais, não só não alcançou o objetivo visado, como criou 
vários cruzamentos dos mais congestionados da cidade. O seu traçado não 
obedeceu a qualquer plano de conjunto; 7) Em resumo, a cidade não possui plano 
orientador. Tudo é feito aos poucos, em escala reduzida e de maneira desconexa."33

A incapacidade do sistema viário em atender às necessidades "do transporte 
mecanizado moderno" foram agravadas ao longo dos anos que separam este do 
primeiro diagnóstico elaborado em "Problemas de urbanismo". Pior ainda, a 
perimetral, que era proposta como solução, tornou-se um agravante, pois "não 
obedeceu a qualquer plano de conjunto". A falta de um "plano orientador" que 
controle o adensamento demográfico e a verticalização acentuada impede o êxito de 
qualquer proposta pontual. A verticalização, que se tornara símbolo do progresso da 
cidade passa a ser acusada como geradora de um adensamento prejudicial.

No texto que apresenta o projeto da Garagem América, Levi e Cerqueira 
César aprofundam suas críticas aos resultados do Plano de Avenidas implantado por 
Prestes Maia:
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Além da retomada deste túnel, 25 anos após sua primeira publicação no 
Plano de Avenidas, a sugestão de novas "ligações de tráfego rápido" atravessando o 
centro significa o comprometimento irreversível de um traçado viário da "época das 
carroças". O adensamento da área central já tinha alterado inteiramente o que 
restava do "ambiente" histórico da cidade. Não havia mais nenhum motivo para a 
preservação do seu traçado urbano. O funcionamento deste novo e gigantesco 
organismo metropolitano exigia soluções radicais. Já havia chegado o momento, 
previsto em "Problemas de urbanismo", em que "quem fosse empreender esses 
trabalhos encontrar-se-ia com as mãos, mais que hoje, amarradas".

A demanda por um planejamento geral, um "plano orientador", um "plano de 
conjunto" eram acompanhadas, agora, por ressalvas:

"Dentro desse quadro a ação da administração pública é praticamente nula. Até hoje 
ela não tomou qualquer providência realmente eficiente no sentido de resolver o 
assunto dentro de um plano orgânico, em conjunto com os demais problemas da

■

i

"A solução proposta cria as ligações entre as radiais através do próprio centro 
comercial, seguindo o caminho mais curto possível dentro das condições atuais da 
cidade. Essas ligações são de tráfego rápido e contínuo, sem cruzamento de nível, 
permitindo conversões em qualquer sentido e sem interferências. (...)Procurou-se 
aproveitar tanto quanto possível vias existentes, inclusive a perimetral atual, re
estudada e melhorada com a eliminação total dos cruzamentos de nível. A obra de 
maior vulto prevista no projeto é o túnel sob o Largo de São Bento, antigo projeto da 
Prefeitura, ainda viável dada a ausência de grandes construções ao longo do seu 
percurso"36

O anel de vias perimetrais, uma das medidas defendidas pelo próprio Levi no 
início dos anos 30 ("avenidas circulares" e "anel de ligação contornando a parte 
mais central") tinha se revelado insuficiente para o escoamento do trânsito, cujo 
volume crescia na mesma proporção do adensamento populacional.

O ano de 1954 fora um marco no crescimento paulistano. O quarto centenário 
da cidade foi acompanhado da sua ascensão ao status de maior metrópole 
brasileira, com 2.817.600 habitantes. Desde 1920 seu índice de crescimento tinha 
sido de 241%, enquanto o Rio de Janeiro crescera 167%35. O crescimento altamente 
desejado pelos modernos tinha ocorrido, e os problemas da cidade atingiam uma 
escala desproporcional à sua capacidade de resolução.

A proposta realizada pelos alunos sob o comando de Levi e Cerqueira César 
foi a seguinte:

CÉSAR. Roberto - ‘O probie™ do estadonamento na zona oentra, de 
Sào Paulo", 1955.
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A intensidade do processo de metropolização começava a questionar a 
possibilidade de controle e de harmonização do desenvolvimento urbano.

■4|

:JÍ

=

cidade. Evidentemente, não é possível pensar numa solução integral desse grave 
problema (...)"37
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37LEVI, Rino e CERQUEIRA CÉSAR, Roberto.- "O problema do estacionamento e a primeira grande 
garage em construção em São Paulo”, 1955. Grifo nosso.
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3.2 - Um conceito de cidade moderna

3.2.1 - Brasília como cidade polinuclear
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O único projeto de cidade completa realizado por Rino Levi foi para o 
concurso de Brasília. Nele podemos identificar uma estrutura funcional,, coerente 
com o conceito de cidade polinuclear, e uma intenção poética^ definindo a alma ou 
caráter da cidade que deveria tornar-se o símbolo da nação. Ambos têm raízes 
antigas na produção de Levi. O ponto mais polêmico da proposta, as gigantescas 
unidades habitacionais, não apresenta nenhuma incoerência com a evolução do seu 
trabalho, em especial os edifícios de apartamento, estando em sintonia com diversos 
projetos megaestruturais desenvolvidos internacionalmente.

Foram poucas as suas manifestações textuais sobre o que entende como 
cidade moderna. As anotações manuscritas para uma conferência denomina a 
"Concepção da Cidade Moderna"39, realizada em Curitiba em 1963, resumem de 
forma bastante completa, o ponto de chegada de suas idéias expressas em 
Após defender a concepção de cidade polinuclear, Levi apresenta seu proje o para o 
concurso de Brasília como principal exemplo. Trata-se da culminação de uma longa 
carreira, mas por ser seu único projeto de uma cidade completa, podemos partir de

38Conforme "A formação italiana de Rino Levi", itens "Edilizia Cittadina e a arte de construir a cidade" 
e "Alguns artigos sobre Edilizia Cittadina”. Já o depoimento do Arq. Roberto Cerqueira César reforça a 
origem corbusiana dessa concepção: "Essa idéia de um urbanismo poli-nuclear veio do Padre Lebrét, 
que constatou que a cidade de São Paulo estava se polinuclearizando, pois havia atingido um 
tamanho no qual um núcleo único já não atendia mais às demandas, e começou a desenvolver 
espontaneamente núcleos secundários. Essa era uma idéia mais ou menos universal, não era só 
nossa aqui no Brasil."
39LEVI, Rino - "Concepções da Cidade Moderna" - Anotações manuscritas para uma conferência a se 
realizar em Curitiba, a convite da Fac. de Engenharia, em 14-11-1963.

Os textos escritos por Rino Levi em meados da década de 50 começam a 
revelar perplexidade frente à tão desejada metrópole. Não que se reconhecesse 
como pertinente a recusa de Lúcio Costa à agitação da vida moderna. Mas os 
problemas se revelavam muito maiores do que se imaginava inicialmente. Maiores e 
incontroláveis. É nessa época que começam a surgir suas primeiras propostas 
urbanísticas mais abrangentes, realizadas para situações ainda não comprometidas 
com o adensamento urbano do centro de São Paulo. São projetos que permitem a 
experimentação da idéia de cidade polinuclear, atualizando um conceito que estava 
presente nas aulas de Edilizia Cittadina e nos textos de urbanismo em circulação na 
Escola de Roma38. Esboçada no texto "Problemas de Urbanismo", essa concepção 
seria a base de seu único projeto de uma inteira cidade, o projeto para o concurso 
de Brasília. Nesta oportunidade a equipe coordenada por Levi expressa uma 
proposta completa e articulada, sem os limites da intervenção numa cidade já 
existente. Trata-se do melhor exemplo da manifestação de suas idéias urbanísticas, 
e iniciaremos esta parte do estudo com a sua análise.
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sua análise para posteriormente identificarmos, retroativamente, as transformações 
dos seus conceitos urbanísticos.

A apresentação de Brasília como exemplo de aplicação do conceito de cidade 
polinuclear revela uma concepção urbana que procura preservar as "vantagens da 
cidade pequena (sentido de grupo social) com as vantagens de uma cidade 
grande"40. Ao adotar tais princípios, Levi propõe uma cidade composta por diversos 
núcleos de crescimento limitado, que reproduziriam as condições de vida da cidade 
pequena, enquanto um centro comum permitiria o surgimento das vantagens das 
grandes cidades, tais como serviços, comércio, cultura, concentrações 
administrativas, públicas e privadas. O princípio urbanístico de Brasília proposto pela 
equipe de Rino Levi tem muitas semelhanças com as propostas esquemáticas de

40ldem, ibdem.
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"A circulação vertical, calculada de acordo com as exigências da ABNT, compreende 
dois grandes sistemas de elevadores com paradas apenas na garagem do subsolo, 
no andar térreo e nas 4 ruas internas (elevadas) do superbloco. Atingida a rua 
interna, o usuário dirige-se ao edifício que procura, onde tomará o elevador de tipo 
usual que o conduzirá ao andar desejado. Pode-se dizer que a função dos elevadores 
principais corresponde à do sistema de transporte coletivo da cidade convencional.

1Cf. MARTINS, Carlos - Razão e Natureza em Le Corbusier, Op. Cit. p 94

cidade-jardim, e suas reelaborações ao longo das primeiras décadas deste secu o, 
presentes nas aulas de Edilizia Cittadina e nas páginas de Architettura e / 
decora tive.

A principal alteração está na transformação das habitações dos núcleos em 
superblocos concebidos como grandes planos verticais, Transformaçao me ia a 
pelas propostas urbanísticas de Le Corbusier, em especial Une Ville Con emporaine 
realizada nos anos 20, que associa uma lógica formal cartesiana aos princípios 
urbanísticos das cidades jardins inglesas41. A proposta de Brasília e ino ev'® 
ser igualmente definida como uma "cidade-jardim vertical e concentra a o J 
de criar nos superblocos um núcleo capaz de recuperar um mo e o u_ 
proporcionador de um tipo de vida comunitária está expresso na concepção o 
sistema de circulação.
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"(...) a valorização dos grandes corredores de circulação interna (como rua-corredor), 
ao modo de Le Corbusier; a instalação nas mesmas de serviços capazes de torná-los 
pontos de permanência dos usuários (...), a idéia de transpor para a vertical, apenas 
para uso de pedestres, as antigas malhas viárias horizontais, das pequenas cidades e 
dos velhos bairros (...).n43

O superbloco desenvolvido pela equipe de Rino Levi potencializa os 
princípios corbusianos de habitação intensiva, expressos nas suas Unités 
d'habitation, de onde deriva inclusive a concepção de rua elevada, conforme destaca 
Nestor Goulart Reis Filho :

"A concentração da maioria da população em tomo do centro urbano, reduzindo as 
distâncias a caminhadas a pé"45

42AAW - Rino Levi, Milano,Edizioni di Comunità, p. 97

43Cf. REIS FILHO, Nestor Goulart - in Edizioni di Comunità.

44TAFURI, Manfredo e DAL CO, Francesco - Architettura Contemporânea p. 157

45AAW - Rino Levi, Milão,Edizioni di Comunità. p 97

As ousadas estruturas laminares dos superblocos podem induzir a uma 
semelhança formal com as propostas urbanistas de Hibelseimer. Mas enquanto o 
arquiteto alemão projetava para uma sociedade onde o homem não possuía mais 
nenhum valor que não aquele de sua força de trabalho, Levi está preocupado em 
garantir a sobrevivência dos valores de grupo social em crise contemporaneamente 
na condição metropolitana. A lógica de Levi está em associar a perda desses valores 
cívicos à ampliação desmesurada das cidades antigas, e portanto a solução esta na 
limitação do seu crescimento. Um entendimento que está muito longe da metrópole 
de Hibelseimer, que representa "o motor de economia plurinacional, e, como tal, é 
criação específica do capital concentrado, imitando sua anonimidade."44

Uma concepção que denuncia qualquer familiaridade como falsa, e defende 
uma "cidade sem qualidade", onde os habitantes vivem como mera abstração de seu 
valor como força de trabalho. A semelhança formal com as metrópoles abstratas 
concebidas por Hibelseimer não encontra nenhum respaldo nos seus objetivos 
conceituais. Levi quer permitir condições de surgimento de uma vida cheia de 
"familiaridades", que pode se desenvolver nas ruas elevadas, com seus serviços 
comunitários.

(...) Nas ruas internas, as facilidades imediatas: pequeno comércio, creche, jardim da 
infância, posto de saúde, etc.1,42

Assim o núcleo principal, onde se localizam as "vantagens da metrópole 
moderna", e o centro administrativo nacional seriam atingidos com uma simples 
caminhada a pé. A singeleza dos objetivos contrasta com a imponência dos recursos 
técnico-construtivos empregados para a construção dos superblocos com 300m de
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feitos por Kenzo Tange de unidades residenciais Para 25 000^pe^soas^959)jB^para 

arquiteto argentino Amancio Williams, que em correspondência de 1957 a
cópia do projeto de Brasília a ele enviado pelos autores Alem de suaicoa^raçao 
com Le Corbusier, Williams é conhecido pela proposta de uma mejaestrutura n 
Bacia do Rio da Prata para abrigar o novo aeroporto de Buenos Aires .

46A origem dos projetos megaestmturais nas propostas de Le
Tafuri, que curiosamente omite qualquer referência às ProP inovação ao projeto de Argel, 
Buenos Aires, Montevidéu, São Paulo e Rio de Jane.ro^cj^ando a mova^o P^eto^^, 
realizado um ano depois que os pnmeiros - TA^UR’’ ™ . brocar ooiniões sobre arauitetura"- c.f. 
Tange visitou Levi em fins de 1957 e> teve °Portunida^ agradece a hospitalidade e elogia a sua 
correspondência de Tange para Levi, em 9.12.1959, em que g . Darticular da família 
arquitetura. A correspondência de Williams para Levi é de 30/08/1957. Arquivo panicu.a.
em Roma.
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altura, 435 de comprimento e 18 de largura. Os principais objetivos poderiam ser 
atingidos sem um esforço dessa magnitude. A concepção de uma cidade polinuclear 
não parece suficiente para justificar a imponência dos blocos. Brasília da equipe de 
Rino Levi se mostra como um ensaio urbanístico para superar a perplexidade de 
seus autores frente à complexidade do fenômeno metropolitano paulistano.

A opção feita pela equipe de Levi, de retomar as megaestruturas propostas 
por Corbusier para São Paulo e Rio de Janeiro, revela o reconhecimento da 
magnitude do problema urbanístico, estando em sintonia com propostas 
desenvolvidas em diversos países naqueles mesmos anos. A proposta para Brasília 
é contemporânea ao projeto de Louis Kahn para Philadelphia (1956/57), antecede o 
projeto de Ludovico Quaroni para um bairro em Veneza-Mestre (1959) e os estudos
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As propostas sul-americanas de Le Corbusier, bastante próximas da vivência 
de Rino Levi, são fundamentais para a compreensão de seu projeto para Brasília.

Os únicos precedentes brasileiros de projetos megaestruturais estão nas 
propostas de Le Corbusier para São Paulo e Rio de Janeiro. Este último projeto 
encontra sua justificativa no relacionamento com a paisagem. Para enfrentar a força 
das montanhas cariocas, Corbusier propôs uma megaestrutura que nada mais 
pretendia do que construir uma horizontal. Em seu estudo sobre estes projetos, 
Martins resume a intenção expressa pelo arquiteto suíço em Precisions:

47MARTINS, Carlos, Razão e Natureza em Le Corbusier, Op. Cit., p. 270.
^Cf. depoimentos dos sócios de Levi, Arquitetos Roberto Cerqueira César e L. R. Carvalho Franco ao 
autor.

" Ao final de sua descrição do projeto para o Rio, explica como, no mar, retoma seu 
caderno de notas para verificar o resultado do que tinha sido concebido do avião. Se 
o gesto poético máximo do projeto é uma magnífica horizontal que enlaça as colinas 
e os picos, sua correção só poderia ser atestada através desse "olhar à distancia e 
perceber que a obra se anunciava por uma linha, a qual, sozinha, é capaz de cantar 
com o capricho veemente dos montes: a horizontal'4

A proximidade de Rino Levi com as propostas corbusianas, desde seus 
primeiros escritos até a utilização do princípio de unidade de habitação para o 
projeto de Brasília, nos permite supor que seu projeto pretenda representar uma 
atitude equivalente. Sua proposta para Brasília pode ser entendida como um 
supremo esforço de ação poética da arquitetura com a paisagem do cerrado. Levi 
propõe, para enfrentar o horizonte desolador do cerrado, um conjunto de planos 
verticais, dispostos alternadamente sobre o território. Não se tratava apenas de uma 
caprichosa exploração da terceira dimensão da arquitetura, nem somente de uma 
provocação crítica a um concurso que se considerava pré-definido48. O projeto 
retoma o conceito corbusiano de uma megaestrutura habitacional agindo 
diretamente na dimensão do território.

A ação geométrica do projeto corbusiano frente à paisagem da Baía de 
Guanabara, confrontando a construção de uma horizontal com a verticalidade dos 
morros cariocas, é retomada por Levi no diálogo com a paisagem eminentemente 
horizontal do cerrado através da introdução de um elemento geométrico vertical de 
dimensões monumentais. Frente ao cerrado do planalto central, uma sucessão de 
gigantescas lâminas, planas e diáfanas, institui uma verticalidade proporcional ao 
desolamento da paisagem.

Planos verticais como recurso poético para qualificar uma paisagem 
predominantemente horizontal pode ser decorrência de uma leitura atenta de 
Précisions. Este livro, onde Corbusier reproduz as conferências e projetos realizadas
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Novamente a inspiração corbusiana para o relacionamento interior e exterior é 
fundamental para a compreensão do projeto de Levi. Como vimos na sua carta- 
manifesto de 1925, é a relação com a natureza, vegetação e clima que pode conferir • 
uma especificidade para a arquitetura brasileira. Vejamos como essa relação ocorre 
no projeto de Brasília.

Nas propostas urbanísticas concebidas por Corbusier, a relação do morador 
com a natureza é radicalmente distinta daquela das cidades-jardins inglesas52. 
Enquanto na cidade-jardim o morador tem a natureza à porta de sua casa, o morador 
da unidade de habitação corbusiana a tem como objeto de contemplação. Mas não 
se trata de uma natureza intocada, pois a própria cidade também se oferece como 
objeto de contemplação. É uma natureza organizada por uma ação cultural, que é a 
própria cidade.

"Aqui tem um lugar onde o homem se detém, porque tem uma sinfonia total, 
magnificência de relações, nobreza. A vertical define o sentido da horizontal. Um 
vive pelo outro. Aí estão as potências da síntese."49

na viagem para a América do Sul, comparece na biblioteca de Rino Levi. A edição 
francesa de 1930, adquirida em 31, apresenta diversas anotações e traduções 
realizadas por Levi em suas páginas.

Num trecho do livro, Corbusier descreve a emoção provocada por uma grande 
rocha vertical, que produz um ângulo reto com a horizontal do mar.

49"Architecture en tout, Urbanisme en tout", in LC, Précisions (1930), p. 76, apud MARTINS, Carlos, 
Op. Cit.
“MARTINS, Carlos, Op. Cit, p.171

51LEVI, Rino - "Técnica hospitalar e arquitetura”.

2Cf.MARTINS, Carlos, Op. Cit.

"Contrariamente à pintura e à escultura, a arquitetura é vista por fora e por dentro. O 
exterior e o interior estão intimamente ligados numa unidade de concepção."51

Segundo Martins, o projeto realizado para Buenos Aires está diretamente 
relacionado com essa emoção. Frente à "horizontal infinita" dos pampas, o projeto 
deveria "oferecer uma contrapartida vertical".50

É grande a coincidência com o projeto de Levi, onde uma série de elementos 
verticais se contrapõem a uma paisagem horizontal. Esta seria a sua "cidade com 
alma brasileira".

As gigantescas lâminas dispostas no meio do cerrado não constituem apenas 
um projeto com características semelhantes à escultura. Como lembra o próprio Levi:
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53ldem, ibdem .

mA expressão é utilizada no texto de apresentação do projeto no livro Rino Levi, de Edizioni di 
Comunità, p. 97.
55Cf. TELLES, Sophia S. - "Lúcio Costa: Monumentalidade e intimismo", Op. Cit.

^Ibidem, p. 92

Um dos principais temas do "olhar corbusiano" é a observação do 
relacionamento da cidade com o território, conforme aponta Martins em seu estudo53. 
A cidade se oferece como objeto para um olhar que procura identificar sua "alma" no 
modo pelo qual ocupa o território. A sucessão dos gigantescos planos do projeto de 
Levi, quase transparentes, dispostos em rigorosa alternância ao redor do lago, é o 
espetáculo poético que tem seu habitante como principal espectador.

A intervenção do projeto não se limita às gigantescas lâminas. Os centros de 
vizinhança, comercial e governativos recebem pouco destaque formal, sendo 
claramente minimizados para não comprometerem a primazia dos superblocos. 
Também os espaços entre eles é parte importante do projeto. Concebidos como um 
grande parque, tais espaços não seriam jamais uma natureza intocada. Para a 
"criação de áreas verdes nos amplos espaços livres", separados das vias elevadas 
de circulação motorizada, seria necessário uma correção do "solo medíocre de 
Brasília"54. A vegetação nativa seria "corrigida" pelo projeto paisagístico, tomando-se 
uma extensão da arquitetura. 0 projeto paisagístico seria, possivelmente, 
semelhante aos adotados em suas obras da época, onde Burle Marx utilizava 
critérios estéticos da pintura e da escultura para a organização da vegetação e 
pavimentação. Jardins eram concebidos como uma natureza ordenada pela arte.

Uma comparação com o projeto vencedor, de Lúcio Costa, se faz necessária. 
Em artigo citado anteriormente, Sophia Telles observa as diferenças entre a 
concepção de Costa e a de Corbusier. Enquanto Corbusier "não deixa de ordenar 
todo o ambiente" para permitir a autonomia do objeto construído, Costa o mantém o 
mais intacto possível55. Pretendendo preservar a integridade da paisagem original, 
Costa procura deixar o solo do cerrado inalterado. Como já havia feito em 
Monlevade e o faria na urbanização da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, Costa quer 
preservar ao máximo as características originais das áreas livres. Em Brasília, as 
intervenções paisagísticas procuram diluir a presença das unidades habitacionais, 
criando um cinturão de árvores ao redor de cada superquadra para tentar restaurar a 
integridade da paisagem. É nessa natureza preservada que Lúcio Costa deposita o 
olhar do habitante da cidade na reclusão de sua moradia. Procura uma intimidade 
contemplativa com a natureza, própria da vida colonial. Uma contemplação que 
pressupõe o distanciamento e a intocabilidade da natureza como condição para o 
"recolhimento interior" do seu habitante. Um distanciamento que afirma a 
impossibilidade de conversão da natureza "numa extensão da cultura, e portanto da 
técnica, ou seja, ordenada e organizada pela atividade humana"56.

O distanciamento de Costa frente a uma paisagem inalterada é o oposto da 
contemplação de uma paisagem organizada pela ação do arquiteto. Concebida
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8 - Rino Levi - Descrição do projeto do Centro Cívico da USP nas anotações para uma conferência.

225

í

/> 4—
__ k

I
i
I
1

V

■■

íí
pr"

__

f

1

como passível de uma ação humana, a natureza perde sua áurea de intocabilidade. 
Se nas habitações dispostas nas lâminas gigantescas da Brasília de Levi, o morador 
é limitado a fruir contemplativamente a paisagem, o mesmo não ocorria nas suas 
casas urbanas. Nestes projetos, a natureza era reproduzida como jardim no seu 
interior, permitindo ao habitante, além da contemplação visual, uma relação 
sensorial. Vejamos primeiro como o partido de contemplação da paisagem se 
estruturou em sua obra, para depois analisarmos o seu desdobramento nas casas 
urbanas.

Nestor Goulart observa que o projeto de Levi para Brasília tem como 
precedente o Setor Residencial da Cidade Universitária da USP (1953). Compara-o 
com os conjuntos de "A. Reidy no Rio de Janeiro e os projetos de Le Corbusier para 
Argel", pela sua interação com a colina na qual é implantado57. O próprio Levi, em 
suas anotações para a conferência "Cidade Moderna", considera o conjunto das 
propostas para a Cidade Universitária como um exemplo projetado dos seus 
conceitos urbanísticos.

Levi não realiza o projeto da Cidade Universitária. Sua atuação na concepção 
deste projeto constituiu-se na participação das discussões de planejamento geral, e 
na elaboração de alguns projetos específicos, dos quais apenas uma torre foi 
construída. Além do projeto para a Maternidade Universitária (três anteprojetos entre 
1944 e 1952) e para a "Casa do Estudante" da ESALQ (Piracicaba, 1952) projetados 
para a USP e situados fora da Cidade Universitária de São Paulo, Levi realiza os

57Aponta também a
de Golden Lane, de Ahson e Peter Smithson (na realid P J renresentavam as propostas 
em 1952), e Park Hill-Hyde Park de J. Lewis Womersly (1957-65), que representava
do Team X. Cf. REIS FILHO, Nestor Goulart - Op. Cit. p.13.
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“Para a história da Cidade Universitária da USP ver: A.A.V.V. - O Espaço da USP: presente e 
futuro, Universidade de São Paulo, 1986.

59LEVI, Rino - Anotações para a apresentação do projeto do Centro Social da Cidade Universitária de 
S. Pr - Conferência em Curitiba -13/11/1963 e Porto Alegre 16/11/1963.

projetos para o Centro Cívico, Setor Residencial (ambos em 1953) e Centro Social 
(1962)58.

Nas suas anotações para uma apresentação em Curitiba do projeto do Centro 
Social, Levi sintetiza sua concepção da Cidade Universitária, na qual o centro 
constitui parte fundamental59. Trata-se de uma cidade, com 20.000 a 30.000 
habitantes, dos quais apenas 10% moradores. Planejada como uma pequena cidade 
polinuclear seria, por sua vez, um dos núcleos da cidade de São Paulo. A 
interligação das duas deveria ocorrer pelo seu Centro Cívico (posteriormente Centro 
Social), que no texto tem uma anotação lateral - Core - expressão corrente nos anos 
50 que significa "coração de cidade". O centro seria composto por uma praça 
central, onde se articulariam equipamentos culturais da universidade, localizado
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junto a uma estação rodoviária que serviria de transbordo dos ônibus de ligação 
entre os núcleos internos para os de ligação com os bairros de São Paulo. O fluxo 
de usuários e a existência de serviços de apoio criariam, neste ponto, o "setor de 
vida mais intensa da Universidade, confraternização, contatos mais intensos entre 
faculdades e institutos - intercâmbio, humanização da Universidade"60.

^Idem, ibdem.
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Os dois projetos realizados para o Centro da Cidade Universitária, o Cívico 
(1953) e o Social (1962) situam-se igualmente na praça em frente ao prédio da 
reitoria. No primeiro projeto, o Centro Cívico, os dois edifícios, o do Teatro 
Universitário e o da Biblioteca Central, escoltariam, simetricamente, o prédio da 
reitoria. A estrutura axial do conjunto é nítida, sendo reforçada pelo alinhamento com 
a torre e a avenida principal de acesso ao campus.

No segundo projeto, do Centro Social, essa estrutura axial desaparece e a 
quantidade de usos aumenta. Alguns dão origem a edifícios de vários pavimentos, 
como o serviço social, o hotel e o centro de saúde, interligados apenas por um 
caminho coberto por leves marquises. As demais atividades, passíveis de gerar 
convívio, são unificadas por uma grande cobertura. Ocupando o lugar que nos 
croquis das palestras está designado como "praça", a grande cobertura desempenha 
papel análogo. Concebida com vigas em "V", capazes de vencer horizontalmente 
grandes vãos, e distribuindo uniformemente a luz zenital, a equipe de Levi cria um 
espaço exterior coberto, capaz de abrigar as atividades geradoras de sociabilidade 
na Cidade Universitária. Não há mais nenhum resquício de procedimento tipológico. 
Por outro lado, é grande a proximidade com as coberturas projetadas por Artigas.

O Setor Residencial é a outra parte da proposta de cidade que Levi e sua 
equipe desenvolvem para a USP. Também aqui foram realizadas dois projetos. No 
primeiro, pouco divulgado, um edifício laminar, sobre pilotis, ocupa inteiramente dois 
lados de um terreno triangular. O terceiro lado, correspondente à face norte, com 
melhor insolação, recebe duas lâminas menores, dispostas em leque, 
perpendicularmente ao vértice das duas primeiras, de maneira a não obstruir o sol 
de inverno. Uma delicada marquise recompõe, no nível do terreno, um sutil 
fechamento do conjunto.

O segundo projeto, no mesmo terreno, recebe edifícios laminares dispostos 
ao redor de um espaço central trapezoidal. O lado menor concorda com um outro
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| 13 - Planta das moradias estudantis - os dormitórios concentrados num dos lados permite a sua abertura para a paisagem.

lado oblíquo, numa sobreposição dos edifícios laminares, criando um efeito de 
escamas Do outro lado, as lâminas se repetem paralelamente numa segmentação 
que evita o fechamento de um pátio. No lado maior, três blocos horizontais abrigam 
as áreas de convivência do conjunto num clube e os serviços num refeitório e numa 
enfermaria. As marquises leves interligam todos os edifícios, definindo um jardim 
central.

Este segundo projeto apresenta uma maior semelhança ao projeto do setor de 
habitação intensiva da proposta de Brasília. Ao conceber as habitações como 
lâminas verticais, o principal objetivo é possibilitar a contemplação da paisagem. No 
memorial do projeto Levi e Cerqueira César escrevem:

"Para o desenvolvimento da personalidade do estudante é importante que ele possa, 
em determinados momentos, se isolar e se concentrar, fora de qualquer convívio. 
Num conjunto deste tipo, qual é a Cidade Universitária, isto só é possível no

"O terreno escolhido para a construção do setor residencial está situado na encosta 
de uma colina e desfruta de magnífica vista da cidade de São Paulo. (...) A 
orientação adotada para os edifícios permite desfrutar ao máximo a vista panorâmica 
da Cidade Universitária e da Cidade de São Paulo".61

61LEVI, Rino e CERQUEIRA CÉSAR, Roberto - "Cidade Universitária de São Paulo, Setor Residencial 
do Estudante - Memorial Justificativo", - Texto datilografado - arquivo Rino Levi.
62ldem, ibidem.
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A vista da várzea do Pinheiros e da cidade de São Paulo e o objeto que 
justifica a implantação e a orientação dos edifícios. A forma laminar com a 
circulação horizontal concentrada num dos lados, permite que o 
apartamentos desfrutem, em disposição de anfiteatro, da vista para a pai g 
principal, pois não existem apartamentos para o outro lado. concepça 
apartamento individual é defendida pelos autores, com o segum e argumen o.

TTTTTFHA^1F~* uU*_L____  .
TTTTTTTTTTTTTTTltTTT



=

230

'í

Assim a paisagem, composta pela própria cidade ocupando o território, várzea 
e espigão, é o complemento que qualifica o momento de isolamento e concentração, 
no qual o estudante pode ter o "desenvolvimento da (sua) personalidade". Podemos 
supor que esse objetivo estivesse presente na concepção das lâminas de Brasília, 
onde a contemplação da paisagem composta pela própria cidade ocupando o 
território é a principal qualificação das habitações, sempre concebidas por Levi como 
um momento de isolamento e concentração em meio à agitada vida urbana.

Os projetos para a USP se estruturam sobre dois conceitos urbanísticos. Um 
representado pelo Centro Social, procura a reprodução da sociabilidade 
característica dos espaços públicos das cidades tradicionais. O outro, representado 
pelas lâminas das moradias, reconstrução do recolhimento privado em meio à 
homogeneidade das habitações coletivas. Construindo essas duas situações 
extremas da vida urbana, Levi realiza de fato uma proposta urbanística completa, da 
qual o projeto para Brasília seria um desenvolvimento mais abrangente. A seguir 
procuraremos ver como se originaram e evoluíram as concepções expressas nestes 
projetos. Em primeiro lugar veremos como se desenvolveram as suas estratégias na 
construção dos espaços de sociabilidade intensa. Em segundo, veremos como 
evoluíram as relações interior-exterior nos seus projetos.
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mesma
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na construção do espaço público

14 - Rino Levi - Casa para Francisco Gomes e Edifício Nicolau Shiesser. 
A/nbos os projetos utilizam pégulas para marcar a transição entre o espaço público e o 

privado.

edifício, problema 
pelas exigências

Desde os primeiros 
projetos de casas geminadas, 
Rino Levi exprime uma grande 
atenção com a qualificação dos 
ambientes públicos. As 
pérgulas sobre os portões das 
casas de Dante Ramenzoni, na 
Rua Vitorio Emanuele, se 
repetiriam nas casas de 
Francisco Gomes e no Edifício 
Nicolau Shiesser. Seu sentido 
era construir uma separação 
clara entre os domínios da rua 
e os do 
agravado 
legais de recuo obrigatório. 
Onde não ocorria tal exigência, 
a fachada dos 
andares poderia 
eficientemente a 
separação. Nos setores mais 
novos da cidade, já controlados 
por conceitos higienistas, os 
recuos obrigatórios
deslocavam para o interior do 
lote os limites entre público e 
privado. O volume do edifício 
definia precisamente um 
interior privado, mas a área dos 
recuos se mantinha sem uma 
qualificação precisa do seu 
domínio. As pérgulas permitiam 
criar o equivalente a um pórtico 
de entrada, sem para isso 
romper com o repertório 
moderno que começava a ser 
adotado pelo arquiteto.

Tal recurso era desnecessário nos setores mais antigos da cidade, que 
dispensavam os recuos no pavimento térreo. Dessa forma, o térreo do Columbus 
ocupava toda a extensão da frente do lote, enquanto os andares superiores se 
desenvolviam como torre isolada, com relativa independência dos limites do terreno. 
Em alguns casos, devido às exíguas dimensões do lote, era necessário que o 
conjunto do edifício ocupasse toda a sua área, encostando nos limites. Nestes
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casos, a continuidade da fachada do quarteirão era uma condição que seria 
explorada no projeto.

Não há, portanto, uma ordem cronológica para estes esquemas de ocupação 
do lote, pois dependiam inteiramente da sua situação de implantação na cidade e 
das dimensões da área disponível. Assim, alguns de seus últimos trabalhos, como o 
Banco Sul Americano da Av. Paulista e a Galeria R. Monteiro reproduzem de 
maneira geral a mesma situação do Columbus.

O volume inferior do Banco Sul Americano define a volumetria da esquina, 
criando com um brise em balanço a proteção do calçamento público semelhante à 
uma loggia. A especificidade da atividade do edifício permite a criação de uma 
separação suave entre exterior e interior. O limite já não é uma fachada opaca, mas 
sim esse espaço de transição sombreado pelo brise em balanço. O interior é 
estruturado por uma grelha geométrica de pilares, sobre a qual são realizadas 
algumas anotações das especificidades da sua situação urbana. A forma do terreno, 
onde a esquina realiza um suave ângulo oblíquo, dá origem a uma sutil inflexão na 
grelha de pilares, enquanto os pilares sob o edifício são de diâmetro maior que os 
outros.
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No caso da Galeria R. Monteiro, o 
volume inferior estabelece a ligação das 
construções vizinhas, enquanto a torre 
isolada se alça no meio do conjunto, sem 
que seu apoio seja visível. Tratando-se 
de uma das extremidades da galeria, a 
permeabilidade sugerida no projeto do 
Banco deve ser, aqui, total. O pedestre 
deve atravessar o prédio sem nenhum 
obstáculo. Um grande hall de dupla altura 
e com um sistema de escadas rolantes 
estimula o ingresso. Mas a marquise 
suspensa anota, como nas antigas 
pérgulas, o início do domínio do edifício.

Estes exemplos denotam a 
importância, para Rino Levi, da definição 
da qualidade dos limites entre o exterior e 
o interior. Nas situações adensadas do 
centro de São Paulo, as condicionantes 
eram muitas e o projeto pode se 
estruturar sobre um diálogo com as pré- 
existências ou com as volumetrias 
derivadas dos gabaritos legais. O mesmo 
não poderia ocorrer nos projetos em 
áreas horizontais, com grandes extensões 
desocupadas, e com previsão de uma 
baixa taxa de ocupação, tais como as 
várzeas dos rios, em especial do rio 
Pinheiros. Nestes casos a rarefação 
conferia ao edifício uma condição de 
inaugurador de um novo espaço urbano.

Aplicavam-se aí os conceitos de 
novos núcleos das cidades polinucleares, 
adotados nos projetos para a cidade 
universitária da USP. Nesses núcleos 
deveriam ser reproduzidas as condições 
de sociabilidade propiciadas pelos 
espaços públicos das cidades 
tradicionais, agora adequadas a uma 
nova concepção urbanística. O projeto 
para o Centro Social da USP é exemplar. 
A grande cobertura é descrita num croqui 
feito pelo arquiteto, como equivalente a 
uma praça tradicional, com os principais 
edifícios dispostos nos seus limites. Em
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nenhum momento a forma do projeto repete esse esquema, mas o conceito é o 
mesmo. As características das atividades ali desenvolvidas, associadas ao controle 
dos fluxos de trânsito entre a cidade de São Paulo e as faculdades isoladas, 
poderiam reproduzir a intensidade de relações características de uma praça pública. 
O diálogo não é mais com uma vizinhança adensada, mas com a extensão horizontal 
da várzea e as condições do deslocamento motorizado.

O projeto daquele que poderia ter sido o primeiro shopping center de São 
Paulo, o Centro Comercial do Brooklin (1956)63, mostra as primeiras explorações 
dessas duas novas condicionantes. O grande volume horizontal do Centro Comercial 
é atravessado por um prolongamento da avenida Luis Carlos Berrini, e circundado 
por um complexo anel de retornos. Uma enorme marquise une dois outros volumes 
dispostos simetricamente ao eixo da avenida. Uma grande cobertura parabólica 
abrigaria um supermercado enquanto do outro lado um cinema repetiria 
externamente as formas de sua sala interna. O raciocínio de disposição dos 
volumes, que em seus projetos para áreas adensadas era fortemente determinado 
pela sua situação urbana, ganha aqui uma liberdade decorrente da disponibilidade 
de terreno. Este, como os projetos para a USP e outros nas mesmas condições, 
passam a explorar as possibilidades dessa liberdade. O resultado é que estas

raO projeto se localizaria no exato ponto do atual Shopping Morumbi.
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O partido adotado distribui os volumes funcionais (Paço Municipal, Centro 
Cultural e Assembléia Legislativa) em três níveis horizontais. O superior, 
continuando a cota das duas colinas vizinhas, e ligado ao centro por uma passarela 
elevada, abrigava o Paço Municipal, a Assembléia Legislativa e o Fórum (projeto de

■■

"Na concepção do projeto o Centro Cívico não foi porém considerado meramente 
como um conjunto de edifícios. Foi tratado como centro de convergência da 
população. Centro destinado a atrair as pessoas e propiciar ambiente para o contato 
humano, a troca de idéias e as manifestações da vida em sociedade"64

^Apresentação do projeto em A.A.V.V. - Rino Levi, Milano.Edizioni di Comunità, p. 158.

outro autor), constituindo-se numa praça cívica, onde não falta nem mesmo uma 
tribuna para oradores. O segundo, intermediário, acolhia os edifícios da Secretaria 
de Educação e Cultura, bibliotecas, salões de exposições e o Teatro Municipal, 
especializando-se como praça de cultura. O terceiro, inferior, cuja cobertura 
constituía os pisos dos dois anteriores, abrigava os setores de serviço, os balcões

planimetrias são compostas, não mais de acordo com os antigos princípios 
acadêmicos, mas sim de acordo com novos padrões estéticos.

A proposta apresentada pela equipe de Rino Levi no concurso de projetos 
para o Paço Municipal de Santo André segue essa linha de explorações. Não é mais 
a várzea do Pinheiros, mas sim os limites entre a colina do antigo centro da cidade e 
a várzea do Tamanduateí. O programa do concurso previa o deslocamento do centro 
político-administrativo para uma área limítrofe ao centro antigo. Isolada no meio de 
um complexo anel viário, a área destinada ao projeto constituía um desafio para a 
construção de qualquer urbanidade. Como define a equipe de autores:
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de atendimento ao público e as áreas de estacionamento, afastando das duas 
praças superiores os fluxos gerados pelas atividades administrativas e funcionais. O 
paisagismo de Burle-Marx, com um sofisticado desenho de piso, procura estruturar 
as amplas superfícies dessas três praças, enquanto um sistema de rampas tenta 
unificá-las num só conjunto.

Os conjuntos cobertos pelo piso das duas praças superiores remetem-nos 
diretamente aos volumes inferiores dos projetos do Columbus, IAPI, Banco Sul 
Americano e Galeria R. Monteiro. A ausência dos limites do lote tradicional é 
resolvida com o enterramento dessas atividades. Não há mais um entorno contíguo 
edificado para o projeto concordar. Seria a movimentação do solo que cumpriria a 
função que era reservada aos volumes inferiores daqueles projetos. Entretanto, essa 
movimentação não cria uma base semelhante a uma escultura tradicional, que 
destaca o objeto excepcional de qualquer contato com o mundo. Os volumes 
funcionais interagem com os planos gerados pela estratificação das praças e pelo 
desenho do paisagismo de Burle-Marx.

Os parâmetros urbanísticos adotados nestes projetos não obecem uma ordem 
cronológica, mas sim espacial. O partido urbanístico adotado é decorrente das 
características da área da cidade na qual o projeto se insere. No centro o projeto 
segue um parâmetro de continuidade volumétrica, enquanto nas várzeas explora as 
possibilidades de composição livre dos volumes funcionais. Uma comparação com o 
projeto do Ministério de Educação e Saúde é necessária para ressaltar a 
especificidade dessa atitude de Rino Levi. No projeto carioca o modelo urbanístico é 
completamente estranho à sua situação urbana. Não é demais lembrar que 
originariamente a proposta se destinava para uma área sem edificações, à beira 
mar. A equipe de Lúcio Costa desloca o projeto para a área do Castelo, onde os 
ministérios vizinhos seriam construídos volumetrizando-se os limites das quadras. O 
deslocamento não estabelece nenhuma adequação conceituai para a situação no 
qual seria inserido. Pelo contrário, ele se refere a uma idéia de cidade 
completamente estranha àquela na qual ele se localiza. Isso não ocorre com Levi. 
Seus projetos partem de uma interpretação das características urbanísticas da sua 
área de inserção, e harmoniza com ela as suas próprias idéias de cidade. Apenas a 
fidelidade aos velhos princípios do ambientismo podem explicar essa atitude.
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"Nas habitações internas dos apartamentos, teve-se a preocupação de bem distinguir 
e caracterizar as suas partes componentes (serviço, social e habitação noturna), 
localizando-as em modo nítido e prático. Era necessário também que os inquilinos 
usufruíssem da vista panorâmica, magnífica em todas as direções. Isso foi realizado

O primeiro grande projeto construído por Levi foi o edifício Columbus. Nele o 
volume massiço é rompido diagonalmente, ligando a sala de estar, no centro do 
apartamento, com a paisagem exterior, através da varanda, em balanço na quina do 
edifício.

3.3 - O desenvolvimento da relação interior/exterior nos edifícios de 
Rino Levi

A cuidadosa construção dos limites entre público e privado, e as 
interpretações das situações urbanas onde o projeto se insere, que vimos no item 
anterior, são dois procedimentos característicos de Rino Levi. O terceiro e talvez 
mais importante procedimento de projeto de Levi é a progressiva construção da 
transparência do volume para permitir a expansão do interior para o exterior. Se a 
primeira e a segunda tendem à preservação do volume como instrumento de projeto, 
a terceira caminha para a sua diluição. A arquitetura de Levi construiu um delicado 
equilíbrio entre esses três procedimentos. Veremos, neste item, o desenvolvimento, 
desde seus primeiros projetos, dos seus procedimentos de construção da 
transparência do volume.
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^exto de apresentação do projeto para o Columbus. Original escrito em italiano e arquivado junto 
aos memoriais técnicos do projeto no arquivo Rino Levi.
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mediante amplos terraços localizados nos quatro ângulos do edifício; localização 
essa, que permite de obter um largo campo visual. A comunicação entre terraços e 
salas contíguas se realiza através de uma porta de amplas dimensões, que se move 
por meio de fáceis processos modernos e que permitem uma abertura integral, 
vantajosa para a estética do conjunto do edifício, enquanto se obtém a fusão dessas 
duas dependências num conjunto só."65

No segundo estudo para o projeto, datado de 1930, já se apresentava a 
direção diagonal como estruturadora da expansão do interior para o exterior. Seis 
apartamentos seriam dispostos numa planta cruciforme. O hall central com a 
circulação vertical se interligaria a pequenos terraços nos ângulos internos da cruz, 
através de vestíbulos de planta quadrada e infletidos 45 graus em relação ao 
conjunto. O último projeto, de 1932-33, reduziu a quantidade de apartamentos por 
andar a quatro, e interligou diagonalmente as salas no centro com os terraços nas 
esquinas. O sentido diagonal e centrífugo dessa estrutura espacial revela as 
dificuldades de articulação entre as necessidades de disposição funcional, 
representada pela sala de estar próximo à circulação vertical centralizada, e a 
vontade moderna de transparência, perfurando o volume ainda opacamente 
tectônico.

O motivo dessa expansão, para o autor do projeto, é "usufruir da vista 
panorâmica, magnífica em toda as direções". Localizado ao lado da, então ainda 
apenas planejada, avenida Anhangabaú Superior, hoje 23 de Maio, a magnífica vista 
panorâmica era a região central de São Paulo. Disposto como torre isolada no centro 
do lote, como bem observaram Nestor Goulart e Geraldo Ferraz, o projeto goza de 
visão para todos os lados, e o tratamento das fachadas não distinguia nenhuma 
delas como principal.

A modelação do volume, o efeito de escamação dos revestimentos, e a 
hierarquia das aberturas estão subordinados à vontade de expansão diagonal do 
espaço interno em direção à paisagem. Apenas tal subordinação pode explicar a 
construção de um pilar falso na quina do dormitório junto à varanda em balanço, 
como se pode observar nas fotos da obra e na planta de formas da estrutura. Levi 
pretendia abrir uma quina, e não todas, apenas aquela que permitia a expansão do 
olhar do morador na sala de estar central para a paisagem externa.

A sofisticação dos recursos é proporcional às dificuldades do domínio da 
complexidade do projeto. O Columbus marca o início de uma pesquisa formal e não 
a sua maturidade.
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24 - Foto da construção do Columbus. Atenção para a ausência de pilar estrutural na quina ao lado do balcão (onde se localiza um 
operário), e também para o pilar de alvenaria, nâo estrutural, já construído nos pavimentos inferiores.



3.3.2 - As formas cilíndricas como observatórios
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O volume, ainda opaco e tectônico visto exteriormente, era rompido, como no 
Columbus, por uma força que partia do seu interior. Dessa maneira a transparência 
apenas se manifestava para quem estivesse dentro da sala de estar. A redução das 
dimensões dos serviços e dos quartos, permitida pelas características de uma casa 
de week-end , foi acompanhada por uma disposição que separava nitidamente as 
funções. Os serviços vão para os fundos, a sala e os quartos, para a frente, 
buscando a proximidade com a paisagem. Nos quartos, de reduzida permanência, as 
aberturas são furos circulares e pequenos, que garantiam a sua intimidade. Na sala, 
centro da vida familiar no fim-de-semana, a integração é obtida por um enorme

í.

"Extremamente pesada em sua aparência externa, seu interior, admiravelmente bem 
disposto, desmanchava essa impressão, revelando a atenção do arquiteto em lhe 
favorecer por todos os meios a ligação com o exterior, por uma transparência que 
percorre todo o amplo salão circular.”66

^FERRAZ, Geraldo - Op. Cit. p.37.

A casa Mediei no lago de Santo Amaro, projetada em 1935, indica o 
surgimento de uma nova disposição do programa funcional. Claramente separados, 
os ambientes servidores e os servidos ocupavam o volume sem prejudicar a abertura 
destes para a paisagem. Geraldo Ferraz comenta:



janela corrida6'.

«68
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67Optamos pela expressão - janela corrida - cunhada por Lúcio Costa em "Razões da nova 
arquitetura”, por ser uma tradução bastante fiel ao conceito corbusiano de fenêtres en longueur.
“LEVI, Rino - Casa de Campo junto ao lago de Santo Amaro - memorial descritivo do projeto, 
Arquivo Rino Levi.

"A grande janela do salão, larga onze metros, abrange uma visual extensa sobre o 
lago."68

Neste projeto o recurso à janela 
não é uma simples citação modernista 
das formas corbusianas, mas a 
decorrência clara de uma estrutura 
espacial que pretende romper os limites 
entre interior e exterior. A disposição 
espacial baseada numa hierarquia das 
funções, entre áreas servidoras e áreas 
servidas, é contraditória aos princípios 
da planta livre moderna, mas já indica 
um avanço, em relação ao Columbus, 
em direção a uma maior clareza da 
estrutura espacial interna. Mas o peso e opacidade do volume ainda era dominante 
extemamente.

No ano seguinte, 1936, dois trabalhos dariam continuidade às explorações 
deste projeto: a casa para Pedro Porta e o edifício Guarani.

O projeto para a casa de Pedro Porta constituiu o desenvolvimento direto da 
casa Mediei. Concebido por dois volumes principais, um paralelepípedo e um semi- 
cilindro, o projeto adapta para uma situação urbana mais complexa os princípios 
utilizados naquela casa de lazer fora da cidade. Projetada num terreno muito 
irregular, Levi alinha a casa com o Parque Ipiranga, utilizando um conjunto de 
pérgulas e lajes para concordar os volumes principais com os ângulos dos limites do 
lote. O semicilindro da fachada principal é eficientemente articulado com o restante
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da volumetria, completando o esquema compositivo da casa Mediei. O semicilindro 
comenta a esquina entre a rua Leões Paulistanos e o Parque Ipiranga, enquanto as 
janelas corridas transformam o seu interior num privilegiado posto de observação. 
No andar inferior a forma circular abriga a parte principal da sala de estar, com um 
sofá acompanhando a curvatura da abertura. No andar superior a forma curva 
estrutura o mobiliário do dormitório principal. A função de observatório panorâmico 
do semicilindro se consolidava.

O projeto do edifício Guarani transpunha os princípios da nova estrutura 
espacial, adotada na casa Mediei, para o projeto de um prédio de apartamentos. Sua 
planta cilíndrica é decorrente da forma do lote e de sua situação urbana, de frente ao 
parque D. Pedro e à várzea do Tamanduateí. Levi seguiu sua vontade de integração 
visual com a paisagem, criando uma disposição segundo a qual os serviços e 
circulações estão dispostos na parte interna do volume, liberando a parte externa 
para as salas e dormitórios. A circulação vertical ainda é central, disposta numa torre 
no centro do semicírculo, isolada pelos fossos de ventilação dos serviços. Longas 
passarelas em meio aos vazios dos fossos ligam a torre aos apartamentos.
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31 - Rino Levi - Piar

I

"Não falemos da vista que de qualquer um dos andares se desfruta de São Paulo- 
dínamo, São Paulo-oficina, São Paulo-trabalho! (...) Aos nossos pés, o parque 
majestoso, reconfortador e restaurador com o tapete verde ondulante das copas de 
árvores amigas ... árvores amigas que sombreiam gramados infindáveis. Isto é São 
Paulo! Isto é o Edifício Guarani! Uma residência para se viver a vida 
paulistanamente, no centro da cidade dínamo, e ao mesmo tempo tão longe dele!"

ri i

interpretação como 
gigantesca coluna que marca, imponentemente, a entrada do centro da cidade.

Apesar da relação com a paisagem ser dominante no partido adotado, não 
temos mais a calma do Lago de Santo Amaro. Como no Columbus, não existe 
nenhuma natureza reconfortante; o que se pode ver é a cidade, em sua máxima 
operatividade, ocupando o território até o limite do horizonte. Como bem descreve 
um panfleto de propaganda do lançamento do edifício:

A condição de observação da paisagem como estruturadora da espacialidade 
interna evoluiria até gerar os edifícios laminares, onde todos os ambientes servidos 
dos apartamentos poderiam desfrutar da vista. O cilindro concebido como um ponto 
privilegiado de observação seria retomado muitos anos após o Guarani, em 1956, na 
Casa para Engenheiros da Usina Elclor. Também ali, a paisagem principal é um 
dínamo, a própria usina, que se espalha entre as montanhas da serra.

Folheto de propaganda para o lançamento do prédio, arquivo Rino Levi.

TTT A proporção entre os vazios 
dos fossos e a planta linear 
resultante da nova disposição das 
funções nos apartamentos cria 
uma nova estrutura espacial que 
substituiria a centrifucidade do 
Columbus. Trata-se de uma 
disposição, ainda curva neste 
caso, que produziria as formas 
laminares de vários dos seus 
prédios de apartamentos. 
Entretanto a opacidade de sua 
fachada induz a uma leitura maciça 
do cilindro, que é reforçada por 
sua imponente implantação no 
início da esplanada que conduz à 
Praça da Sé, permitindo a sua 
interpretação como uma
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3.3.3 - As aberturas e a ordenação interna
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O desenvolvimento da estrutura espacial hierarquizada entre áreas servidoras 
e áreas servidas avança, a partir do projeto do IAPI, em direção à planta livre 
corbusiana. As aberturas sofrem também profunda transformação. As fachadas 
oscilam entre uma grande independência, com o uso das janelas corridas, ou uma 
fidelidade à estrutura interna, com a adoção dos balcões em grelha de pilares e 
vigas em balanço.

L A. P. L a

4. ~~

t Jga /i I

33 e 34 - Rino Levi - Conjunto de escritórios para o IAPI, 1939. Planta do andar tipo e detalhe do módulo hidráulico e de circulação 
___ ___________________________________________ vertical.____________________________________________

No projeto do IAPI, do qual já iniciamos a análise anteriormente, três lâminas 
são dispostas paralelamente, avançando progressivamente de acordo com a forma 
do lote. Como tratava-se de um projeto de edifícios de escritórios, a classificação 
das funções era simplificada. A concentração dos serviços e circulação vertical nas 
extremidades permite o uso da planta livre no restante do pavimento. A estrutura 
independente da fachada modula a pauta de possibilidades das divisões dos 
ambientes internos, permitindo a janela contínua. Pela primeira vez a flexibilidade da 
planta livre se realiza num projeto de Levi70. Rasgando toda a extensão da superfície 
do volume, as janelas possibilitam uma maior transparência. Com a subdivisão de 
cada bloco em duas lâminas mais delgadas, Levi tenta diminuir a tectonicidade do 
volume. Como já foi observado, o complexo resultado ainda carece de unidade entre 
as lâminas, o volume do térreo e o volume perfurado pelo túnel. Por outro lado, a 
estruturação do espaço interno para permitir a planta livre e a transparência do 
volume atinge a maturidade.

7°Cf. MACHADO, L. G. - Op. Cit., p. 199.
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A clara hierarquia espacial, atingida nas lâminas do IAPI, encontrou 

dificuldades para a sua transposição a um projeto de edifício habitacional, as quais 
se manifestam no projeto do Trussardi, de 1941. As aberturas do volume são 
estruturadas por uma grelha, atingindo um grau de transparência semelhante ao 
obtido no projeto do Sedes Sapientiae e do Hotel Excélsior, realizados no mesmo 
ano. Assim como no Guarani, os serviços do Trussardi são concentrados próximos à 
face posterior, correspondente aos fundos do lote, permitindo a disposição das salas

O exterior é a cidade, e a disposição paralela das lâminas segue dois 
objetivos: uma intenção em seccionar o eixo do viaduto Santa Ifigênia e uma atenção 
com a higiene ambiental, atendendo a melhor orientação solar e pretendendo o fim 
dos insalubres "poços de ventilação"7’. Todas as salas se abrem para a cidade, 
ainda que algumas tenham o próprio edifício a pouca distância. Levi não evita essa 
proximidade, pelo contrário, aceita-a, pois o edifício faz parte da paisagem da 
cidade.

71”O projeto apesar de ocupar a totalidade do terreno, foi dividido em três blocos, evitando-se a 
criação de poços de iluminação. A disposição dos blocos foi estudada tendo em consideração o clima 
extremamente instável de São Paulo. Assim, as janelas dos escritórios recebem de um lado o sol da 
tarde e do outro o sol da manhã. Na face sul, exposta aos ventos dominantes foram colocadas as 
torres dos elevadores, escadas e sanitários”. Texto de apresentação do projeto no livro Rino Levi, 
Edizioni di Comunità, p.44.
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e quartos ao longo da fachada principal. 
Entretanto, a forma do terreno exige 
uma adequação disfarçada dos serviços 
á sua irregularidade, impedindo que a 
rigorosa ordenação em grelha da 
fachada fosse a expressão da ordem 
interna da planta. A transparência se 
limita assim a metade do edifício, 
sugerindo uma ordem que não foi 
possível generalizar para a sua parte 
posterior. Apesar dessa ambiguidade, o 
uso da grelha para estruturar as 
aberturas alivia o peso excessivo de que 
os volumes dos projetos anteriores não 
conseguiam se desvencilhar.

A transparência obtida pelo uso 
da grelha é matizada pela vedação com 
blocos de vidro. A intimidade que Levi 
conseguiu atingir na sequência das 
suas casas urbanas72 já estava sugerida 
pela disposição de um plano 
translúcido, mas não transparente, 
fechando o módulo correspondente às 
salas de estar. Levi garante que as 
atividades de convívio da família 
permaneçam privadas, ocultas da vista 
devassante dos prédios vizinhos. Nos 
módulos correspondentes aos 

dormitórios a grelha se toma um balcão aberto, pois a sua privacidade estava 
garantida pela persiana das janela. O plano de vidro translúcido, utilizado neste 
projeto, permite a transparência, no sentido formal da ausência de opacidade e peso----- ,-----— .----- , ---- ------- ---------- -------------------------------------------. 
da superfície do volume, mas mantém a necessária separação e decoro da vida 
privada que se desenvolve no seu interior.

O projeto do Prudência (1948) representa a continuidade em termos de * 
edifícios habitacionais. O amplo terreno permite que o projeto encontre uma forma 
geométrica simples, um volume com planta ortogonal em U, afastado dos limites o 
lote (recuos obrigatórios). O volume abriga quatro apartamentos por anaar« 
agrupados dois a dois em função das duas torres de circulação vertica, oca 
nos ângulos internos do conjunto. A disposição dos ambientes servi os e 
encontra aqui uma formulação rigorosamente modular. A zona os

72NosDroi^t° fOi ret°mado nos^nmilt^0^08 de residênc,as 9ue se iniciou com a sua casa, em 1944, cujo 
jetos serão analisados mais adiaP3U,° HeSS‘ Mllt°n Guper’ e CaSt°r Delgado Perez' Estes
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73Segundo os depoimentos dos arquitetos Roberto Cerqueira César e Luis R. Carvalho Franco todos 
os proprietários, com excessão de um, o Sr. Severo Gomes, recusaram essa proposta, construindo 
paredes de alvenaria sobre os eixos da modulação.

■ ■

_______________ 37 - Rino Levi e equipe - Edifício Prudência, 1944. Planta.___________________ 

servidos, situada ao longo das faces externas do volume, segue uma modulação 
estrutural com largura "A" e profundidade "B". As subdivisões internas deveriam ter 
sido realizadas com armários e vedações leves, permitindo inteira liberdade ao 
morador para adaptar o apartamento às suas necessidades73. A zona de ambientes 
servidores é estruturada numa subdivisão da modulação "A" em três partes, 
permitindo uma malha modular mais adequada às atividades ali desenvolvidas. 
Superam-se assim as irregularidades presentes nas áreas servidoras do Trussardi.

A grelha estrutural do Prudência ordena completamente a espacialidade 
interna. A clareza da grelha espacial é tanta que já se torna possível a exploração 
das possibilidades da fachada livre. O afastamento dos pilares do plano da fachada 
não significa que esta não seja ordenada pela grelha estrutural. Entretanto, 
enquanto no Trussardi cada módulo estrutural correspondia a um vão na grelha da 
fachada, aqui temos uma situação nova. Os terraços dos dormitórios são o maior vão 
da fachada, com 8 módulos "A", correspondendo exatamente ao vazio de iluminação 
interno ao volume em II. O segundo vão, medindo 2 "A" mais um pequeno desvio 
corretivo do eixo dos pilares, corresponde às salas dos apartamentos frontais. O 
terceiro, medindo "B" mais a espessura dos terraços laterais, corresponde à 
profundidade das salas dos apartamentos de canto.

Nesta linha de exploração, a fachada livre de Levi representa o diálogo entre 
a estrutura portante em grelha modular e a disposição dos espaços interiores. O 
Prudência é um exemplo do princípio de transparência moderna.

------ 1 1 1 c 
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Se alinhássemos o U do Prudência, teríamos uma forma laminar, cuja 
estrutura espacial seria semelhante ao Setor Residencial da USP e às 
megaestruturas de Brasília. Uma concepção arquitetônica, baseada na relação 
visual do habitante com o território, urbano e natural, que se desdobra numa cidade 
polinuclear de inspiração corbusiana.

3.3.4 - As proteções contra o excesso de sol

74Carta de 01/11/1937 de Rino Levi para Sr. U. Sorrentino. Arquivo do escritório Rino

251

A franca integração visual entre interior e exterior exige, nas condições 
climáticas brasileiras, algumas atenções com a insolação das aberturas. O projeto 
do Columbus introduzia um recurso de proteção da insolação que seria frequente até 
o surgimento das grelhas em balanço. Levi recua o plano da janela do plano externo 
da fachada, aumentando a área de sombra produzida pela própria parede. A parede 
dupla aumentava esse recuo, sendo utilizada nas proximidades da abertura por um 
armário, que acentuava o isolamento térmico.

Com esse recurso era possível tanto a disposição de aberturas espaçadas 
ritmicamente, seguindo uma determinada composição da fachada, como ocorria no 
Columbus, quanto a utilização das janelas corridas, como no IAPI.

As faces do edifício comercial, projetado em conjunto com o Ufa de Recife em 
1937, apresentam, pela primeira vez, um recurso projetual que seria retomado com 
maior frequência nos anos 40. Os quatro andares superiores avançavam sobre a 
calçada criando um porticado coberto como proteção às lojas. A frequência e 
dimensões das colunas assemelhava o espaço resultante a uma loggia. Um sistema 
reticular, destacado da vedação, organizava as aberturas do andar superior em duas 
ordens duplas de janelas. Este foi o primeiro projeto em que Levi recorreu à grelha 
como elemento de organização visual da fachada.

Em carta ao proprietário Levi explica a origem desse elemento:

"Os documentos que possuo não assinalam a orientação N.S., e a direção dos 
ventos, que eu deduzi em base a outras indicações. Tratando-se de uma cidade 
muito quente, proponho para os escritórios uma proteção contra o sol, estendendo as 
galerias exigidas no rés do chão até a cobertura do quarto andar. Esta solução é 
muito adotada nas colónias italianas e francesas do norte da África, chamada pelos 
franceses de brise-soleir74
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75Como já vimos anteriormente, o projeto do UFA de Recife coincide com a aquisição do livro de 
Nuova Architettura Italiana, catálogo da Trienal de Milão de 1936, repleta de exemplos da produção 
moderna italiana. Ver item "Sobreposição ou expansão, as dificuldades dos projetos polifuncionais".
76A insolação de pleno nascente ou pleno poente exige brises dipostos por toda a área da abertura, 
sendo ineficiente a proteção de balcões de sombreamento usados neste projeto.
77O catálogo do escritório Rino Levi indica a data de 1942, enquanto o livro de Edizioni di Comunitá 
indica o ano de 1943.

de uma 
italiana, 

ela seja

paralelo entre o 
adaptações que 
racionalista sofreu, 
próprios expoentes, quando passou a 
ser produzida nas colónias de clima 
quente. A opacidade da Casa coloniale, 
exposta por Piccinato na V Trienal de 
Monza, em 1933, tem grandes 
semelhanças com as casas para Dante 
Ramenzzoni projetada por Levi dois 
anos antes. O uso de toldos listados 

para proteção do sol, no edifício Nicolau Schiesser, de Levi, era um recurso 
constante na obra de todos os arquitetos modernos italianos do período. Ao terem 
de enfrentar condições de forte calor e insolação, é possível que tanto Levi quanto 
seus colegas italianos desenvolvessem soluções semelhantes76

Até o projeto do Trussardi, em 1941, a grelha se limita ao balcão, como uma 
protuberância externa aos limite do volume. Seria o projeto do Hotel Excélsior que 
iniciaria a incorporação da grelha à face do volume. Nos dois primeiros andares do 
volume inferior do hotel, o vazio correspondente aos balcões nos andares superiores 
é preenchido com blocos de vidro e uma porta-janela central. Aberta para face oeste, 
a grelha perde aqui a sua função protetora, tornando-se apenas estrutura espacial76.

No ano seguinte dois projetos de edifícios de escritórios teriam a plenitude de 
suas fachadas concebidas de maneira semelhante. O primeiro deles, o Edifício 
Nicolau de Barros, de 1942, teve toda a superfície da fachada estruturada por uma 
grelha de pilares e vigas de concreto, com os vãos inteiramente preenchidos com 
caixilhos de vidro. Igualmente ao Nicolau de Barros, a fachada do STIG77 foi 
inteiramente realizada por caixilharia de vidro (a exceção do térreo), estruturada por 
uma grelha de pilares e vigas de concreto. Neste caso as vigas eram mais espessas 
que os pilares, acentuando as divisões horizontais. Os pilares, repetidos num ritmo

A forma adotada era mais italiana 
que francesa. Não deixa de ser curiosa 
a aproximação entre ambas. Levi parece 
querer evitar os limites 
referência exclusivamente 
ainda que, neste caso, 
inequívoca. Outra observação está no 

seu trabalho e as 
a arquitetura 

por obra de seus



c
- Rmo Levi e equipe - Edifícios Nicolau de Barros, STIG e Cofermat. Primeiras fachadas coompletamente em vidro.

- Rino Levi e equipe - Banco Paulista do Comércio, 1947.
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mais intenso que as necessidades estruturais do prédio, sustentam apenas os 
caixilhos, tornando-se uma pauta 
modular que condiciona as 
possibilidades de divisão interna. Em 
1943, o projeto do Cofermat utilizaria as 
duas formas de concepção das 
aberturas num só edifício. A fachada de 
vidro dos andares superiores era 
concebida da mesma forma que no 
STIG, enquanto nos dois primeiros 
andares correspondentes à loja, a 
fachada era estruturada por uma leve 
grelha, semelhante ao Nicolau de 
Barros.

0 Banco Paulista do Comércio 
(1947) seria o passo seguinte em 
termos de edifício de escritório. As 
janelas longas, transformadas em 
grelhas, tornam-se agora planos 
integralmente de vidro. Com a plena 
transparência, a fachada não existe 
mais como limite, e a malha dos 
caixilhos representa as possibilidades 
de definição de espaços 
particularizados na grelha cartesiana de 
pilares, o que era reforçado pela sua
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78A atribuição da função de proteção solar deste elemento é manifestada por Bruand, e reforçada por 
Gomes Machado. Em Goodwin ela está apenas sugerida, apesar de tratar-se da ênfase principal do 
seu estudo.
79Depoimento ao autor em 12/03/1993.

A carência de ferro, causada pela guerra, 
teria levado à utilização dos blocos de concreto, 
que já estavam sendo industrializados. Ainda que 
o uso fosse outro, surge aqui uma forma que seria 
posteriormente desenvolvida para a proteção 
solar. Os fechamentos dos escritórios da Cia. 
Jardim de Cafés Finos, em 1943, teriam sido a 
primeira aplicação com essa intenção.

O edifício Souza Aranha, projetado em 
1946, indica a transição da grelha do Trussardi 
para uma nova forma de tratar as aberturas. A 
grelha que ordenava as fachadas dos prédios 
anteriores recebe aqui uma frequência nova, com 
intervalos curtos, correspondendo a 1/3 do 
módulo estrutural. Não há nenhuma acentuação 
dos pilares correspondentes ao módulo estrutural, 
pois a fachada não é portante. Neste projeto a 
grelha começa a transformar-se num plano 
vazado, relativamente independente do interior, 
conceito que viria a reger diversos projetos nos 
anos seguintes. A uniformidade deste elemento é

Seria quase simultaneamente às fachadas inteiramente envidraçadas, que 
surgiriam os primeiros planos integrais de brise. O primeiro projeto de Rino Levi a 
apresentar um fechamento concebido como um plano inteiramente composto por 
blocos perfurados foi o Sede Sapientiae. Apesar de alguns autores sugerirem o seu 
uso como tendo função de brise, o depoimento do Arquiteto Roberto Cerqueira 
César é categórico em minimizar tal uso78:

nnini lillllllll 
iiiiiiiiii 
mjiiiiiii

"Aii naquela circulação era o uso do pré-moldado de concreto como caixilho de vidro, 
não tinha função de brise, porque as salas eram do lado oposto e não precisavam de 
brises, eram abertas para o sol nascente,____________________________
quase sul".79

volumetria, que, verticalizando os terrenos irregulares, dentro do máximo 
aproveitamento do gabarito legal, envolvia informemente terrenos vizinhos, 
contribuindo para diluir os limites da intervenção. A integração espacial com a 
cidade é total.

lis!
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proporcional à simplicidade e clareza do interior.

A implantação do edifício numa esquina em curva e com um desn‘Y®1 s.(do 
entre as duas ruas recebe uma solução sintética. A eu ,.q,ig41x é aquj 
realizada com a quebra brusca da planta interna o dações num
resolvida com uma concordância de todos os eixos es ruu reqe toda a
único centro, situado fora do edifício. A suavidade a cu™ , fachada não é 
espacialidade interna do edifício. A uniformidade a 9 a rua superjor|
alterada pela diferença de níveis das ru^J\pen^ b axtemPa comentam esta 
anotada com uma marquise, e a escada p 
peculiaridade topográfica do lote. .

O raciocínio projetual que concebe'»
uma maneira de pensar as aberturas como di t elementos-janelas
um volume. Não se concebe mais um volume a pert $ concebida com
a serem compostas num determinado ritmo. As prf qua|idade pode ser
uma qualidade de transparência. A vanaça de repetjçã0 de
proporcionada por diferentes tipos de materiais subvertem a solidez dos
módulos formais, que, seguindo padrões e texturas grati , 
limites do volume. . .

Entre 1947 e 1948, Levi produz cinco do Comércio,
completamente diferentes. Além do Prudenci Câncer onde a grelha do
com suas fachadas de vidro, temos o Hospital controle da
Souza Aranha recebe o reforço d® P®™ Cja SegUradora Brasileira, cuja
luminosidade dos apartamentos, e o prédio p cimii|taneidade destes projetos
fachada é concebida com princípios pictóricos.
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expressa uma concepção da fachada 
como plano independente, coerente com 
a concepção corbusiana de brise-soleil 
80

do 
à 
A

“Observe-se a coincidência destes projetos com a viagem realizada por Rino Levi pela Europa e 
Estados Unidos entre maio e julho de 1947.

uma profundidade 
Trussardi, é 
bidimensionalidade 
diferença entre as alturas dos peitoris 
das janelas cria, no plano da fachada, 
um efeito ilusório que sugere a 
profundidade da grelha dos projetos 
anteriores. Entretanto, a independência 
deste plano em relação à estrutura 
espacial interna é total. Apesar da 
modulação da planta ser a mesma da 
fachada, não há correspondência entre 
as diferenças de alturas das aberturas e 
as divisões internas do apartamento. A 
rigor não se pode mais considerar as 
aberturas como janelas, pois perderam 
a qualidade de perfuração da massa e 
tornaram-se apenas faixas zig- 
zagueantes de zonas transparentes do 
plano, dotadas de dispositivos móveis 
de sombreamento.

Não se deve minimizar a 
coincidência desses projetos com o 
surgimento das primeiras produções de 
arte concreta em São Paulo, e as 
definições feitas por Levi da arquitetura 
como arte abstrata. Podemos considerar 
que estes projetos (1947/48) antecipam 
as primeiras manifestações das 
correntes construtivas brasileiras, que 
culminaram com a I Bienal de São Paulo 
em 1951. Os procedimentos que geram 
os planos dessas fachadas são

O projeto para a Cia. Seguradora 
Brasileira significa uma exploração da 
liberdade da fachada. Neste projeto, a 
grelha ortogonal, que possuía ainda 

no projeto 
reduzida 

do plano.
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-j estes planos 
urbano. São os 

e o edifício

ILi

vizinhos. No entanto, o 
se constitua uma i .

vizinhos. Também sua disposição
segundo pavimento, Levi permite a
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i ____ 47 - Sacilotto, Concreção, 1957._________ i

81BRITO, R. - Op. Cit. , p. 36.

It I <II
Hlsimilares aos de Sacilotto, Fiaminghi, Ivan 

Serpa e outros artistas concretistas de São 
Paulo. O cientificismo que fundamentava 
tanto o concretismo brasileiro quanto o 
suíço de Max Bill, coincidia com as 
concepções defendidas por Levi de 
integração entre arte e conhecimento 
científico. Na sua vontade construtiva, o 
concretismo brasileiro incorporava os 
princípios de percepção visual da teoria da 
Gestalt. Seu processo de produção "se 
aproximava metaforicamente dos 
procedimentos colocados em prática pela 
ciência e pela tecnologia"81. Não 
pretendemos afirmar a primazia das 
pesquisas de uns sobre os outros. Anote-se 
apenas a simultaneidade dos trabalhos, o 
que revela a atualidade de Levi em relação 
ao momento cultural que vivia. 0 
rastreamento das relações entre Levi e os 
artistas concretos brasileiros é um 
importante trabalho a ser realizado. Por 
agora nos limitamos a apontar a 
coincidência de procedimentos nas suas 
obras.

Três projetos realizados nos anos 
independentes passam a ter uma

Três projetos realizados nos anos seguintes mostrami que 
-i ação configuradora do espaço u_ 

projetos para o prédio da OAB (1953), o edifício XX de Setembro (1954) 

Concórdia (1955).
O projeto da OAB transforma o plano ind®Pend^gt prisgS é constituído por 

Destacado do plano de vidro que veda as saias P pequenas lâminas
uma grelha bidimensional de concreto que esJ totajPdas faixas livres e
verticais de fibrocimento. A alternancia entre a P ões n0 p|anOi sem se 
a leve opacidade das faixas de lâminas verticai - desse olano instável, que 
constituírem como janelas. Acabam por aumen ar a qere a recomposição da 
protege sem fechar. A ação urbana do plano 
continuidade volumétrica do quarteirão, realizandoPapel de
entre o espaço público e o privado, dedo 
fachadas dos antigos edifícios vizinhos. No . realizada pelos
plano de brise impede que se "iW paTK ÁõtoVlo a partir do 

integração entre o espaço comercial do terreo e

i ‘ií > 
’■ d í. i
i ;l li j ■

' i

Ji ■

í ;
■

Hilll ili 
-j

’ ■! ■ ! 

' ’; 1 ! ‘■'Ml
li 11í • I

•IL I .l,il í
J ! 3 l;M ‘
Li
■ 'Mi ií

li I H i I !

i il I
d il .1‘1 IL|| ■



Banco Sul-

258

ik

a rua. O plano de brises não mais separa o 
interno do externo, a sua disposição e 
transparência permitem a gradação de 
interioridade desejada pelo arquiteto para cada 
uso do edifício.

O projeto do edifício XX de Setembro 
desenvolve o mesmo princípio da fachada da 
Cia Seguradora Brasileira. O movimento 
ilusório da fachada deste último se tornaria real 
na fachada do XX de Setembro. A pauta dos 
caixilhos permitia um número infinito de 
combinações aleatórias, produzidas pelos 
moradores ao controlar as persianas externas. 
A exiguidade do lote impede a construção de 
um volume puro com uma fachada principal. A 
forma em L produz um átrio de entrada, que é 
concebido como prolongamento do espaço da 
rua. O plano da fachada se repete ao longo 
desse átrio. Em meio a uma paisagem urbana 
confusa, a ação estética do projeto se limita 
aos dois planos perpendiculares, 
aparentemente soltos em meio ao casario e 
prédios vizinhos.

A articulação dos diferentes planos de 
brises no edifício Concórdia também se refere 
ao espaço urbano no qual se insere. Aqui a 
esquina em ângulo suavemente agudo é 
repetida na inflexão entre o corpo principal e a 
torre de elevadores, enquanto os planos de 
vedação, caixilhos de vidro e dois tipos de 
brises realizam um ângulo reto. A sobreposição 
entre os planos em ângulo reto e o volume em 
ângulo agudo comenta a forma da esquina82.

Consideramos que a maturidade desta 
concepção dos planos de fechamento seria 
atingida nos projetos da Garagem América 
(1956), edifício R. Monteiro (1959), edifícios 
Elclor e Plavinil-Elclor (1961) e 
Americano (1962 Av. Paulista).

82lndagado sobre esta peculiaridade do projeto, o arquiteto Roberto C. César respondeu em seu 
depoimento: "Aí (neste projeto) eu acho que era mais uma necessidade plástica, ele gostava muito de 
escultura, foi amigo de Brecheret". Depoimento citado anteriormente.
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Situado em terreno vizinho ao do Souza 
Aranha, que não fora construído, o projeto para a 
Garagem América foi o primeiro edifício alto 
construído com estrutura de aço em São Paulo. A 
exigência do proprietário em utilizar ao máximo a 
área dos pavimentos veio acompanhada pela 
sugestão do uso da estrutura de aço, 
permitiria pilares mais delgados que os 
concreto83. Além de permitir um interessante 
processo de escavação do subsolo, onde os 
pilares eram cravados como estaca, servindo de 
arrimo para a remoção da terra, a linearidade da 
estrutura de aço gerava uma enorme 
transparência. Já no projeto do Concórdia, a 
garagem elevada havia sido fechada apenas com 
brises, sem o uso de paredes ou vidro, o que

“Cf. depoimento do arquiteto Luis R. Cai^a.'J° F^anJJ ^a^uTpubhcaçâo Edificações de 
uso de estruturas de aço é afirmado por Luís A. de Matto
aço no Brasil, São Paulo, Zigurate Editora, 1993, p.13 -16.
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MCf. depoimento do arquiteto Luís R. Carvalho Franco ao autor.
85 Os planos de brises não foram construídos por decisão do proprietário, que prefiriu a utilização de 
vidros "térmicos" importados, contra a opinião da equipe de projeto. Cf. depoimento de Luís R. 
Carvalho Franco e projeto localizado nos arquivos do escritório.

facilitava a ventilação e dispersão dos gazes poluentes. Também na Garagem 
América foi proposto mesmo princípio. A fachada para a Av. 23 de maio deveria 
receber um fechamento em brise. O seu desenho, estudado por Luís R. C. Franco, 
subdividia os módulos da estrutura em 4 partes, criando uma pauta para a 
exploração formal coerente com os princípios dos artistas concretistas84. A 
alternância de elementos de concreto, cerâmica e fibrocimento explorava as 
possibilidades concedidas pela independência da fachada. Como no projeto da OAB, 
o plano vazado resultante não perdia seu caráter de entidade geométrica, pois a 
disposição dos elementos ao longo da pauta modular criava uma textura abstrata.

O primeiro projeto para o 
edifício R. Monteiro, realizado 
em 1959, previa a construção de 
quatro planos de brises ao redor 
da torre central85. Novamente o 
desenho dialogava livremente 
com a pauta modular do edifício. 
Concebido com blocos 
cerâmicos vazados, o plano 
tinha sua homogeneidade 
interrompida por uma outra 
malha de aberturas, alternadas 
verticalmente criando uma 
ilusão de movimento. Uma placa 
disposta perpendicularmente ao 
plano reforçava a interrupção 
das aberturas.

Ambos os projetos, 
Garagem América e R. 
Monteiro, concebiam os planos 
de brise de maneira análoga: 
um plano homogéneo de 

elementos vazados, estruturados por uma pauta geométrica e interrompidos 
regularmente por uma malha alternada de aberturas. Portanto não era nada estranho 
aos procedimentos da Levi e sua equipe o desenho desenvolvido para os dois 
projetos seguintes, o Elclor e o Plavinil-Elclor (1961).
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O desenho dos planos de brises dos edifícios Elclor e Plavinil-Elclor nos 
remete, inevitavelmente, a uma comparação com os edifícios projetados por Lúcio 
Costa no Parque Guinle entre 1948 e 195486. 0 projeto de Levi é coerente com a 
evolução interna de sua obra, não sendo portanto uma referência descabida à obra 
de outro arquiteto Há uma convergência entre o desenvolvimento dos partidos dos 
dois arquitetos. A semelhança sugere uma ação intencional de Levi, que parece 
pretender corrigir o trabalho de Costa de acordo com o seu partido arquitetônico.

Ao analisar o projeto de Costa, Sophia Telles observa que a sua fachada é 
resolvida "numa operação compositiva de janelas e varandas". 0 objetivo de Costa 
ao perfurar janelas numa superfície constituída por elementos vazados seria 
conciliar a vontade de abertura para o exterior com a recuperação do "sentido de 
vedação" dessa superfície. Costa pretende assim realizar seu partido conciliador da 
exterioridade da planta moderna com a referência colonial, exatamente oposta, de 

fechar e defender a intimidade da construção". Sophia Telles ressalta que o desenho

00A semelhança entre os dois projetos foi apon,a^a"^ ^aiguitetura de^medifício", Arquitetura e 
José Luiz Backeuser no artigo "Realismo como método na arquitetura
Construção, n. 3, 1967. Apud MACHADO, L. G. - Op. Cit., p. no.
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55 - Rino Levi e equipe - Edifício Plavinil-Elclor.

87Esta e as anteriores citações são extraídas de TELLES, Sophia S. - "Lúcio Costa: Monumentalidade 
e intimismo", Novos Estudos n. 25 - outubro de 1989 , p. 85.

delicadeza 
qualquer 

O plano é 
com uma
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em cobogó, com diversos tipos de elementos vazados é concebido com um 
"rendilhado", intencionalmente uma "variante das treliças, que protegem o interior 
das casas coloniais", o que lhe confere um caráter de "superfície e, portanto de 
vedação"87.

O plano de brises concebido por Levi para os dois edifícios da Elclor aceita o 
desafio da ambiguidade do projeto de Costa. Ao contrário da malha de interrupções 
regulares nos planos de brises da OAB, Garagem América e R. Monteiro, as 
aberturas no plano de brises do Elclor assumem um caráter de "janelas". 
Devidamente emolduradas e dispostas ao centro de cada módulo da fachada as 
"janelas" geram uma ambiguidade inexistente nos projetos anteriores de Levi. Os 
brises afirmam o limite do interior do volume, que vinha sendo negado desde o 
projeto do Banco Paulista do Comércio em 1947. Um limite tenso, possuidor de uma 
qualidade de transparência, impede que esta "janela" tenha o mesmo caráter das 
aberturas dos projetos dos anos 30.

Ainda que o projeto de Levi possa 
ter assumido a ambiguidade do projeto 
de Costa, o seu desenho para os planos 
de brise evita reproduzir as evocações 
da treliça colonial presentes nos brises 
do arquiteto carioca. Construído com um 
bloco cerâmico vazado, projetado pelo 
escritório e produzido industrialmente, 
está ausente qualquer 
artesanal, ou melhor, 
"rendilhado de cobogós". 
rigorosamente abstrato, 
alternância constante na disposição dos 
elementos vazados que cria um xadrez 
homogéneo. As malhas de "janelas" 
perfuram também de maneira 
homogénea o plano de brises. Não há 
nenhum resquício das variações ou 
referências figurativas de Costa. Levi 
comenta de acordo com seu partido o 
projeto de Costa.

na
13

___
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Os dois projetos de Levi apresentam algumas diferenças importantes entre 
eles. O Elclor é constituído por dois volumes sobrepostos. 0 inferior, com quatro 
andares, abriga a galeria comercial e se estende aos recuos do lote. O superior, com 
13 andares, tem a planta quadrada e a torre de serviços e circulação vertical 
destacada. Os planos de brise cobrem as quatro faces do volume, enquanto sua 
estrutura, concebida como casca parabolóide hiperbólica, resulta em apenas quatro 
pilares, e destaca dramaticamente o volume superior do inferior. Se as janelas 
conferem um sentido de superfície ao plano de brise, o volume adquire um sentido 
de massa que reforça o seu peso visual. No entanto, como essa superfície tem um 
grau de transparência, sua translucidez contradiz o peso sugerido pelo material 
cerâmico. A leveza da estrutura e o seu destaque da base do volume inferior 
reforçam essa operação.

No projeto do Plavinil-Elclor, a unidade volumétrica do projeto anterior é 
intencionalmente diluída. O escalonamento do volume para atender os recuos 
progressivos da altura, exigidos por lei, comprometem a pureza do volume. Mas as 
quinas do volume repetem o detalhe de Mies Van Der Rohe, que, ao não unir as 
superfícies, transforma o volume num conjunto de planos articulados. Novamente a 
sugestão de massa conferida ao plano de brises com a abertura das "janelas" é 
contrariada, impedindo que a aberturas se tornem perfurações num sólido.

i
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Após um longo desenvolvimento da relação interior/exterior na sua obra, 
quando consegue finalmente trabalhar dentro da mais atualizada concepção plástica 
de planos de brise, Levi assume, deliberadamente, uma atitude ambígua. A 
recomposição dos limites no fechamento destes dois projetos significa uma 
transposição da interioridade, que vinha sendo a característica fundamental de suas 
casas urbanas, para os projetos de edifícios altos, que até então pretendiam 
constituir-se como uma contínua extensão do espaço interior para o exterior.
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MEm seu artigo, Alfieri comete diversos erros factuais “"f®d"do Jd^emTurim a mais de 
nacionalidade italiana e omitindo o período romano de s®usBe^ud0 R»Rino Levj. una nuova 
sessenta anos, e completou em Milão (...) os seus estudos. ALFIERBrnno, RmoLevi un 
dignità allhabitat”. revista Zodiac. n. 6, 1960. Tradução brasileira Rmo Levi. uma nova digniaaa 
habitação", Arquitetura n. 42, dezembro 1965.

A obra de Rino Levi apresenta uma outra importante sequência de trabalhos 
que consiste na sua principal e mais original contribuição à arquitetura moderna no 
Brasil. A partir do projeto de sua própria casa, em 1944, Levi desenvolve uma 
variante de sua concepção da relação interior/exterior que acabamos de 
acompanhar. Pretendendo reforçar a intimidade da vida doméstica, o partido 
implícito nesta seqúência de casas evolui em direção a uma concepção de cidade
diversa daquela explicitada no projeto de Brasília.

Não pretendemos com isso considerar que exista uma divisão entre projetos 
técnico-funcionais de "ação", como os prédios, cinemas, hospitais, e os projetos de 
"contemplação" como as casas urbanas, conforme afirma Bruno Alfieri em seu 
artigo Toda a arquitetura de Levi é concebida dentro de rigorosos procedimentos 
técnicos e funcionais, que não apresentam contradições com o seu caráter estético. 
Não se pode considerar parte de sua obra como mais técnica ou mais funcional do 
que outra mais artística. Tal oposição é incompatível com as posições expressas por 
Levi em seus textos e com as caracaterísticas de sua atividade projetual.

Entendemos as casas como um desdobramento especial de sua concepção 
do relacionamento com a natureza, resultando numa nova espacialização da 
continuidade interior/exterior. A coexistência e coerência de um partido com o outro 
é atestada pela própria obra. Em diversos dos seus projetos de edifícios de 
escritórios Levi concebe jardins nos terraços ou coberturas, em estreita continuidade 
com os ambientes internos, como nos projetos da Cia de Cafés Finos Jardim, 
edifícios Concódia, Plavinil-Elclor e Banco Sul-Americano. A recomposição dos 
limites de fechamento nos projetos para o Plavinil-Elclor e Elclor também reforça a 
sintonia entre os dois partidos arquitetónicos.

Alfieri vê na casa Castor Delgado Perez a estrutura das "casas da antiguidade 
romana", e a considera uma "tendência irresistível à prívacy”. Sua comparação com 
a casa romana pode estar na origem da classificação desse partido de Levi como 
"pátio mediterrâneo", que discutiremos mais tarde. A justificativa da privacidade no 
meio metropolitano nos parece mais pertinente, e permite iniciarmos a sua análise 
em seguida ao estudo anterior, onde vimos o desenvolvimento do caráter 
contemplativo de seu relacionamento visual com a paisagem.

A seqúência de trabalhos inicia com sua casa, avança com os projetos para 
Milton Guper e Paulo Hess e chega a uma proposta madura na casa para Castor
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Ao apresentar a casa de Castor Delgado Perez, realizada entre 1958 e 59, os 
autores escrevem:

89Os projetos das casas de Rino Levi, englobando a casa Ferrabino, a casa Médici e a casa Castor 
Delgado Perez foi objeto de artigo de recente artigo de Fernanda Femandes ("Rino Levi: a casa", 
Revista Projeto, n. , 1987), que procura entendê-las na sua continuidade, inclusive em relação a sua 
formação italiana.
^Memorial descritivo do projeto - O texto já apresenta como autores o conjunto do escritório: "Rino 
Levi, arquiteto, Roberto Cerqueira César e L. R. Carvalho Franco, arquitetos associados".
91Manfredo Tafuri comentando os projetos da casa Hube (Magdeburg, 1935) de Mies Van der Rohe. 
TAFURI, Manfredo Op. Cit. - p. 132

I

Delgado Perez em 1958 89 Nos projetos dos conjuntos para os operários da 
tecelagem Parahyba, em 1952 e 55, infelizmente não construídos, Levi tenta 
transpor a introspecção da espacialidade dessas casas para um projeto urbanístico. 
A não retomada deste partido nos projetos para o Setor Residencial da USP e para 
Brasília, realizados na mesma época, podem revelar a dificuldade em dar 
prosseguimento a essa experiência. Os projetos das casas para Olívio Gomes, na 
fazenda em São José dos Campos, e na praia em Ubatuba indicam outros 
desenvolvimentos, que poderiam ter novos desdobramentos caso sua obra não 
tivesse sido interrompida pela sua morte. Vejamos primeiro suas origens e 
conceituação para a seguir analisarmos seu desenvolvimento

"Esta casa foi projetada para um terreno relativamente pequeno, com cerca de 20 
metros de frente, situado em zona residencial plana, portanto sem possibilidade de 
usufruir de um panorama"90

A impossibilidade de "usufruir de um panorama" é indicada como responsável 
pelo projeto mais maduro desta série de casas. Ainda que tal afirmação seja um 
tanto redutora, deve-se observar que todas as casas onde se desenvolveu este 
partido arquitetônico estão situadas no mesmo tipo de terreno plano, decorrente da 
ocupação da várzea do Pinheiros. Dentro da metodologia de projetação de Levi, 
onde as formas surgem para resolver um problema, é possível que este partido 
tenha surgido inicialmente para conferir um "panorama" artificial a sua própria casa. 
Nos terrenos onde existisse uma paisagem, a arquitetura seria estruturada em 
função da sua contemplação. Onde não fosse possível teríamos produção de um 
"panorama" no próprio terreno do projeto.

Esta interpretação conduziria a uma aproximação de Rino Levi com Mies Van 
Der Rohe e de suas casas de três pátios. A leitura feita destas últimas por Manfredo 
Tafuri indica os limites dessa interpretação. Ao apontar o distanciamento insuperável 
entre o interior e o exterior nas casas de três pátios, Tafuri afirma que a relação com 
a natureza era substituída por uma construção artificial, e "induzida a tornar-se uma 
ilusão de ótica"91.
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"A casa ligar-se-á ao terreno como se dele brotasse. Jardins e espaços livres serão 
parte integrante dela, e merecerão os mesmos cuidados no estudo do projeto. Interior 
e exterior se fundirão numa unidade. Para a proteção contra o sol, quando 
necessária, possuímos dispositivos que nos permitem fazer aberturas totais, 
garantindo, assim, a participação integral do homem com a natureza."92

i 3

■ ■ í
1’ ■ I
I y *! í Ii

A "condição de distanciamento impalpável" da natureza é diametralmente 
oposta à relação que Rino Levi constrói em suas casas. A equivalência entre a 
paisagem distante e sua representação doméstica é subvertida pela intimidade que 
Levi sempre teve com a vegetação. Levi não se contenta com um jardim semelhante 
a um quadro. A sua relação com a natureza, simbolizada pela vegetação de seus 
jardins, é estruturada por sua experiência sensorial. O homem passa a vivênciar o 
seu contato com a natureza.

92
LEVI, Rino - "A Casa", maio de 1954.
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O conjunto desses depoimentos nos permite supor que este partido de 
integração "física" com a natureza, reproduzida no interior da casa, fosse o melhor 
resultado da sua longa procura de uma "estética da cidade com alma brasileira". 
Ainda que não constituísse uma concepção urbanística completa, trata-se de uma 
proposta que enseja em si uma concepção de cidade. Mais que isso, apresenta-a 
como possibilidade de uma nova sociabilidade, utopicamente harmónica, derivada 
do contato com a harmonia da natureza. Neste partido arquitetônico Levi realiza sua 
mais importante contribuição para o modernismo brasileiro.

As aberturas amplas, cuja evolução vimos no item anterior, permitem uma 
nova relação do interior com o exterior, uma unidade, que permite ao homem uma 
nova relação com a natureza: a sua "participação integral". O objetivo não seria 
apenas estético.

"Para Rino Levi a obra arquitetônica era a resultante de um conjunto de fatores que o 
levavam a considerar todos os detalhes necessários para que o projeto não fosse 
apenas uma solução estética, mas uma interação da beleza e da forma aliada à 
função; no jogo de volumes, a forma e a cor tinham objetivos não só estéticos mas 
também sociais e psicológicos. Com grande prazer externava e transmitia suas 
opiniões sobre essa especialidade que se propõe, em última análise, à construção de 
um mundo melhor, onde sociologia, política, ética e estética se irmanam, criando um 
todo de harmonia e equilíbrio."

"O verde das plantas que a cercam desperta sensação de repouso e serenidade, e a 
vida ao ar livre, em contato com os seus semelhantes, estimula no homem a 
fraternidade."94

"Os espaços se interpenetram e a casa prolonga-se para o exterior. O jardim, 
incorporado à casa, deixa de ser um complemento para tornar-se parte integrante da 
habitação."93

Roberto Burle Marx indica a extensão, em Levi, do conceito de harmonia 
estética para o campo da harmonia homem-natureza e para uma concepção 
harmónica de mundo99:

93ldbem - "Evolução da arquitetura", 1958 Op. Cit. .
94lbdem - "A Casa".

^BURLE-MARX, Roberto - "Depoimento sobre Rino Levi", - Esta opinião também foi expressa pela 
Sra. Yvonne A. Levi, sua viúva, em depoimento ao autor.

A análise do surgimento e do desenvolvimento do partido das "casas 
intimistas" pode auxiliar-nos a precisar um pouco mais a sua conceituação, e talvez, 
precisar algumas das permanências da sua formação italiana.
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O projeto de sua casa (1944) tem a mesma estruturação espacial que o da 
casa de Paulo Hess (1953). Uma variação dessa estrutura está presente nos 
projetos para as casas de Milton Guper (1951) e Castor Delgado Perez (1958). No 
primeiro grupo a integração entre o jardim e a sala está mediada por um brise 
construído com blocos de concreto. No segundo grupo o brise se transforma em 
pérgula, e a integração entre a sala e o jardim é direta, sem nenhuma mediação. 
Pela alternância cronológica dos projetos, pode-se depreender que Levi não 
estabelecesse uma hierarquia entre as duas situações. Mas, como o próprio 
arquiteto considerava a maior integração entre o espaço interno e o externo como 
sinal da "evolução da arquitetura", a segunda situação pode ser entendida como um 
desenvolvimento da primeira.

Na sua casa, encontramos a distribuição do programa em três agrupamentos 
setoriais: estar-jantar-jardim, dormitórios-banheiros e serviços-cozinha-garagem. Os 
dois primeiros, dispostos perpendicularmente se articulam pelo terceiro. A sala de 
estar e os dormitórios se integram com dois jardins diferentes (permitindo uma 
hierarquização de privacidade), realizados no espaço restante entre a edificação e 
os limites do lote. Os dormitórios se abrem, através de portas-janelas, enquanto a 
sala de estar é mediada por um brise, afastado do vidro por uma jardineira e por uma 
varanda. Os dois jardins constituem uma extensão dos espaços internos, mas ainda 
estão fisicamente separados pelos brises e portas-janelas. Estão fora da sala, ainda 
que francamente interligados.
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^Observe-se que a terceira casa dessa série, a de Milton Guper, está localizada no primeiro bairro- 
jardim de São Paulo, o Jardim América, projetado por Barry Parker em 1917. Ainda hoje o bairro tem 
uma agradável atmosfera de jardim, preservada por lei de tombamento pelo CONDEPHAAT. A sua 
casa e a de Castor Delgado Perez estão localizadas no Jardim Europa, loteamento um pouco 
posterior, que reproduz as mesmas características do Jardim América.
97Observação feita ao autor por Sophia S. Telles.

j

Visto da rua, o volume da casa parece um só, não se revelando claramente a 
presença dos jardins internos. A ambiguidade entre essa unidade na aparência 
externa e a manutenção de uma suave separação na espacialidade interna seria 
superada nos projetos seguintes. No entanto, tal ambiguidade não se apresenta na 
definição do caráter dos espaços.

As superfícies do volume opaco separam, nitidamente, o interior privado de 
um exterior público. Os recuos legais são oferecidos como possibilidade de extensão 
do espaço público do bairro-jardim96. Separados do domínio público, os outros 
jardins são incorporados na interioridade privada da casa. São jardins que 
reproduzem a natureza exterior no interior da habitação. Ao fazê-lo, Levi não 
enfraquece a sua interioridade, não ocorre nenhuma invasão do espaço público na 
casa, nem nenhuma extensão do interior em direção à rua. A opacidade dos limites e 
a integridade do volume garantem a manutenção da privacidade do interior. Mas 
deixa de ser uma interioridade distanciada da natureza, como era a casa colonial 
brasileira, onde o mato deveria ficar longe pois representava o perigo do índio e do 
bicho97 Pelo contrário, o interior se enriquece com a presença do jardim, permitindo 
ao indivíduo vivehciar, na sua privacidade, a harmonia com a natureza, ali 
representada pelas plantas, pela luz e pelo próprio clima.
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A casa Paulo Hess segue 
este esquema, que teve de ser 
condensado, devido tanto às limitações 
no tamanho do lote, quanto aos recuos 
exigidos por lei. Mais compacta, a casa 
divide o lote paralelamente à rua, 
criando um jardim anterior para os 
dormitórios e um posterior para a sala 
de estar. Um muro de elementos 
vazados separa o primeiro jardim da 
rua, enquanto o segundo avança até os 
limites do fundo do lote. Um sistema de 
brise/varanda, semelhante ao da casa 
do arquiteto, realiza a mediação entre o 
interior da sala e a sua extensão.

O projeto Milton Guper cria uma profunda alteração nessa estrutura 
espacial. As dimensões do lote e sua condição de esquina permitem uma 
distribuição funcional mais linear. O setor estar/jantar e dormitórios/sanitários são 
justapostos lado a lado. Os serviços/cozinha/garagem criam um bloco na esquina, 
enquanto os sanitários dos dormitórios os separam da rua. Assim, serviços e 
sanitários criam uma barreira que protege as salas e dormitórios do espaço urbano. 
Um jardim fechado com pérgulas e elementos vazados verticais completa o 
isolamento do corredor que liga os dormitórios aos serviços.
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65 - Rino Levi e equipe - Residência Milton Guper. Foto da sala com o jardim interno.
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Dada essa configuração, seria de se esperar que o espaço entre as 
salas/dormitórios e o limite do lote constituísse um só jardim. Mas, se as qualidades



t)

II

■■

;w

i

273

I

!

dos espaços internos são distintas entre si, a sua expansão para o exterior também 
deveria sê-lo. Levi cria então dois jardins separados. 0 referente aos dormitórios não 
apresenta grandes diferenças em relação aos projetos anteriores, mas o da sala 
constitui algo novo. Sala e jardim são concebidos como um só espaço. Não há 
divisão entre eles, a não ser um plano de vidro inteiramente móvel. Enquanto o setor 
correspondente à sala é vedado nos três lados e no teto por superfícies opacas 
(paredes e forros), o jardim é delimitado por membranas vazadas (pérgula e 
elementos de concreto). A quarta parede da sala, aquela que a separaria do jardim, 
é "empurrada" para o limite do lote.

Os elementos de concreto que delimitam o espaço do jardim/sala, separam-no 
do outro jardim dos dormitórios. Enquanto o jardim dos dormitórios é a extensão do 
interior, reproduzindo os projetos anteriores, o jardim da sala é um interior, separado 
do exterior pelas superfícies vazadas dos brises/pérgulas.
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A casa Castor Delgado Perez seria 
o passo seguinte. Situada num lote 
menor, a distribuição compacta se 
assemelha ao projeto Paulo Hess, 
com a disposição dos conjuntos de 
dormitórios e salas em faixas 
paralelas à rua. Os dormitórios e 
seu respectivo jardim são situados 
nos fundos, enquanto parte dos 
serviços é elevada num pequeno 
volume, opaco para a rua, que 
caracteriza externamente esta 
obra. Como o conjunto sala/jardim 
já havia se transformado numa só 
unidade volumétrica, não se 
apresenta nenhum impedimento 
para a sua localização no centro 
da casa. Aperfeiçoando o projeto 
anterior, a parte do conjunto 
correspondente à sala é situada no 
centro do jardim coberto com pérgula. A integridade de sua cobertura e dois planos 
de vidro móvel são as únicas memórias de uma divisão espacial que já não há.

69 e 70 - Rino Levi e equipe - Residência Castor Delgado Perez. Planta e 
análise esquemática.

H ®
i J



3.4.3 - As interpretações: organicismo ou "pátio mediterrâneo"?
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casaTonde ^Mvíduo pode experimentar uma vida

harmónica, segundo Levi, ou orgânica, segundo Wright.

Mas os subúrbios de Chicago na virada de século g6?^ isolados 
paralelos com os bairros-jardins paulistanos, proximos a «.ituacões oode ser 
fisicamente da violência da vida metropolitana. A diferenç esoacial dessa 
uma das causas, mas nâo a única, da diferença de estrutu a espacial, <Jessa 
integração interior-exterior. Enquanto Wright dilui o vc’ volume e a
envolve progressivamente o exterior, Levi mantém a i g' te observar que
separação nítida entre os espaços públicos e pnvad  . adensada como o
nos projetos feitos por Wright, dentro de uma situaç interior perde as
Larkin Building, o volume se preserva na sua integridade, e o intenor perde

A evolução da unidade interior/exterior até a sua plena realização dentro do 
volume da casa Castor D. Perez representa uma trajetória única na arquitetura 
moderna brasileira.

98BRUAND, Yves - Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo, Perspectiva, 1981.
TA^ C°. ^rancesco ■ " Architettura e città negli Stati Uniti, 1870-1910" Capítulo de sua autoria in 

URI, Manfredo e DAL CO, Francesco, Architettura Contemporânea, Milano, Electa, 1992, p. 64.

", ....

Natureza pode reconstruir a própria comunidade"99.
Em seu depoimento, Burle-Marx apresenta o objetivo de Levi para a sua 

integração com a natureza de maneira muito semelhante ao de Wright. Também 
proposta de Levi consegue uma melhor explicitação nas 

onde o indivíduo pode experimentar uma vida harmónica, e

A integração do jardim com o interior da casa poderia aproximar Levi da 
concepção espacial de Frank Loyd Wright, com quem apresenta algumas 
semelhanças. Apesar de ser o primeiro a questionar-se sobre essa proximidade, 
Yves Bruand conclui pelo contrário98. A principal diferença entre os dois arquitetos 
estaria no "tratamento geométrico do espaço (projetado por Levi), radicalmente 
oposto ao ideal romântico dos partidários da tendência orgânica". Com tal afirmação, 
Bruand parece limitar sua comparação a um entendimento formalista, originado da 
interpretação da arquitetura de Wright realizada por Bruno Zevi. A integração 
interior-exterior já estava presente tanto nas Casas da Pradaria quanto na Casa da 
Cascata, projetadas com formas rigorosamente geométricas. O uso ou não de 
formas geométricas não são paradigmas suficientes para excluir a semelhança de 
espacialidades que pretendem a integração com a natureza num espaço onde o 
interior se funde com o exterior.

Conforme observa Francesco Dal Co, o projeto de Wright na época das 
Casas da Pradaria identifica "arquitetura orgânica" com "sociedade orgânica", o que 
'significa exaltar a integridade do sujeito, que, só enquanto tal, em comunhão com a

11 jl
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"(...) permaneceu fiel, mais que Warchavchik à marca recebida durante a estadia na 
Itália (o que pode ser facilmente explicado por suas origens) e revelou ser menos 
sensível à influência de Le Corbusier do que a maioria de seus colegas brasileiros, 
devido a sua profunda vinculação a um país europeu de alta tradição cultural."

100BRUAND, Yves- Op. Cit.
101 O projeto da casa de Rino Levi é de 1944. O projeto de Daniele Calabi para a casa-pavilhão da 
família Mediei foi realizado entre 1944 e 1946, enquanto o da sua própria casa é de 1945/46. Para 
uma análise dos projetos de Calabi se recomenda o catálogo da ampla exposição de sua obra

separações espaciais constituindo um único grande espaço, separado da cidade, 
as neste caso não encontramos nenhum paralelo na obra de Levi.

As diferenças formais não correspondem a uma grande diferença conceituai. 
Levi, que apresenta tanta proximidade com Le Corbusier na conceituação geral, se 
avizinha de Wright na concepção em que defende uma integração mais franca com a 
natureza. Ressalte-se que, em nenhum momento, Levi explicita uma filiação a 
Wright, ao contrário do que faz com Le Corbusier, a quem confere a maior influência 
na sua obra. Entretanto, as semelhanças de conceituação são fortes, apesar de não 
se desdobrarem para o plano urbanístico. O tipo de relação visual com a natureza, 
que está na base da obra de Le Corbusier está claramente presente na sequência 
de projetos que analisamos anteriormente. Em Wright, a integração com a natureza 
não se limita a uma continuidade espacial ou visual, se estruturando principalmente 
sobre a continuidade do material. Assim, as janelas das Casas da Pradaria têm os 
vidros opacos, construindo a continuidade através do uso da pedra, madeira e 
outros materiais cuja presença no interior da casa permitem ao habitante 
experimentar um contato com a natureza. Apesar de Levi utilizar principalmente 
materiais de construção industrializados, os jardins das casas cumprem a mesma 
função conferida por Wright aos materiais.

Yves Bruand nega essa semelhança e afirma não haver dois tipos de 
procedimentos em Levi, um racionalista e outro organicista, com o que estamos de 
acordo, pois também os consideramos um decorrência do outro. Mas, além de negar 
a proximidade entre Levi e Wright, Bruand aponta a filiação das casas paulistas ao 
conceito de "pátio mediterrâneo". Confirmaria-se assim a sua opinião sobre Levi:

Como vimos até agora, essas duas afirmações não conseguem subsistir a 
uma análise mais rigorosa dos textos e dos projetos de Levi. Por um lado, a 
influência de Le Corbusier é fundamental para a obra de Levi, ainda que se expresse 
de maneira bastante própria. Por outro, a preocupação em desenvolver uma 
arquitetura brasileira se sobrepõe às marcas da sua formação italiana. Resta 
refletirmos sobre a semelhança entre o partido das casas de Levi e um "pátio 
mediterrâneo".

A contemporaneidade entre o projeto de sua casa, o primeiro em que se 
manifesta esse partido, e os projetos de Daniele Calabi para a casa-pavilhão Mediei 
e para sua própria casa, ambos em São Paulo, permite algumas comparações A
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debates. Parecem indicar um entendimento levemente diferenciado sobre o mesmo 
assunto: o resguardo necessário da habitação individual numa cidade como São
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Paulo.

Desenvolvidos entre o final de 1944 e o ano de 1945, os projetos de Calabi 
em São Paulo seguem um esquema tipológico até então recorrente nos seus

pm 1992 sob a responsabilidade do realizada pelo Istituto Universitário di Architettura di ZUCCONI, G. - Daniele Calabi,
Prof. Guido Zucconi, que escreve grande pa e ’ também o artigo do mesmo autor
XTTa "Daniels Ca.aPI; Vadaç»es d. ™ espaça «reverso". «

“ « cXZes ae espaço — - * • ™ “

duas próximas citações.
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Levi. Disposta em torno a "dois quadrados de dimensões i en i , 
"completamente introvertida".
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Na sequência do projeto para os Mediei, uma série de casas menores dão 
continuidade ao modelo. A casa Ascarelli (1945) e a casa Cremesini (1947) são 
recorrências do mesmo procedimento, que tem na sua própria casa a melhor 
formulação. Entretanto nestas casas o "quadrado central" é obtido de outra forma. 
Apenas dois lados tem a casa como limite, enquanto os restantes são definidos por 
"elementos diafragma", muros opacos ou de elementos vazados, ou ainda, a 
"varanda-pórtico" da sua própria casa. Neste projeto Calabi parece justapor a 
interioridade do "pátio" com a exterioridade da varanda, sendo este o único 
tensionamento dessa tipologia.

Ainda que o procedimento de caráter nitidamente tipológico do primeiro 
projeto seja enfraquecido nos seguintes, Zucconi observa que na publicação dos 
projetos de Calabi, as revistas Domus e UArchitecture d'aujourd'hui insistem no "seu 
caráter clássico, movidas pela curiosidade pelos esquemas de pátio que parecem
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Olivieri, "Casa a San Paolo", in Domus n. 232,1949, Idem, “Gusto del sottile" in Domus n. 233,1949. 
’MACAYABA, Mariene Milam Acayaba e FICHER, Sylvia - Residências em São Paulo , São Paulo 
1986.

I

í

l

1

pertencer à tradição mediterrânea"103. Tal caráter é também ressaltado por Acayaba 
e Ficher, que vê nessas casas projetadas por Calabi em São Paulo o "reflexo de 
uma tradição distante, nascida à luz do Mediterrâneo"104, em estreita sintonia com as 
interpretações realizadas por Alfieri e Bruand sobre as casas de Rino Levi.

O caráter "introverso" comum às casas dos dois arquitetos é indiscutível, 
assim como a semelhança com a espacialidade das casas romanas descobertas em 
Pompéia, ou preservadas em outros pontos da Itália. Igualmente separadas do 
espaço público, as casas se abrem para um jardim interno, que se torna um 
elemento ordenador do conjunto da residência. Entretanto a semelhança para aí. 
Enquanto os projetos de Calabi pretendem estabelecer uma continuidade com o 
esquema tipológico do pátio, os projetos de Levi expressam uma outra atitude. Nas 
casas de Levi os "pátios" surgem inicialmente como uma extensão do interior sobre 
as potenciais sobras de terreno. Não é regida por nenhum a priori formal, muito 
menos tipológico, considerados por Levi, como vimos anteriormente, "tabus" dos 
quais a arquitetura deve se emancipar.

A única imagem preservada por Levi de seu trabalho de graduação, o cortile 
um Palácio dos Esportes que vimos no primeiro capítulo, revela o seu 

e interesse pela espacialidade do pátio clássico. Os jardins que 
disposição dos volumes do Sedes Sapientiae, três anos antes do

f i I
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105Em seu depoimento ao autor, a viúva de Calabi, sra Omella Foà Calabi é categórica ao afirmar que 
a casa de Levi não tinha um pátio, enquanto que a sua sim. Essa opinião pode corresponder àquela 
dos próprios arquitetos.
106Cf. ZUCCONI, Guido - Op. Cit.
107Apenas alguns projetos de Terragni tensionam a integridade desses limites. Um questionamento 
que apenas reforça a importância do volume como principal entidade estética da arquitetura italiana.

pátio clássico. O jardim perde, naquele 
projeto, as principais características 
tipológicas que definem um pátio, o que 
não ocorre com os projetos anteriores de 
Calabi105

Na atitude moderna de Levi, a 
forma é resultante de uma intenção 
estruturadora do espaço. Na 
sobrevivência do procedimento tipológico 
de Calabi, a forma é a realização de um 
esquema pré-estabelecido. Dificilmente a 
espacialidade de Levi possa ser ainda 
definida como pátio, talvez apenas numa 
referência inconsciente da memória do 
seu autor. Já os projetos de Calabi 
pretendem desde o início a criação de um 
pátio central clássico, ainda que utilizem 
recursos modernos na sua construção 106.

Ressaltada a impropriedade no uso 
do termo pátio, no sentido tipológico, para 
designar o espaço resultante da fusão 
entre interior e exterior nas casas de Rino 
Levi, não podemos negar que a nítida 
separação entre público e privado possa 
ser creditada a um modelo de cidade 
romano, italiano ou, mais genericamente, 
europeu. Um modelo que vinha sendo 
colocado em crise pela própria arquitetura moderna, que o questionava 
estabelecendo uma maior transparência dos-limites. No entanto, a arquitetura 
italiana, mesmo a realizada pelos melhores arquitetos modernos, tem como um dos 
seus temas os limites do volume107 Nesse sentido, a vontade de defesa da 
integridade do sujeito frente à diluição moderna, característica do espaço 
metropolitano, encontrou sua correspondência formal.

Mas o desdobramento dessa estrutura espacial para um modelo tipológico de 
pátio "mediterrâneo" ultrapassa os limites das analogias possíveis. O termo 
"mediterraneidade" tem um acento político estranho à posição de Rino Levi. É forte o 
caráter ideológico nacionalista que reveste o uso desse termo pela arquitetura
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programa com o estilo da Villa-studio, no qualos; esqu ® . ) conseguem, algumas vezes,
Van Der Rohe, no pavilhão da Alemanha na Mostrade Barcelona M,devido à 
combinar-se em belas aparências formais outras, co uitettj italtani" (1933), reeditado em 
precariedade da inspiração’. PERStCO Sê Electa, 1993, p. 118.
CIUCCI, Giorgio e DAL CO, Francesco - Architettura italiana ae wv.
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interpretação 
agrupados ao redor da 
Quadrante fazem do tema 
mediterraneidade confere-lhes 
leitura muito específica da obra de 
Corbusier. A filiação a um passado 
clássico, mais grego que romano, foi a 
base dessa operação ideológica. Mas 
essa interpretação não se limitou à 
utilização das proporções áureas. As 
condições climáticas do sul da Itália 
serviram de pretexto para explorações 
de variações locais do repertório da 
arquitetura produzida na Europa 
transalpina.

Podemos, assim, encontrar 
algumas coincidência entre as casas de 
Levi e alguns projetos italianos, mas 
estas se limitam a uma semelhança na 
formulação do problema e na aparência 
da forma resultante, dificilmente se 
desdobrando para a estrutura espacial 
realizada. Dentre todos os projetos de 
arquitetos modernos italianos, o mais 
próximo parece ser a "vila-studio para 
um artista", construída por Figini e 
Pollini na V Trienal de Monza, em 1933. 
Ambos os projetos realizam formas 
semelhantes. Mas a procura de uma 
atemporalidade clássica no projeto da 
dupla italiana indica caminhos opostos. 
Figini e Pollini tentam conferir a seus 
"pátios" um distanciamento semelhante 
ao observado por Tafuri nos projetos de 
Mies. Sem conseguir estabelecer uma 

unidade de conjunto, o projeto italiano se limita a um desdobramento da suspensão 
metafísica que se pode identificar nas artes plásticas italianas do período108. Há uma

italiana durante
que 

ao redor 
fazem do
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3.4.2 - A intimidade com a natureza; as propostas de Lúcio Costa e 
Rino Levi

A aproximação com Wright ou com a arquitetura italiana não nos ajuda a 
entender o diálogo do partido desenvolvido por Levi nas casas urbanas com as 
temáticas e abordagens dominantes na arquitetura moderna brasileira. Seus projetos 
de edifícios de apartamentos e escritórios, cinemas, fábricas, hospitais e outros 
temas contemporâneos apresentam uma forte sintonia com o processo de 
crescimento urbano paulista, o que o diferencia da atitude reservada de Lúcio Costa 
frente à metropolização. As casas apresentam uma outra atitude, de defesa frente à 
vida urbana agitada na intimidade com a natureza, mais próxima do recolhimento 
proposto por Costa. Nestes dois temas podemos continuar as comparações entre a 
arquitetura de Costa e a de Levi, já iniciadas anteriormente.

O empolgamento com a dinâmica do processo de metropolização paulistano 
foi sempre criticado por Lúcio Costa, que o considera distante do tipo de vida 
"serena e equilibrada" que deve caracterizar a modernidade. Enquanto os arquitetos 
paulistas se inseriam num ritmo de crescimento urbano frenético, ansiosos pela 
ruptura com o provincianismo paulistano, Costa defende outra direção. No passado 
colonial, em especial na casa rural, restava um tipo de intimidade com a natureza 
que deveria tornar-se a base da nova cidade brasileira.

Rino Levi apresenta, nos projetos de edifícios, um primeiro partido que 
procura sua modernidade com a inserção na cidade que se moderniza. O amplo 
leque de programas urbanos desenvolvidos pelo escritório revela uma procura em 
atender as necessidades de uma cidade que cresce em ritmo vertiginoso. Apresenta 
assim uma adesão que só encontra a limitação ética de produzir uma arquitetura "fiel 
ao novo espírito que reina". Mas não é apenas uma arquitetura que responde a 
demandas da cidade. É uma arquitetura que se baseia na cidade, que tematiza 
figurativamente suas qualidades - movimento, velocidade, verticalidade, e que 
deseja a urbanização, pois com ela surgirá uma cultura urbana. Mesmo o momento 
de isolamento com a paisagem, obtido com os edifícios altos, não significa um 
isolamento com a natureza, como defendia Costa, mas sim um olhar mais 
abrangente sobre a própria cidade.

franca relação entre o interior dos ambientes e os "pátios", mas estes são 
sublimados por recursos de iluminação, cores e texturas dos materiais. Presos à 
mística da mediterraneidade, o projeto de Figini e Pollini tem um objetivo muito 
distante da integração com a natureza presente no projeto de Levi. Portanto, as 
semelhanças formais não encontram maiores desdobramentos conceituais.

Também Rino Levi propõe o clima quente tropical como uma das bases para 
a sua "estética da cidade com alma brasileira". Não temos a reprodução de uma 
"mediterraneidade", como sugerem indiretamente Bruand, Alfieri, Acayaba e Ficher, 
mas sim de uma mesma estratégia para a construção de uma especifidade nacional 
para o repertório moderno.
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Seguindo-se esta linha, teríamos uma nítida oposição entre Costa e Levi. Tal 
explicação é comprometida pelo partido desenvolvido por Levi para suas casas, 
construídas como um refúgio frente à vida metropolitana. Nelas surge a 
oportunidade de uma aproximação com as propostas de Costa. Uma aproximação 
coerente com os princípios expostos na sua carta-manifesto de 1925, ou seja, 
apoiada nas especificidades do clima e da natureza brasileira. É na casa que Levi 
considera possível o estabelecimento de uma intimidade com a natureza, que 
recomponha o indivíduo frente aos desgastes da vida urbana. Mas, ainda que ambos 
apresentem uma coincidência sobre o papel da casa, no terreno do urbanismo a 
diferença se mantém. Costa procura uma nova urbanidade que impeça a agitação da 
vida moderna. Levi reserva à casa um papel de isolamento repousante no agitado 
meio metropolitano

As casas constituíram-se num momento em que foi possível a criação de uma 
situação excepcional, difícil de ser adotada em programas que exigem maior 
integração com a cidade. Trata-se quase de uma atitude experimental, que encontra 
algumas raras oportunidades para se realizar. Ainda que nelas pudesse ser 
desenvolvida uma nova conceituação do morar, a sua generalização no urbano 
ainda não era possível109.

Ressalvado o seu limite, retomamos a comparação das casas de Levi com as 
concepções de Lúcio Costa. Ambos se estruturam ao buscar na natureza um efeito 
oposto ao produzido pela agitação da vida metropolitana. Trata-se de diferentes 
entendimentos de como pode se dar tal relação, e principalmente, do que é a 
natureza. Se a proposta de Levi surge independente de uma correspondência 
urbanística, dentro de um processo de metropolização intenso e veloz, é lógico que 
ela se limite ao interior da casa, isolado do exterior urbano. Acompanhado de uma 
extensão para a restruturação urbanística, o projeto de Lúcio Costa pode se 
estabelecer na expansão do interior para o exterior.

Costa escolhe a varanda como "o melhor lugar da casa"110. Nesse lugar, 
exterior à casa, é possível estabelecer-se a desejada intimidade com a natureza, que 
se dá à distância, como contemplação. O distanciamento contemplativo de Costa é 
oposto à proximidade de Levi. Neste não há barreiras nem distâncias, a natureza, 
reproduzida no jardim, deve ser vivenciada. No projeto do jardim da sua própria

,O9"Nimos conjuntos residenciais, com número elevado de habitações, nos quais a economia constitui 
tator preponderante, a construção terá que obedecer a processos de trabalho em série. As casas 
serão repetidas centenas de vezes. Esta repetição cria, em geral, impressão fastidiosa e desoladora, 
e despersonaliza a habitação." LEVI, Rino - "A casa"., Op. Cit..
no,,.a mais forte imagem da casa brasileira, entretanto, parece vir da descrição que Lúcio faz da 
evolução das construções depois de 1900, ao comentar a presença crescente da varanda. Segundo o 
arquiteto, dependendo da orientação, seriam elas o melhor lugar da casa para se ficar, 'verdadeira 
sala completamente aberta'. Mario Pedrosa, em 1959, comenta que os arquitetos modernos 
brasileiros desejariam quase 'casas ao ar livre, todas extrovertidas', não fora o clima tropical." 
TELLES, Sophia S. - Op. Cit., p. 86. A citação de Costa é da publicação de Porto Alegre, p. 92, e a de 
Mario Pedrosa é do livro Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília, São Paulo, Perspectiva,
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3.4.5 - Em direção a um novo partido de cidade
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Ainda que o isolamento da casa em relação ao ambiente urbano já carregasse 
em si uma visão de cidade, os desdobramentos desse partido em direção a uma 
proposta urbanística são encontrados no projeto para um conjunto residencial da

111Como já observamos anteriormente, o período corresponde ao surgimento e desenvolvimento do 
movimento concretista no Brasil, que propôs uma arte ativa e configuradora da vida cotidiana. Ver 
BRITO, R. - Op. Cit. .

'> 'O'; A„ f ^'•5 _

casa, Levi cria um "pequeno laboratório", como observa Burle-Marx, onde cultivava 
as plantas colhidas em suas excursões exploratórias. Constitui assim uma espécie 
de natureza brasileira ideal, síntese daquilo que encontrou de mais interessante nas 
nossas espécies vegetais. Quando os jardins são projetados por Burle-Marx, a sua 
pictoricidade se impõe. A interação de formas e cores dos jardins com os painéis 
murais e a arquitetura cria uma equivalência entre a natureza e a cultura. Não temos 
nem o distanciamento indiferente de Mies, que também trata pictoricamente a 
natureza, nem a intocabilildade de Costa, que pretende deixá-la intacta, agreste. O 
jardim permite uma intimidade cotidiana, pode-se dizer até mesmo sensorial, 
rompendo com as separações entre o homem e a natureza no mesmo momento em 
que nossas artes plásticas começavam a romper com a distância entre o espectador 
e a obra de arte111.

Concebido como isolamento do privado em relação ao público, qual seria o 
desdobramento urbanístico possível desse partido arquitetônico?



10 M

nrT~[Tr~Nn
i

!í *

■ -i

285
i

I

*5

1 í

I
I
i

. I 'II

h
■ í,' b 
i'h

LT;|
1J1 J-

-/ _ 5<

•••\ ■

T~
H—

n • n

il!I i I

E
■ I

11 I

jl

• !

iJ * ’ I.
1 I 1

I 82 - Rino Levi e equipe - Unidade habitacional para o a Tecelagem Parahyba.

tecelagem Parahyba, infelizmente não construído. Realizado em 1954, os projetos 
dos conjuntos de residências, da escola e da igreja desenvolvem a espacialidade 
das casas.

Nos blocos de residências a transposição é imediata. Evitando o partido 
vertical, adotado um ano antes no Setor Residencial da USP, Levi desenvolveu um 
peculiar tipo de agrupamento horizontal das casas. Trata-se de um só volume, 
estruturado em duas linhas de casas geminadas, agrupadas pela sua parede 
posterior. Todas as aberturas do espaço interno são concentradas em jardins na 
frente de cada unidade. Igualmente à suas casas, esses jardins são integrados com 
os quartos e salas, separados da rua por muros fechados ou vazados. As ruas, 
hierarquizadas em circulação de veículos e de pedestres, são isoladas do espaço 
interno das moradias. A intimidade com a natureza, que as casas paulistanas 
induzem, é generalizada para uma condição económica de habitação operária112.

A perspectiva que apresenta o conjunto mostra os blocos de habitação 
horizontais, com sua pequena reprodução individual da natureza, dispostos num 
vasto ambiente rural. A comparação com o projeto da vila operária de Monlevade, 
realizado em 1934 por Lúcio Costa, é inevitável. Enquanto Costa eleva as casas 
para não comprometer a integridade do solo e permitir uma relação visual com a

•i
i i

I
II

n:Hà uma certa semelhança com o projeto, realizado Rpoaa ^elie^projeto, libera cria
unidade de habitação horizontal, a Casa amcolano emM d.

período existem correspondências entre os d0l.s ^..ant0 à troca de informações sobre o projeto.
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paisagem natural, Levi obstrui a paisagem existente criando uma intimidade com 
uma reprodução da natureza nos pequenos jardins reclusos.

O projeto para a Igreja antecipa a sala jardim da casa Castor Delgado Perez. 
O amplo jardim retangular é separado da praça principal por dois planos paralelos 
de tijolo e dois outros de elementos vazados verticais. Sua parte central é coberta 
por um volume inclinado e opaco, que se apóia nos dois planos de tijolos. O espaço 
coberto se integra ao jardim através de planos de vidro móveis. Num dos lados o 
batistério e os confessionários não prejudicam a continuidade espacial. O tema da 
harmonia com a natureza se desdobra de um uso privado habitacional para um culto 
coletivo. Há em comum a elevação espiritual pretendida por ambos.

A escola se estrutura numa sequência espacial mais complexa. Um grande 
espaço aberto retangular articula em três de seus lados os conjuntos de salas de 
aula, convívio e serviços/creche. Neste caso a memória do pátio escolar está 
bastante presente, e as circulações abertas das salas de aula e do recreio reforçam 
essa evocação. Mas cada sala de aula tem seu jardim próprio, separado desse 
espaço maior por um muro de elementos vazados. Melhor seria dizer que a sala de 
aula é constituída por uma parte coberta e outra descoberta, com um plano móvel de 
vidro entre as duas partes.

A hierarquia dos espaços abertos na escola remete a diversas situações 
espaciais para usos distintos. O resultado é uma definição precisa de diferentes 
condições de sociabilidade. O espaço inteiramente aberto, a superfície contínua, 
extensão da paisagem rural, é por demais rarefeita para suportar uma urbanidade. 
Para Levi, é necessário romper essa continuidade, criando situações específicas 
para suportar diferentes tipos de atividades. Na casa a intimidade deve ser total, o

p 

Ju ITT.

u:ii. ir lt.-Ísl

|
X -



't

■ I'

I

i:

i

-

i 
i

*• ■:

-

I í

I

J

' I
■ I . I

n

' 4ij I

”3Cf. TELLES, Sophia S.- Op. Cit. p. 89

Ibidem - "Pequena crónica" -Revista AL/n.38, p. 117.
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jardim é separado da rua e incorporado à sala e dormitórios. O espaço público 
exterior é separado do espaço privado interior por um limite preciso, um muro, 
enquanto atrás dele o interior incorpora um jardim. A igreja, lugar público, que 
necessita de uma intimidade para o culto, se integra num jardim separado da 
superfície contínua da praça que a cerca. Na escola, também lugar público, mas 
distinto da igreja, Levi cria um pátio suporte da convivência infantil, separado das 
salas/jardins completamente introvertidas para permitir a concentração no 
aprendizado. Essa segmentação da superfície contínua do terreno parece ser 
necessária para que a vida não se dilua numa superfície vazia.

Levi estaria assim sugerindo uma urbanidade inversa à proposta por Lúcio 
Costa. Enquanto este propunha uma arquitetura que não obstruísse a paisagem113, 
Levi a estrutura através da sua obstrução.

A arquitetura moderna brasileira se constrói na identificação entre a 
disponibilidade dessa superfície natural com uma liberdade do espaço público. O 
vazio recorrente no urbanismo moderno brasileiro é concebido como "lugar de uso 
coletivo e democrático, onde as pessoas 'naturalmente' se encontram em afetiva 
solidariedade"114. Mas, para a urbanidade européia, na qual Levi se forma, o espaço 
público é limitado, tanto formalmente pelas fachadas que o qualificam, quanto 
conceitualmente, pois a vida civilizada é baseada nas limitações dos direitos 
individuais em favor da convivência social. A plena "disponibilidade do território" é 
inconcebível para Levi, a qualificação espacial obtida através da sua delimitação 
seria a base da urbanidade derivada do partido das casas. 0 projeto da equipe de 
Levi enfrenta a diluição espacial de um terreno periférico, em zona de expansão da 
cidade sobre a zona rural. Não há diálogo com a paisagem, pois a solução vertical 
foi inicialmente descartada. O projeto justapõe a intimidade do partido das casas 
com uma situação de rarefação espacial. Falta uma urbanidade que a incorporasse. 
0 conjunto ainda é uma generalização de um princípio arquitetônico, sem conseguir 
se desdobrar na organicidade necessária para uma concepção urbanística.
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3.4.6 - Duas tentativas de integração dos dois partidos

H íli i

Os projetos das residências da família Gomes, na sua fazenda em São José 
dos Campos (1950) e em Ubatuba (1962), indicam algumas tentativas de integração 
entre os dois partidos arquitetônicos identificados até aqui na obra de Levi, um 
extrovertido e outro introvertido.

í

0 projeto da casa na fazenda é um 
desenvolvimento da casa feita para os 
Mediei em 1935. Os terreno tem uma 
condição de implantação semelhante, 
sugerindo igualmente uma casa que olha 
a paisagem. Em 15 anos a arquitetura de 
Levi evoluiu para uma maior 
transparência, expressando a sua 
diferença com o primeiro projeto. A 
disposição do programa em três zonas já 
estava consolidada, sala e quartos 
podem olhar contemplativamente a 
paisagem que se oferece. A pequena 
varanda que tentava, sem sucesso, 

separar o volume do solo na primeira casa, torna-se aqui mais ousada, e todo o 
conjunto avança para a paisagem, destacando-se claramente dos arrimos. As 
superfícies envidraçadas e o sofisticado sistema de caixilharia dos quartos permitem 
a Plena integração visual dos ambientes internos com o panorama, substituindo 
assim a janela corrida do primeiro projeto. Até aí temos um partido que será repetido 
no Projeto para a residência de engenheiros da Elclor.
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87 e 88 - Rino Levi e equipe - Casa da família Gomes em Ubatuba. Axionometria e análise esquemática da sua estrutura espacial.

O que nos parece específico da casa da fazenda em São José dos Campos é 
a mediação realizada pelo jardim na contemplação da paisagem. A encosta 
escolhida por Olívio Gomes para implantar sua casa é muito suave, e tem à sua 
frente um amplo plano livre de terreno, antes de uma nova queda onde inicia a 
vegetação mais antiga da fazenda, a paisagem propriamente dita. O tratamento 
dado a essa área estabelece uma transição entre o interior-casa e o exterior- 
paisagem. O espelho d'água infletido de um lado e o viveiro de pássaros infletido do 
outro, com o jardim de Burle-Marx em toda a extensão criam uma zona de natureza 
construída que prepara o olhar para uma outra condição de natureza mais ao longe. 
As fotos tomadas do interior dos quartos e da sala indicam a eficiência dessa 
mediação. Visto da sala, o ângulo definido pela inflexão do espelho d'água 
estabelece, mais que uma direção, um limite para o olhar. Ainda na sala o armário 
realiza uma inflexão oposta à do espelho d'água, quase a sugerir um outro limite de 
perspectiva, que prossegue na vegetação e calçamento do jardim, finalizando no 
viveiro de pássaros. Dos quartos o jardim surge como um plano horizontal que 
prolonga o espaço da casa até a paisagem.

Com essas estratégias, Levi situa o observador na paisagem contemplada, 
reduzindo o distanciamento entre eles. Evidencia a ação cultural que institui aquela 
possibilidade de paisagem. Evita a abstração da corporalidade do observador, que 
nos outros projetos se reduz a um olho imaterial.

O projeto para a casa Gomes em Ubatuba realizado em 1962 teve menor 
fortuna na imprensa de arquitetura que o projeto anterior. Ao que tudo indica nunca
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l-------------- ---------------------89 - Rino Levi e equipe - Casa da família Gomes em Ubatuba.Foto atual.|

foi publicado. A oposição dos próprios colegas de escritório mostra uma difícil 
aceitação do projeto115.

Situada num grande terreno plano entre a montanha e a praia, a casa tenta 
conjugar a introspecção das casas urbanas com a contemplação para a paisagem. 
Como os projetos na cidade, a casa é horizontal. A planta retangular tem numa das 
faces menores os dormitórios, e na outra os serviços. A sala ao centro tem um jardim 
como o da casa Milton Guper, separando-a dos serviços; do outro lado uma bateria 
de sanitários a separa dos dormitórios. Até este ponto não se apresenta nenhuma 
variação importante das casas urbanas. Mas a presença da praia e da mata no 
morro não permite, para Levi, uma casa inteiramente intimista. As paredes dos lados 
maiores da planta retangular são constituída por um plano opaco de tijolo aparente, 
que se interrompe na parte correspondente à sala para permitir a sua completa 
abertura. Toda a extensão dos dois lados da sala se abre graças a enormes portas 
de correr. Quando abertas, vazam totalmente o volume na direção praia/mata.

A equivalência que permitia a substituição de um "panorama" ausente, pelo 
jardim nas casas urbanas, permite a justaposição num só ambiente das duas 
situações, o jardim, constituído com pedras e água corrente da montanha,
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reproduzindo idealmente a mata, expande visual e sensorialmente a sala num 
sentido. Na transversal, a sala se expande visualmente para a mata e para o mar.

A forma da abertura rompe com o volume. A casa é constituída por dois 
planos de tijolo que se interrompem para a abertura. Nas outras duas extremidades, 
um plano de brises de bloco de concreto numa e o recuo do portão da garagem na 
outra esvaziam qualquer sensação de massa. A cobertura, realizada por um telhado 
quatro águas em telha ondulada de fibrocimento, é destacada para a ventilação, o 
que contribui para o esvaziamento da sensação de massa. Apenas o corpo de 
sanitários se ergue numa volumosa caixa d'água de concreto em forma de tronco de 
pirâmide, que se eleva na horizontalidade dominante no projeto para se contrapor à 
enormidade dos morros por um lado, e à vastidão do mar por outro. No alto um 
mirante acessível pelo interior da casa permite uma visão de todo o território.

Este projeto pode ser entendido como um esforço de síntese dos dois 
partidos, tensionando a casa intimista ao justapor à sala/jardim a abertura para um 
panorama exterior, enquanto a casa em São José dos Campos representa uma 
extensão do interior de uma casa que observa a paisagem em direção a ela. A 
primeira se abre enquanto a segunda se estende, duas ações possíveis como base 
para o desdobramento desses partidos para uma nova concepção urbana.
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4 - CONCLUSÃO
As conclusões aqui propostas estão longe de esgotar a enorme quantidade 

de assuntos sugeridos pelo tema. A extensão e complexidade do material localizado 
exige uma continuidade de atuação deste, e de outros pesquisadores, tanto na sua 
interpretação como na sua ordenação. Frente às características da obra de Levi e 
das interpretações até agora realizadas por outros críticos, historiadores e 
pesquisadores, a linha de interpretação que adotamos procurou ser cautelosa. Não 
pretendemos fornecer um conjunto de teses que situem de maneira peremptória a 
obra de Rino Levi na historiografia da arquitetura brasileira. Esta seria uma tarefa 
impossível, pois essa historiografia se redefine constantemente ao sabor de 
transformações culturais mais amplas. Esta tese procura sugerir um campo de 
debate em meio aos poucos trabalhos de pesquisa existentes, e aos muitos que 
deverão se seguir. Procuramos alertar para alguns equívocos recorrentes, 
identificáveis frente a novas fontes que pudemos ter acesso. Aplainado o caminho, 
sugerimos interpretações, cujos desdobramentos podem contribuir para novas, 
abordagens da historiografia da arquitetura moderna brasileira.

Tivemos consciência da importância e excepcionalidade que significou a 
oportunidade de uma permanência na Itália. O resultado foi um enfoque mais 
profundo sobre o período da formação de Levi, sem que menosprezássemos a 
leitura da sua obra. Nesse sentido, esta tese pretende fornecer aos colegas que se 
ocupam do assunto um conjunto de informações pouco acessíveis no Brasil.

A leitura de seus escritos e de seus projetos priorizou os principais trabalhos, 
muitos deles com algum material crítico em circulação. Entretanto, diversos projetos, 
estudos, desenhos não publicados, além de correspondências e escritos inéditos, 
localizados nos arquivos do escritório, da FAU-USP, e dos familiares, foram 
importantes ao fornecer elementos para as principais interpretações realizadas. O 
material disponível nesses arquivos é muito mais amplo do que aquele que foi 
incorporado nesta tese. Muitos reforçam as interpretações realizadas. Outros podem 
sugerir novas direções, que permanecerão desafiando os futuros pesquisadores.

A seguir resumimos algumas das principais conclusões do que foi exposto ao 
longo destas páginas.

"I ■ As peculiaridades do ensino de arquitetura na Itália fizeram coexistir um 
raciocínio analítico, que concebe o projeto como composição de elementos de 
arquitetura, com um procedimento clássico-renascentista de idéia artística. Enquanto 
0 primeiro consiste num esforço oitocentista de transposição para a arquitetura de 
paradigmas científicos modernos, o segundo representa a fidelidade a uma tradição 
histórica que estaria na origem de tal ciência. A insistência dos arquitetos italianos 
das primeiras décadas deste século em referirem-se aos exemplos do Renascimento 
seria mais que uma manifestação de orgulho nacional. Consistiria sim na tentativa 
de estabelecer uma longa continuidade na definição da atividade do arquiteto. A 
formulação do arquiteto integral procurava ser a expressão dessa concepção,
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segundo a qual um só profissional poderia reunir os conhecimentos técnicos, 
científicos, artísticos e urbanísticos necessários para uma idéia artística capacitada a 
atuar nesta nova época.

O modelo renascentista do arquiteto integral revelou-se incapaz de resolver 
os desafios para os quais havia sido evocado. O resultado produzido pela maior 
parte dos arquitetos italianos nos anos 20 e 30 esteve aquém desse objetivo. 
Construiu-se um procedimento onde o profissional arquiteto adequava seus 
conhecimentos técnicos ao estilo da moda. Utilizando eficazmente o sistema 
analítico o arquiteto atualizava sua capacidade de resolver problemas projetuais e 
acumular elementos arquitetônicos que seriam compostos numa tentativa de síntese 
a posteriori. O valor estético perseguido: a unidade harmónica e proporcionada, 
estava longe de poder ser atingido.

A formulação corbusiana de uma idéia artística produzida pelo espírito novo 
estaria mais próxima de realizar aquilo que as propostas italianas falharam. O 
espírito novo, sintonizado com ciência e técnica moderna poderia realizar com maior 
sucesso uma síntese a priori. Essa seria uma das principais causas da atração 
exercida por Le Corbusier sobre a nova geração de arquitetos italianos, que se 
formava na segunda metade dos anos vinte. Terragni e Libera seriam os expoentes 
na adequação do pensamento corbusiano ao contexto italiano do entre-guerras. 
Somente com a mediação corbusiana que o arquiteto integral poderia ter maior 
sucesso em construir a continuidade entre a herança clássico-renascentista e a 
produção moderna.
2 - Formado dentro da concepção do arquiteto integral, Levi carregava tanto a 
metodologia analítica transmitida pelos seus professores, como o interesse pela obra 
corbusiana despertado pelos seus colegas. Levi não retornou da Itália como membro 
do movimento racionalista, nem é possível supor se se tornaria parte ativa dessa 
vanguarda italiana caso permanecesse mais tempo. Saindo da Itália num momento 
no qual esse interesse ainda começava a se esboçar, Levi teve de amadurecê-lo 
dentro de um outro contexto cultural.

O procedimento analítico permitiu a acumulação progressiva de um amplo 
repertório de elementos de composição e soluções de problemas projetuais, 
garantindo uma produção sólida e eficiente, técnica e funcionalmente. O 
desenvolvimento de novos elementos de arquitetura e volumes funcionais, 
decorrentes de aplicações de conhecimentos científicos, seria acompanhado por 
explorações de novas estratégias de composição. As dificuldades no 
estabelecimento de uma unidade harmónica e proporcionada, também este o 
objetivo de Levi, seria superado de maneira diferente daquela adotada por seus 
colegas italianos. No lugar de uma idéia artística baseada na forma, Levi adotaria 
uma idéia artística concebida como espacialidade. Uma idéia espacial que conferiria 
sentido para a sua obra.

A evolução da relação espacial interior-exterior carregava implicitamente uma 
concepção urbanística que regia a forma de seus projetos. Manifestando-se
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uma relação hierárquica da cidade sobre o simples edifício, esta 
no ensino de Edilizia, e encontrava no conceito de quadro 

urbano sittiano um importante instrumento de aferição formal. O desenvolvimento de 
sua obra transformou tal concepção formal numa relação espacial, definida por Levi 
como uma transparência característica da arquitetura moderna.

A espacialidade proposta por Levi, onde o interior se expande para o exterior 
procurando uma integração com a paisagem, não ocorria com a dissolução da 
interioridade de seus projetos, mas com uma cuidadosa construção da sua estrutura 
espacial e da sua transparência. Ambas seriam profundamente informadas pelas 
mais atualizadas pesquisas das artes plásticas, com as quais Levi manteve sempre 
contato. Dessa maneira, os parâmetros estéticos não são nunca incorporados 
superficialmente na sua obra, sendo sim parte integrante de seu raciocínio projetual 
e instrumentos para concepção e estruturação espacial.

Ao contrário de algumas interpretações de diversos autores, esse partido 
espacial deve muito às concepções corbusianas. Sua proposta para o concurso de 
Brasília é diretamente devedora ao conceito de unidade de habitação, e à relação 
entre a sua arquitetura e a paisagem, presente nos projetos sul-americanos de Le 
Corbusier.

O partido que se expressaria plenamente com o projeto para Brasília sofreria 
uma variação importante na série das casas "intimistas". Sua origem estaria numa 
idéia de cidade baseada na nítida separação entre público e privado. Reproduzindo 
a natureza no interior das casas, Levi desenvolveu sua mais importante e original 
contribuição para a arquitetura moderna brasileira. Ainda que este partido não tenha 
encontrado uma completa explicitação urbanística, alguns de seus projetos indicam 
uma pesquisa em andamento, interrompida pela sua morte.
3- A origem e formação italiana de Rino Levi permitiu muitas interpretações 
polêmicas. Nascido no Brasil, filho de pais italianos imigrados e formado por escolas 
italianas de São Paulo, Milão e Roma, era inevitável que Levi carregasse algumas 
especificidades no panorama nacionalista que configurou nossa arquitetura 
moderna. Sua aversão ao discurso político, inexistente na sua obra se excetuarmos 
as manifestações em defesa da categoria dos arquitetos e da liberdade de 
expressão artística, contribuiu para permitir a construção de uma imagem de atuação 
marginal à "brasilidade". No entanto, isso não é suficiente para afastarmos sua obra 
dos principais temas que constituiriam as especificidades consideradas brasileiras 
na nossa arquitetura moderna.

Levi interpreta, de acordo com suas próprias concepções, a continuidade 
espacial com a natureza, um dos principais fundamentos da arquitetura moderna 
brasileira. Sua interpretação foi coerente com a sua formação italiana, seja na 
priorização do urbano sobre o edifício, seja na definição clara dos domínios do 
público e do privado, ou ainda na sua relação com a técnica e com os 
conhecimentos científicos. Entretanto, isso não nos permite definir sua obra como 
mais italiana ou européia que a de seus colegas brasileiros. Suas casas não têm
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1Esta comparação é ainda limitada pela carência de estudos mais aprofundados da obra de Lina Bo.

pátios "romanos" ou "mediterrâneos", categorias tipológicas de forte apelo 
ideológico, mas sim uma moderna continuidade espacial e sensorial com a natureza 
brasileira representada nos jardins internos. Uma intimidade que se opõe àquela 
proposta por Lúcio Costa.

A maneira com a qual Levi se insere no contexto cultural brasileiro pode servir 
para algumas reflexões sobre as relações entre a arquitetura italiana e a brasileira. 
Dois outros arquitetos, cuja obra teve relevada importância para a arquitetura 
contemporânea no Brasil, foram formados em Roma. Gregori Warchavchik e Lina Bo 
Bardi constituem, junto com Rino Levi, a parte mais visível de um complexo quadro 
de relações culturais entre o Brasil e a Itália. Se a obra desses arquitetos pode ser 
vista como um interessante desenvolvimento de atitudes e conceitos da arquitetura 
italiana, isso não lhes reduz a pertinência ao contexto brasileiro.

Warchavchik representaria aqui uma atitude profissional, adquirida durante 
sua formação italiana. As explorações estéticas, construtivas e funcionais dos 
primeiros projetos seriam substituídas por uma obra mais adequada às demandas 
dos clientes a partir do final dos anos 30, numa fase que está ainda por ser objeto de 
estudos mais aprofundados. A atitude propositiva das primeiras obras desapareceria 
num estilismo moderno, e posteriormente na adoção de elementos de outros estilos. 
Sobreviveriam assim inteiramente os procedimentos analíticos e compositivos 
identificados no ensino romano do início dos anos 20, e criticados como produtores 
de um novo academismo moderno.

Enquanto em Levi esses procedimentos se transformariam, matizados por 
uma idéia de espacialidade e um conceito urbanístico, Lina Bo representaria uma 
outra atitude. Formada pela Escola de Roma em 1939, sua obra abandonaria os 
procedimentos analíticos, básicos para a estrutura do mestiere arquitetônico, 
aproximando-se da idéia-forma (síntese apriorística) desenvolvida por Libera. Seria 
também Lina Bo a assumir plenamente o caráter político da adaptação de sua 
arquitetura ao contexto cultural brasileiro.

O interesse de Lina pela cultura popular, em especial de origem africana, 
transfere para o Brasil algumas atitudes do neorealismo italiano. As pesquisas 
arquitetônicas sobre as coincidências entre a arquitetura menor mediterrânea e a 
arquitetura moderna encontram em Lina uma continuidade ausente tanto na obra de 
Warchavchik quanto na de Levi. A atitude dos modernistas de 22, que encontravam 
no atraso colonial o equivalente ao primitivo africano e asiático, era retomada por 
Lina numa pesquisa antropologicamente informada.

Podemos então constatar que cada um deles constrói uma atitude coerente 
com algumas características do momento de sua formação, desenvolvendo-a de 
acordo com a situação que encontrariam aqui no Brasil. Avançando nessa 
comparação entre os três arquitetos1, Rino Levi foi o que desenvolveu sua obra com
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maior contato com as evoluções do ambiente da sua formação, mantendo 
correspondência com os colegas de escola, acompanhando os principais 
acontecimentos, estudando as publicações italianas, realizando uma longa visita à 
Itália em 1947, e publicando inúmeras vezes sua obra na imprensa italiana. Mas isso 
não poderia ser interpretado como uma maior fidelidade ao ambiente de sua 
formação, mas sim como uma necessidade inerente à sua própria evolução. Em 
nenhum momento essa relação se sobrepos à sua inserção na situação brasileira.

As pesquisas de Levi por uma "cidade com alma brasileira" produziram uma 
obra que revela a própria natureza de nossa cultura, onde as contribuições 
específicas de cada nacionalidade imigrada se diluem numa nova complexidade. A 
rigor, não se poderia aplicar o conceito de uma produção arquitetônica ítalo- 
brasileira, que indicaria a sobrevivência de elementos das duas culturas nacionais 
no meio desse novo campo cultural. Nem a cultura italiana está integralmente 
presente em sua obra, nem a cultura brasileira existe independentemente das 
contribuições parciais das outras culturas que a compõem.
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5.1.2 - Periódicos e edições especiais

5.1.3 - Teses de graduação do DSA-IUAV

5.1.4 - Teses não publicadas

304

As teses de mestrado e doutorado elaboradas na FAU e FFLCH da USP e no 
IFCH da UNICAMP são pesquisas recentes que revelam novas abordagens à 
história da arquitetura moderna no Brasil. Ainda que não haja uma clara unidade 
metodológica entre elas, algumas expressam linhas de pesquisas definidas,

As teses de graduação do DSA-IUAV apresentam em geral alto nível de 
qualidade, tendo sido muito úteis no fornecimento de informações complementares 
aos principais textos sobre a arquitetura italiana do entre-guerras.

Lúcio Costa, revista AU arquitetura e urbanismo, n. 38, 1991.
Composizione/Progettazione, revista Casabella, n. 520-521,1986.
Bauhaus, revista Controspazio, Ano II, n. 4-5, 1970.
Futurismo architettura, Controspazio, Ano III, n. 4-5, 1971.
La natura dei giardini, revista Rassegna, Ano III, n. 8, 1981.
Rappresentazioni, revista Rassegna, Ano IV, n. 9, 1982.
Ludwig Hilberseimer -1885/1967, revista Rassegna, Ano VIII n. 27, 1986.

BAGLIONE, Chiara - Torino 1928: Architetti e Architetura alCEsposizione del Valentino, Relator - 
Giorgio Ciucci, 1989.
BISCASSA, Franco - La rivista Quadrante, Relator - Giorgio Ciucci, 1977.
CALZI, Sonja - Conversasioni con Alberto Sartoris, Relator Roberto Masiero, 1990.
GIORDA, Giacomo - La posizione di Cario Enrico Rava: una vicenda tra razionalità e 
romanticismo, Relator - Giorgio Ciucci.
FERRERI, Isabella -1 concorsi di architettura in Italia tra le due guerre, Relator - Giorgio Ciucci, 
1986.
MACCHIETTO, Marisa - Giuseppe de Finetti: un consigliere aulico per la città di Milano, Relator 
- Manfredo Tafuri 1981-82.
MATTANA, Luisa - Mário De Renzi architetto romano nel ventennio fascista, Relator - Giorgio 
Ciucci, 1984.
PAVAN, Luigi - Le case populari degli anni trenta in Italia, Relator - Giorgio Ciucci, 1992.
PETROCCHI, Franca - Testimonianza di un moderno - Guido Frette architetto del Gruppo 7, 
Relator - Giorgio Ciucci, 1985.
POLIN, Giaccomo, Le Biennali-Triennali di Monza e il Debattito in Italia su Architettura e Arti 
Decorative, 1918-1933, Relator - Giorgio Ciucci.
VALENTINI, Andrea - Luigi Moretti: vitalismo e solitudine. Opere e progetti - 1930 - 1973, Relator- 
Giorgio Ciucci, 1985.

ZEVI, Bruno - "Brasília che non ci fu”, in L'Espresso n. 47, 24/11/1974.
ZUCCONI, Guido (Org.) - Daniele Calabi - architetture e progetti - Venezia, IUAV, Editora Marsilio, 
1992.
ZUCCONI, Guido (Org.) - Camillo Sitte e i suoi interpreti, Milano, Franco Angeli, 1992.
ZUCCONI, Guido - La città contesa, dagli ingegneri sanitari agli urbanisti (1885-1942) - Milano, 
Editoriale Jaca Book, 1989.
ZUCCONI, Guido - "Rino Levi - Immagini di Grandi Architettura a San Paolo", in Domus n° 728, junho 
de 1991.

i.l 
!



HM

H

.B

5.1.4 - Entrevistas l

305

I

I

I

■

I

Foram realizados e registrados os seguintes depoimentos orais p 
contato com Rino Levi:
Roberto Cerqueira César - São Paulo, 12 de março de 1"3.
Luís Roberto Carvalho Franco - São Paulo, novembro de 1992.
Omella Foà Calabi - Veneza, 27 de janeiro de 1994.
Yvonne A. Levi - São Paulo, 17 de dezembro de 1993.
Barbara Levi Ferrari e Armando Ferrari - Roma, 11 de maio de 1994.
Luigi Vietti - Milão, 3 de outubro de 1994 e 17 de novembro de 1994.
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ANELLI, Renato Luiz Sobral - Arquitetura de cinemas na cidade de Sào Paulo, Dissertação de 
mestrado IFCH-UNICAMP, 1990.
FARIAS, Agnaldo A. C.- Arquitetura Eclipsada: notas sobre história e arquitetura a propósito da 
obra de Gregori Warchavchik, introdutor da arquitetura moderna no Brasil, Dissertação de 
Mestrado em História defendida no IFCH-UNICAMP, em 1990.
LEME, Maria C. S. - Revisão do Plano de Avenidas: Um estudo sobre Planejamento Urbano em 
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LOURENÇO, Maria Cecília França - Maioridade do Moderno em Sào Paulo. Anos 30-40.Tese de 
Doutorado -FAU USP 1990.
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de Doutorado FAU-USP, 1992.
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Mestrado em História, defendida na FFLCH-USP em 1988.
MARTINS, Carlos A. F. - Razão e Natureza em Le Corbusier, Tese de Doutorado Escola Politécnica 
de Madrid, 1992.
MEYER, Regina Maria Prosperi- Metrópole e Urbanismo: São Paulo Anos 50, Tese de Doutorado 
defendida na FAU-USP, 1991.
MIGUEL, Jorge Marão C. - As casas de Rino Levi: um estudo de concepção espacial,Dissertação 
de Mestrado defendida no Departamento de Arquitetura e Planejamento da EESC-USP, em 1985.
ROCHA, Angela Maria - Uma produção do espaço em São Paulo: Giancarlo Palanti, São Paulo, 
Dissertação de Mestrado FAU-USP em 1991.
TONHÃO, Marcos - Marcello Piacentini - Arquitetura no Brasil, Campinas, Dissertação de 
Mestrado IFCH-UNICAMP, 1993.

n1 À
I..

permitindo a construção de uma revisão historiográfica sem precedentes no Brasil. O 
fato destes trabalhos não terem encontrado possibilidade de publicação demonstra a 
pobreza do nosso mercado editorial.

5.1.5- Artigos em Architettura ed Arti Decorativa

NDR - 'Lavori di iaurea neUa Scuota Supenore d! AmddeWa In Roma". « X-1930,1931. FaeoWo

NDR - ■Clnaugurazlene de«a SoucU - ArcNtletura dl Roma e moslm deg.1 slodenU laureai.', ano - 
KXS'Principi d. Piemonte' a9H alOeron. d! Lido (Venezia). arod. Oanleie CaW.', aW de

ANGELETTI, Qulrino • "ScenograPia passata e Leui", Fasclcolo V. Maio de
CARBONARA, Pasquale - "Tre edifici in San Paolo del Brasiie,
1938. . orrhitPttonico" na secção "Commenti e Polemiche ,
GIOVANNONI, Gustavo - "Per Hnsegnamento architettomco .na w
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1 GUTKIND, Erwin - "Arte architettonica tedesca", ano II, fase. 12, agosto de 1923, p. 501-509.
GUTKIND, E. - "Estética técnica nelle modeme costruzione tedesche", ano III, fase. 6, fev. 1924, p 
268.
LURAGHI, Francesco -'Lavori di laurea nella Scuola Superiore d’Architettura di Roma (formandos: 
Luigi Vietti, Tulio Rossi, etc.)", ano VIII - 1928/1929, Fascicolo XI.
MARCONI, Plinio - "Architetture minime mediterranee e architettura moderna’’, ano IX, 1929/30, 
Fascículo I
MARCONI, Plinio - "Recente sviluppi dell'architettura italiana, un rapporto alie loro origini”, ano X - 
1930/1931, Fascicolo XV.
MARCONI, Plinio - "Architettura italiana atuale", ano XII - 1933, Fascicolo especiale.
MARCONI, Plinio - "Concorsi tra studenti delia scuola d’Architettura di Roma per le chiese rurali 
neirarchidiocesi di Messina", ano XII - 1933, Fascicolo X.
MARCONI, Plinio - "Questioni di estetica nelfarte e nell'architettura d'oggi", ano XVII - 1938, Fascicolo 
I.
MEZZANOTTE, Paolo - "II Palazzo Kõmer a Milano", ano II, fase. 8, abril de 1923, p. 311.
MINNUCCI, Gaetano - "Moderna architettura olandese", ano III, fasc.11, julho de 1924, p. 492-522.
MINUCCI, G. - "Uarchitettura e 1’estetica degli edifici industriali", ano V, fase. 11 e 12, julho-agosto de 
1926, p. 481 a 492.
MURATORI, Saverio - "La Terza Mostra del Mare a Trieste, ing. D. Calabi", dezembro de 1935 
PIACENTINI, Marcello - "II momento architettonico airestero", ano I, fase. 1, maio/junho de 1921, p. 
32 - 76.
PIACENTINI, Marcello -"Villa Corbusier a Parigi", ano I, Fase. II, Julho-agosto de 1921.
PIACENTINI, Marcello - "Edilizia milanese", ano II, fase. 2, outubro de 1922.
PIACENTINI, Marcello - "Bolletino Bibliográfico", ano II, fase. 6, fevereiro de 1923, p. 220-224.
PIACENTINI, Marcello - "II tema di Grattacieli", ano II, fase. 8, abril de 1923, p. 317.
PIACENTINI, Marcello - "Corrispondenze dalla Germania", ano II, fase. 12, agosto de 1923, p. 496.
PIACENTINI, Marcello - "Problemi reali piu che razionalismo preconceito", ano VIII (1928/1929) Fase. 
III.
PICCINATO, Luigi - resenha do livro de J. Stúbben e Unwin - Zooning Proposal, de 1922.Ano III, 
fase. 2, out. 1923,
PICCINATO, Luigi - "O que é uma cidade jardim", resenha do livro de J. Stúbben, W. R. Lethaby, G.
L. Pepler, R. Unwin, T. Chamber, R. L. Reiss, C. P. Purdon Town theory and practice, de 1921, ano 
III, fase. 3 nov. 1923, .
PICCINATO, Luigi - resenha sobre o livro de Paul Wolf - Staedtbau - Das Formproblem der Stadt 
in Vergangenheit und Zunkunft, Leipzig. ano III, fase. 8, março de 1924.
PICCINATO,Luigi - "II Pensionato artístico 1927" (alunos: Gaetano Rapisardi, Mario Ridolfi, Robaldo 
Morozzo Delia Rocca), ano VII, 1927/28, Fascicolo VII.
QUAGLIATA, Luigi - "Uacustica nelle sale cinematografiche", junho de 1936
STÚBBEN, J.- "Lo sviluppo delfarte edilizia delle città in Germania", ano II, fase. 3, nov. 1922.
STÚBBEN, J.- "L* ampliamento di Anvema", ano III, fase. 2, out. 1923.
STÚBBEN, J.- "II piano regolatore delia città di Lussemburgo", ano II, fase. 6 fev. 1924.
STÚBBEN, J.- "La vegetazione nelle città", ano V, Fase. 3-4, nov.-dez. 1925.
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LEVI, Rino - "Acústica e forma na arquitetura*, sftL
LEVI, Rino - "Maternidade Universitária de São Pauto*. memória».
LEVI, Rino - "Setor Residencial do Estudante*, memoriôL , %
LEVI, Rino - "Projeto de um conjunto de edifictos pera c ceritm 
memorial.1939.
LEVI, Rino - "O problema do estacionamento e a primsiT. err oongnu» •
Paulo", memorial, 1955. , ^lhoo
LEVI, Rino - "O problema do estacionamento rsa wm oerit^ Sítons

LEVI, Rino - "Arquitetura e Estética das Cidades",O Estado de São Paulo ,15 de outubro, .in XAVIER, 
Alberto (org.) Arquitetura Moderna Brasileira: Depoimento de uma geração, São Paulo, Editora 
Pini/ABEA/FVA, 1987.
LEVI, Rino - "Problemas de urbanismo" s/d - anterior a 1930
LEVI, Rino - "Justificação arquitetônica" (memorial descritivo do projeto para o concurso do Viaduto 
do Chá - 1935), revista Projeto, n. 111, junho de 1988.
LEVI, Rino - "Considerações a propósito do estudo de um cinema em construção em São Paulo", 
revista Polytécnica, n° 22, abril de 1936.
LEVI, Rino - "Cine Universo", revista Polytécnica, n° 30, abril de 1939.
LEVI, Rino - "O que há na arquitetura" (1939), in Depoimentos 1, GFAU, São Paulo, 1960.
LEVI, Rino - (Org.) - Rino Levi, Obras 1928/1940, São Paulo, Serviço dos Países, 1940.
LEVI, Rino - "Mudam os Tempos" (1948), in Depoimentos 1, GFAU, São Paulo, 1960.
LEVI, Rino - "Situação da arte e do artista no mundo moderno" (1948), in Depoimentos 1, GFAU, São 
Paulo, 1960.
LEVI, Rino - "Técnica hospitalar e arquitetura" (1948), in Depoimentos 1, GFAU, São Paulo, 1960.
LEVI, Rino - "L'architecteture est un art et une Science", fArchitecteure dAujourdtiui, 1949.
LEVI, Rino - "A Casa" - Maio 1954
LEVI, Rino - "Síntese das artes plásticas", revista Acrópole, São Paulo, set. 1954.
LEVI, Rino - "Estacionamento e problemas correlates". 1955.
LEVI, Rino - "O ensino da arquitetura" (1957), in Depoimentos 1, GFAU. São Pauto. 1950.
LEVI, Rino - "Evolução da Arquitetura", aula inalgural, Faculdade de Arquitetura □£ UTvvszstoade do 
Rio Grande do Sul-Porto Alegre 1958.
LEVI, Rino - Anotações manuscritas para a conferência Concepção da Otoaoe Mooema reaítoaoa rs 
Faculdade de Engenharia de Curitiba, em 14/11/1953. - Arquivo do escritório Rino Levi

A biblioteca do arquiteto Rino Levi está parcialmente preservada no escritório 
"Rino Levi - Arquitetos Associados", em São Paulo. A integridade do acervo original 
não está mantida devido a vários motivos. Alguns livros foram doados á Biblioteca 
da FAU-USP, outros desapareceram (informação dos titulares do escritório). Quanto 
aos periódicos, Rino Levi tinha o hábito de lê-los, separar suas páginas com os 
assuntos que lhe interessavam, jogando o restante fora. Dessa maneira, é 
praticamente impossível identificar os títulos originais. A biblioteca particular do 
arquiteto, existente em sua casa, foi perdida acidentalmente em razão dos 
deslocamentos posteriores ao seu falecimento.
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LE CORBUSIER - L’Art Décoratif D'Aujourd'Hui, Paris , Les Edition G. Crès et Cie(Coll. de L’Esprit 
Nouveau), 1925.
LE CORBUSIER - Vers une architecture, Paris, Les Edition G. Crès et Cie. , segunda edição, 1925 - 
aquisição 1926.
LE CORBUSIER - Urbanisme, Paris, Les Edition G. Crès et Cie., primeira edição, 1925 - aquisição 
1926.
LE CORBUSIER - Almanach d'Architecture Moderne, Paris, Les Edition G. Crès et Cie(Coll. de 
L*Esprit Nouveau), 1926.

A.A.V.V. - Annuario delia R. Scuola di architettura in Roma. Anno Accademico 1925-1926.
ALBINI, Franco e PALANTI, Giancario - Giuseppe Pagano Pogatschnig - Architetture e scritti, 
Milano, Editoriale Domus, 1947
BARAVELLI, Ig. Paolo - Sommario del Corsi di Topografia e costruzioni stradali , Roma, 1922- 
1923.
BOMPIONI, E. - Geometria Descrittiva , Milano , apostila , 1923.
BORGAGELLI, G - Prospettiva Lineare - Trattato teorico pratico, Roma, Cooperativa Tipografica 
Manuzio, 1921.
CANDIANI, Sandro. L’economia nel costo dei fabbricati, Milano, Antonio Vallardi, 1946.
CAPPAI, C. Marchesi - Accustica applicata alCarchitettura, Milano, Ulrico Hoepli Editore, 1935. 
CARBONARA, Pasquale - Edifici per la cultura - Biblioteche, Milano, Antonio Vallardi, 1947. 
CHIDI, Cesare - La citta moderna - técnica urbanistica, Milano, Ulrico Hoepli Editore, 1935. 
COLOMBO, G - Manuale delTingegnere civile e industriale, Milano, Ulrico Hoepli Editore, 1923. 
CORSETTI, Mario - Teoria e pratica delle costruzioni, Torino, G. B. Paravia, 1949.
DE CARLO, Giancario (org.) - Le Corbusier - Documenti d'Arte Contemporânea - Antologia, 
Milano, Rosa & Bailo Editori, 1945.
FILLIA (Organizador) - La Nuova Architettura, Torino, Union Tipografica Editrice Torinese,1931. 
FINETTI, Giuseppe de - Stadi - esempi, tendenze - progetti, Milano, Ulrico Hoepli Editore, 1934. 
GRAFFINI , E.A. - Dizionarie Nuovi Materiali per Edilizia, Milano , Ulrico Hoepli Editore, 1934. 
LABÒ, Mario e PODESTÀ, Attilio - Colonie - Marine, Montane, Elioterapiche, Milano, Editoriale 
Domus.
LONGO, Cláudio -Ospedali per Tinfanzia, Milano, Montuoro Editore, 1944.
MILANI, G.B. - Lezioni di Architettura Técnica, Roma, Stabilimento Tipo-Litografico del Genio 
Civile. 1923.
MINNUCCI, Gaetano - Scuole, Milano, Ulrico Hoepli Editore, 1936.
MORETTI, Bruno - Ospedali, Milano, Ulrico Hoepli Editore, 1935.
MUNARON, Ettore - Acústica e correzione acústica, Padova, Faesite- s/d.
NERVI, Pier Luigi - Costruire Correttamente. Caratteristiche e Possibilità delle Estrutture 
Cementizie Armate, Ulrico Hoepli Editore, 1955.
OUSIERI, Luigi Cláudio - L'illuminazione delia casa, Milano, Editorial Domus, 1946.
PICA, Agnoldomenico (Organizador) - Nuova Architettura Italiana- Quaderni delia Triennale, 
Milano, Ulrico Hoepli Editore, 1936.
PICA, Agnoldomenico (Organizador) - La Nuova Architettura nel Mondo - Quaderni delia 
Triennale, Milano, Ulrico Hoepli Editore, 1938.
RANZI, Ivo - Acústica applicata alie costruzione, Milano, Antonio Vallardi, 1948.
RAMELLI, A. Cassi - Edifici per il culto, Milano, Antonio Vallardi, 1946
RAMELLI, A. Cassi - Edifici per gli spettacoli, Milano, Antonio Vallardi, 1948
RAMELLI, A. Cassi e CANESSI, Giovanni - Architetture Luminose, Milano, Ulrico Hoepli Editore, 
1934
VINACCIA, Gaetano Per la città di domani - V1, Roma, Fratelli Palombi Editori , s/d.
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BILL, Max - Le Corbusier & P. Jeanneret - Oeuvre complete -1934-1938, Zurich, Ed. H. 
Girsberger, 1939.
BOESIGER, Willy -Le Corbusier - Oeuvre complete -1938 -1946, Zurich, Les Editions 
d'Architecture Erlenbach, 1946.
BOESIGER, Willy - Le Corbusier - Oeuvre complete -1946 -1952, Zurich, Ed. H. Girsberger, 1953.
BOESIGER, Willy - Le Corbusier & P. Jeanneret - Oeuvre complete -1929 -1934, Zurich,Les 
Editions d'Architecture Erlenbach, terceira edição, 1946.
DE CARLO, Giancarlo (org.) - Le Corbusier - Documenti d'Arte Contemporânea - Antologia, 
Milão, Rosa & Bailo Editori, 1945.
PAPADOK, Stomo - Le Corbusier - Architect, painter, writer, Nova Iorque, The Macmillan 
Company, 1948.
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A.A.V.V. - Grandes construções por Freyssinet, Edition Albert Mancé.
A.A.V.V. - Design and construction of general hospitais, U.S. Departament of Health, Education 
an Welfare, 1953.
A.A.V.V. - A guide to hospital building in Ontario, Mynister of Health for Ontario, University of 
Toronto Press, 1954.
A.A.V.V.- Das Búrgerspitel Basel, 1260-1946, Herausgegeben van der Baukomission der 
Burgerspitals.
A.A.V.V.- Salles de Spectacles - Concours International pour un théatre d’état Ukrainien des 
scénes musicales de masses de 4.000 places a Kharkov, Paris, Coleção Larchitecture Russe en 
URSS, s/d.
A.A.V.V.- Thétres et Cinémes, Paris, Edition Albert Moranè, s/d .
ANDRADE, Paulo de - Introdução ao estudo dos edifícios para fins de saúde - Hospitais, Belo 
Horizonte, Escola de Arquitetura da UMG, 1961.
ALVAREZ, Mario R. e RUIZ, Macedonio O. - Teatro Municipal San Martin, Buenos Aires, Ediciones 
Infinito, 1959.
BEHRENDT, Walter Curt, - Modern Building, New York, Harcourt, Braerand Company, 1957. 
BIRCH-LINDGREN, Gustaf - Modern hospital planning in Sweden and others countries, 
Estocolmo, Medèns Fõriags, 1951.
BURKE, Gene e KABER, Edgard - Modern store design, Los Angeles, Istitute of Product Research, 
1946.
CARDÃO, Celso - Instalações domiciliares, Edições Arquitetura e engenharia, 1954.

LE CORBUSIER - Une Maison-Un Palais. A la recherche d’une unité architecturale, Paris, Les 
Edition G. Crès et Cie(Coll. de UEsprit Nouveau), 1928.
LE CORBUSIER - Précisions sur un état présent de Tarchitecture et de 1'urbanisme, Paris, Les 
Edition G. Crès et Cie(Coll. de 1'Esprit Nouveau), 1930 - aquisição 1931.
LE CORBUSIER - La Ville Radieuse- Elements d’une doctrine d’urbanisme pour 1'équipment de 
la civilization machiniste, Paris, Editions de LArchitecture D'Aujourd'hui, 1935.
LE CORBUSIER - Quand les catédrales étaient blanches, Paris, Librerie Plon, 1937.
LE CORBUSIER - La maison des hommes, Paris, Librairie Plon, 1942.
LE CORBUSIER - Maniére de penser 1’urbanisme, Boulogne (Paris), Ed. de LArchitecture 
D'Aujourd’hui, 1943.
LE CORBUSIER - Propos d'Urbanisme, Paris, Bourrelier, 1946.
LE CORBUSIER - Unité d’Habitation a Marseille, revista UHomme et 1'architecture, numero 
especial, 11/12/13/14/1947.
LE CORBUSIER - L’unité d’Habitation de Marseille, Le Point, Soulac (Lot) 1950.
LE CORBUSIER - Le Modulor, Boulogne (Paris), Ed. de LArchitecture DAujourd'hui,1950.
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A.A.V.V. - Ante-projeto da exposição do IV Centenário de São Paulo, São Paulo, edições de Arte 
e Arquitetura, 1952.
A.A.V.V. - Pampulha, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1944.
A.A.V.V. - The Work's of Píer Luigi Nervi, New York, Frederick A Proeger, 1957.

CARRILLO, Ramon - Teoria del hospital - Buenos Aires, Gráfica do Ministério da Saúde Pública da 
Nação Argentina, 1951.
COLE, Edward e BURRIS-MEYER, Harold - Theatres & Auditories, Nova Iorque, Progressive 
Architecture Library Reinhold , 1949.
COLEMAN, H. S. - Laboratory design, New York, Reinhold Publishing, 1951.
COULON, Renè - Le materiau verre dans le construction - Elairage naturel et isolation, Paris, 
Edition Eyrolles, 1953.
CLOSE, Paul Dunham - Building insulation, Chicago, American Technical Society, 1945. 
DREYFUS, Jacques - Le Confort dans 1'habitat en pays tropical, Paris, Eyrolles, 1960.
FERREIRA PINTO, Helio - Hospital pronto-socorro, Belo Horizonte, Escola de Arquitetura da UMG, 
1962.
FREI, Hans - Elektroakustische Untersuchungen in Hallrãumen, Leipzig und Wien, Franz 
Deuticke, 1936.
GIBBERD, Frederick e YORKE, F. R. S. - The modern flat, Glasgow, The Architetural Press, 1937.
LOHSE, Richard P. - Neue Ausstellungsgestaltung ( New design in exhibitions), Zurich, Verlag 
fúr Architektur, 1953
MICHAELS, Leonard - Contemporary Structure in Architecture, New York, Reinhold Publishing 
Coorp, 1950.
MILLS, Edward D. - Architects Detail Sheets, London, The Architect and Building News, lliffe and 
Sons Limited, 1953.
MILLS, Edward D. - Architects Detail Sheets - Second Series, London, The Architect and Building 
News, lliffe and Sons Limited, 1954.
MOCK, Elizabeth B. - The architecture of bridges, Nova Iorque, The Museum of Modern Art, 1949. 
NEUTRA, Richard - Arquitetura social em países de clima quente, São Paulo, Gerth Todtmann, 
1948.
NEUFERT, Emst - Arte de proyectar en architectura, Buenos Aires, E. Gustavo Gili, 1948.
ORTNER, Rudolf - Sportbauten, Múchen, Verlag Georg D. W. Calhoey, 1953.
PERKINS, Laurence e COCKING, Walter, Schools, Nova Iorque, P. Architetcture Library Reinhold, 
1951.
RAES, A. C. - Acoustique Architecturale, Paris, Editions Eyrolles, 1952.
REID, Kenneth - School Planning, New York, F. W. Dodge Coop, 1951.
RETTINGER, Michael - Applied architectural acoustics, New York, Chemical Publishing, 1947.
ROSENFIELD, Isadore -Hospitais integrated design, New York, Reinhold Publishing, 1947 
ROTH, Alfred - The New School, Zurich, Girsberger, 1950.
SÁ, Paulo - Uhomme et san ambiance - Etudes experimentales sur les conditions di confort 
humain, Rio de Janeiro, 1956.
SABINE, Paul E. - Acoustics and architecture, New York, Mc Graw Hill, 1932
SCHNECK, Adolf G. - Fenster - aus holz un metall, Stuttgart, Julius Hoffmann Verlag, 1953.
SILL, Otto - Parkbauten, Beriin, Bauveriag GMBH, 1961.
SONREL, Pierre - Traité de Scénographie, Paris, Odette Lieutier, 1943.
STOTE, Helen M. - The motion picture theater - planning upkeep, New York, Society of Motion 
Picture Engineers, 1948.
THOILLIER, Henri - L'hospital français, Número epecial de Techniques Hospitaliers, Sanitaires et 
sociales, 1947
WATSON, F. R. - Acoustics of Buildings, New York, John Wiley & Sons, 1941.
WILLIANS, Wayne R. - Recreation Places, New York, Reinhol Publishing Co., 1958.
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GIBBERD, Frederick - Diserio de Núcleos Urbanos, Buenos Aires, Editorial Contempora, 1956. 
LEBRETON, Jean - La cité naturelle - recherche d’un urbanisme humain, Paris, Editions Paul 
Dupont, 1945.
PENNA, J. O. Moreira - Quando mudam as capitais, Rio de Janeiro, IBGE, 1958.
MUNFORD, Lewis - The culture of cities, New York, Harcourt Brace and Company, 1944.
MUNFORD, Lewis - City development, New York, Harcourt Brace and Company, 1945.
ROGERS, E. N., SERT, J. L., TYRWHITT, J. - The heart of the city: towards the humanisation of 
urban life, Londres, Lund, Humprie, 1952.
ROTH, Alfred - La Nouvelle Architecture, Zurich.Veriag Dr. H. Girsberger, 1940.
SAARINEN, Elier - The city - its growth, its decay, its future, New York, Reinhold, 1943.
SHARON, Arich - Collective settlementes in Israel, Liverpool, Liverpool University Press, 1955. 
VILLARES, Henrique D. - Urbanismo e industria em São Paulo, São Paulo, Revista dos Tribunais 
Ltda., 1946.
VIOLICH, Francis - Cities of Latin America, Housing and planning to the south, New York, 
Reinhold Publishing Corporation, 1944.
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BONTA, Juan P. - Eladio Dieste, Buenos Aires, Instituto de Arte Americano e Investigações 
Estéticas, 1963.
GIEDION, S - Space, time and architecture - the growth of a new tradition, Cambridge, The 
Harvard University Press, 1943.
NEUTRA, Richard - Residências, São Paulo, MASP -Gerth Todtmann editor, 1950.
PAPADAKI, Stamo - The work of Oscar Niemeyer, New York, Reinhol Publishing Co., 1950.
VELARDE, Hector - La Pirâmide invertida, Buenos Aires, Editorial Losada, 1958.
WRIGHT, Frank Loyd - Marin County Civic Center.
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CIUCCI, Giorgio - Gli architetti e il fascismo - Architettura e città 1922-1944.

CIUCCI, Giorgio e DAL CO, Francesco - Atlante dell'architettura italiana del 900. 
Cap. 1 - 2, 15, 17, 21,23. Cap. 2-14. Cap. 3-7.
GAROFALO, Francesco e VERESANI, Luca - Adalberto Libera.

TAFURI, Manfredo e DAL CO, Francesco - Architettura Contemporânea.
Cap. 3 - 58.
A.A.V.V.- UArchitettura di Giovanni Muzio.

SCHUMACHER, Thomas - Giuseppe Terragni 1904-1943.

NERI, Maria Luisa - Mario De Renzi, 1‘architettura come mestiere 1897-1967.
Cap. 1 - 20
LUPANO, Mario - Marcello Piacentini.
Cap. 1 - 7, 8, 9.
Archivio delia Biennale di Venezia.
Cap. 1 - 10, 14.
Biblioteca DSA-IUAV Q 4
Cap. 1 - 16, 19, 22, 36, 37, 38, 39. Cap. 2-1, 2 Cap. 3-1.
FRAMPTON, Kenneth - GA Document, Modem Movement, 1
Cap. 1-11.
A.A.V.V.- Olanda 1870-1940 - Città, Casa, Architettura.
ROWE, Coilin^e SLUTZKY, Robert - "Transparência: literal e fenomenal.
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Cap. 2 - 21
SEGAWA, Hugo - "Elisiário Bahiana e a arquitetura art deco".
Cap. 3-4
Lúcio Costa, revista AU arquitetura e urbanismo, n. 38, 1991.
Cap. 3-20
BRITO, Ronaldo - Neoconcretismo, vértice e ruptura do projeto construtivo brasileiro.
Cap. 3 - 47.
SAVI, Vittorio - Figini e Pollini.
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6 - LISTAGEM DAS OBRAS DE RINO LEVI

6.1 - Período escolar

6.1.1 - Milão

1923 "Rilievo delia Facciata del Palazzo Barromeo".

6.1.2 - Roma

dei due cortili simmetrici - P(alazzo) dello Sport".

t6.2 - Período Pré 1930

6.2.1 - Residências

6.2.3 - Industrias

•1927 Fábrica de Pianos Nardelli - sem endereço .

6.2.4 - Concursos

1927 - Automóvel Clube de São Paulo.

6.2.5 - Projetos não identificados s
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1923/24 Hotel ou sede para o "Touring Club Italiano".
1924/25 "Palazzo per esposizione d'armi".
1924/25 "Interior - decoração".
1925/26 "Porto fluviale".
1924/25 "Progetto di una Banca".
1925/26 "Veduta prospettica di uno

I

I
■

•S/d - Residência. w
W27‘^«umento a De Penedo sun. n« de! Logo d! santo Antant. 

1929 - Tecido ornamental.

1927 H. Telles Ribeiro - Est. Ferraz de Vasconcellos, Romanópolis. 
•1927 Gofredo da Silva Teles.- Conselheiro Nébias, 653.
1929 Vicente Giaccaglini - Av. Cons. Rodrigues Alves, Sâo Paulo.

|

6.2.2 - Habitação Coletiva

•1928 Melhen Zacharias - Rua Caramuru, Chácara Inglesa, São Paulo.
•1928 Luiz Manfro (Conjunto) - Rua Morgado Matheus, São Paulo.
•1929 Edifício Gazeau - Rua Conselheiro Furtado, 172, São Paulo.
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6.3 - Período 1930-39

6.3.1 - Residências

6.3.2 - Habitação Coletiva

1

6.3.3 - Escritórios

314

II
í

'•
I

1934 Prédio para escritórios e cinema de Luis e Raul Médici, São Paulo.
1935 Angelo Pocci
1938 Guilherme Seabra - Rua Senador Feijó, esq. R. Quintino Bocayuva, São Paulo.
1939 Conj. do Inst. de Pensões dos Industriários - Largo São Bento, São Paulo.

1930 Regina Previdelli (Conj) - Rua Padre João Manuel, entre Oscar Freire e Estados Unidos, São 
Paulo.
•1930 - 33 Edifício Columbus - Av. Brig. Luiz Antonio, 23 - 29 , São Paulo.

Columbus - Primeiro projeto -Fevereiro 1930
Columbus - Segundo projeto -1930
Columbus - Terceiro projeto -1933
•Columbus - Quarto projeto - 1933.

•1931 Dante Ramenzoni (Conj). - Rua Vitorio Emanuel, esq. com Rua Mazzini, São Paulo.
•1931 Dante Ramenzoni - Rua Mazzini, São Paulo.
•1934 Edifício Nicolau Shiesser - Rua Augusta, 153, São Paulo.
•1935 Edifício Sarti - Praça da República, 465, São Paulo.
•1935 José Wancole - Rua Arouche, 153, São Paulo.
•1935 Henrique Jovino - Rua Paraíso 1, São Paulo.
•1936 Edifício Guarani, ou B.Z. - Av. Rangel Pestana, 1902, São Paulo.
•1936 Edifício Higienópolis, p/ Miguel Langone - Rua Conselheiro Brotero, 1092, São Paulo.
1937 Paulo e Maria da Silva Prado - Rua Marques de Itú, São Paulo.
1938 Cleópatra Marsiglia - Rua Epitácio Pessoa, São Paulo.
1938 Apartamentos e consultório p/ Dr.Cyro de Rezende - Rua Santo Amaro, São Paulo.
1939 Paulo Pacheco Bacellar- Rua Maria Teresa, São Paulo.
1939 Antônio Davisatti - Rua Cons. Furtado, São Paulo.
1939 (ou 37 arquivo FAU) p/Antonia das Neves - Rua Marconi, São Paulo.
•1939 Luiz Médici - Rua Libero Badaró, São Paulo.
1939 Renato Dantas (Conjunto) - Rua Humberto I, São Paulo.

•1930 Regina Previdelli - Rua Oscar Freire, São Paulo.
•1930 Arthur Horta O’Leary - Rua Oscar Freire, 51, São Paulo.
1931 Luiz Manfro - Rua dos Apeninos, 122, São Paulo.
•1931 Delfina Ferrabino - Rua Estados Unidos, 61,São Paulo.
1931 Paulo Lajolo -
•1932 Francisco dos Santos Gomes - AI. Franca, 146, São Paulo.
1932 Comendador Andrea Matarazzo - Rua São Carlos do Pinhal, São Paulo.
•1932 Jeanne Maronat - Trav. Loéfgren, 5,São Paulo.
1932 Carlos Rusca - Rua Mazzini, São Paulo.
•1933 César Tripoli - Av. Brasil, 2012, São Paulo.
•1935 Luiz Médici - Lago Santo Amaro, São Paulo.
1936 Pedro Porta - Rua dos Leões Paulistanos, esquina com Parque Ypiranga
1937 (?) - Residência no Rio de Janeiro
1938 José Cardoso de Almeida Sobrinho - Rua Gal. Fonseca Teles, São Paulo.



6.3.4 - Bancos

6.3.5 - Cinemas

I

6.3.7 - Indústrias

6.3.8 - Vários

i
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1939 Banco Holandês Unido - A Rua XV de Novembro, Sâo Paulo.
1939 Banco Noroeste do Est. de São Paulo S.A - Rua Alvares Penteado, São Paulo.

•1936 Cine UFA - Palace - Av. São João, 419, São Paulo.
•1936 - 1939 Cine Universo - Av. Celso Garcia, 378, São Paulo.
•1937 Cine Ufa - Palace - Rua Santo Antonio - Recife.
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6.3.6 - Pavilhões

•1931 Pavilhão p/Feira de Amostras da Água Branca da Soc. de Produtos Químicos L. Queiroz - 
Parque Água Branca, São Paulo.
1936 Pavilhão p/ Exposição de Artes Plásticas - Praça da República, Sâo Paulo.
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1932 Depósito de Enxofre p/ S A Elekeiroz, São Paulo.
1936 Fábrica de Chapéus Dante Ramenzoni Cia. Ltda., São Paulo.

m
1935 Viaduto do Chà (Concurso), São Paulo^ ,„„nnil_nx Ri0 de Janeiro.
1937 Estação Central do Aeroporto Santos Dumont (Concurs ),
1937 Garagem Pública - Rua Anhangabaú, São Paulo. CamDinas SP.
1937/39 Instituto Agronómico do Estado - Av. Barão de p .



6.4 - Período pós 1940

6.4.1 - Habitações individuais

I

I

6.4.2 - Habitações Coletivas
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•1940 Otávio Marcondes Ferraz - Rua Major Quedinho, São Paulo.
•1941 Trussardi e Cia. - Av. São João, 1050 praça Julio de Mesquita, São Paulo.
1941 Noé Ribeiro - Av. Liberdade, São Paulo.
1942 Irmãos Gonçalves - Av. São João, São Paulo.
1942 Carolina da Motta e Silva - Praça Marchai Deodoro, São Paulo.
•1943 Porchat - Av. São João, esq. Rua Apa, São Paulo.—
1943 J.M. Pinheiro Jr. - Rua 2 de Dezembro esquina "Beco de Pinheiros" - Rio de Janeiro.
1943 Luiz Médici - Rua Gal. Olimpio da Silveira, São Paulo.
1944 Reynaldo Porchat Neto - Rua Joaquim Antunes SP
1944 Antonio Prudente e Fernando Costa - Rua Pero Corrêa - São Vicente, SP.
•1944 Texnovo - Av. Conceição, São Paulo.
1944 Antonio Prudente - Rua Helvétia, São Paulo.
•1944 Monduba - Av. Beira Mar, Guarujá, SP.
1945 Sociedade Imobiliária Itaipava Ltda. - Av. São João 1613, 1617, São Paulo.
1945 Roberto Simonsen - Rua Marques de Itu, São Paulo.
1946 Prudência Capitalização - Av. 9 de Julho com Avanhandava, São Paulo.
1945 Sr. João Gonçalves - Av. Beira Mar esq. c/ Rua Santos - Guarujá , SP.
1946 Betty e José Kauffmann - Rua 13 de Maio, São Paulo.

1940 Oswald de Andrade - Rua Capote Valente, São Paulo.
•1944 Rino Levi - Rua Bélgica, 116, São Paulo.
1947 Casa pré fabricada p/ Serva Ribeiro.
•1950 Olivo Gomes - Fazenda SanVAna - São José dos Campos, SP 
1951 Luiz Fernando Rodrigues Alves - Rua Sergipe, São Paulo.
•1951 Milton Guper - Rua Venezuela, 309, São Paulo.
•1951 Sansão Flexor - Rua Joaquim Távora, São Paulo.
1951 Olivo Gomes - Rua Rui Barbosa - São José dos Campos, SP
1951 Franco Milan São José dos Campos, SP.
•1953 Paulo Hess - Rua Campo Verde 225 - Jd. América, São Paulo.
•1954 Jacob Szpom - Rua L (?).
•1954 Yara Bemette - Rua Uranium, 133, São Paulo.
•1955 Robert Kanner - Rua da Paz, 258, São Paulo.
•1955 Jovira Rolim Sodré - Fazenda São Luiz, Lins, SP
•1956 Anselmo Fontana - Rua Floriano Peixoto, Concórdia, SC
•1956 Ornar Fontana - Rua Alm. Pereira Guimarães, 257, São Paulo.
•1958 Castor Delgado Perez - Av. 9 de Julho, 5170, São Paulo.
1960 Victor Brecheret - Rua João Moura, 100, São Paulo.
•1962 L. R Carvalho Franco - Gal. E. Figueiredo, 163, São Paulo.
•1962 Irmãos Gomes - Ubatuba - SP
•1962 Roberto Cerqueira Cesar - Rua D. Baldina, 203, São Paulo.
•1963 Clemente Gomes - Rua Cons. Jsé Guimarães, 273, São Paulo.
•1963 José Monteiro - Rua Espanha, 104, São Paulo.
•1964 Gaston Foucrier - Rua 36 (?), 361, São Paulo.
1964 Aziz Simão • Rua Souza Ramos, São Paulo.
•1964 Residência Rino Levi - Clube de Campo de São Paulo, São Paulo.
•1964 Paulo Amarante - Av da Praia, s/n° - Ubatuba SP

I
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6.4.3 - Escritórios e centros comerciais.

6.4.4 - Bancos
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1964 Coop. e Clube do "O Estado de S. Paulo 
•1965 Nasa, Nova Aliança SA • x '

•1942 Nicolau Barros - Rua Libero Badaró, 374, São Paulo.
1942 Paulo Trussardi - Praça da República, São Paulo
•1942 STIG de Jorge da Cunha Bueno - Rua Martins Fontes, 226, Sã

1943 Conde Alexandre Siciliano da Cia. Mecânica Importadora de SP - Rua Mauá esq. com Piin 

Ramos e Antonio Paes, São Paulo.
•1943 Cofermat - Rua Florêncio de Abreu, 305, Sao Paulo. ..
•1947 IAB- Rua Bento Freitas, 306, São Paulo. - r_mD0S SP
•1951 Mercado para operários daTecelagem Parahyba - carmo São Paulo
1952 Edifício pZ São Paulo Cia. Nac. de Seguros de Vida - Rua do Carmo, Sao Paulo.
•1953 Edifício OAB - Pça da Sé, 375, Sao Paulo.
•1955 Edifício Concórdia - Rua Paula Souza, 355, São Paulo
1956 Centro Comercial do Brooklin - Av. Cordeiro Sao Pau .
1956 Centro Profissional "La Parabola" - Caracas - Venezuel .
•1959 Edifício Galeria R. Monteiro - Rua 24 de Maio , 77, Sã
1961 Edifício Elclor - Av. Paulista, São Paulo.
•1961 Edifício Plavinil - Elclor- AI. Santos, 2101, Sao ( z ■
•1964 Edifício “O Estado de São Paulo"- Rua Ma,orQu«^
1963 Mercado p/ operários da Tewlasein Parahy a-Sp 1e6, sâ0 pa(j|(j

- são José dos Campos - SP. ,

1947 (ou 48) p - Irmandade da Sta Casa da Misericórdia - AI. Barão de Limeira, São Paulo. 
•1948 Prudência - Av. Higienópolis, 265, São Paulo.

• *1948 Cia. Seguradora Brasileira - Av. Liberdade, São Paulo.
1948 Antonio Prudente - Rua Avanhandava, São Paulo.
1948 Fernando Costa e Dr. Antonio Prudente, São Vicente, SP.
•1951 Edifício Andorinhas - Rua dos Gusmões, 556, São Paulo.
1952 Conj. Res. p/ operários da Tecelagem Parayba SA - São José dos Campos, SP.
1952 Casa do estudante da ESALQ, Piracicaba, SP.
1953 Conj. Res. pZ estudantes da USP , São Paulo.
1953 Edifício pZ Florentina de Falco - Av. 9 de Julho, Sâo Paulo.

• «1954 Edifício XX de Setembro - Rua Álvaro de Carvalho, 108, São Paulo.
1955 Tecelagem Parahyba SZ A - São José dos Campos, SP.
1955 Edifício p - Jovira Rolim Sodré - Rua Asdrubal do Nascimento, São Paulo.
1956 Residência pZ Engenheiros das Usinas Elclor - Rio Grande, SP.
1961 Edifício Cond. Parque Balneário - Av. Vic. de Carvalho - Santos, SP.
•1964 Edifício Gravata - Av. 9 de Julho, 4861, São Paulo.
•1965 Edifício Araucária - Av. 9 de Julho, 4776, São Paulo.

•1944 Banco da América SA - Rua São Bento, 413, São Paula

1946 Alfredo Egydio de Souza Aranha - Av. 23 de Maio cZ Bngade.ro Lu.s Antonio,
•1947 Banco Paulista do Comércio - Rua Boa Vista, São Paula
•1949 Banco Sul Americano - Ag. Alvares Penteado, São Paulo.
•1954 Banco Sul Americano - Rua Augusta, 1595, São Paulo.z

Bngade.ro


6.4.5 - Cine-Teatros

6.4.6 - Hospitais

6.4.7 - Industrias
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•1945 Clínica Dr» Godoy Moreira - Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 2050 , São Paulo.
1945 Maternidade da Universidade de São Paulo - Av. Rebouças, São Paulo.

Primeiro projeto (23/12/1944).
Segundo Projeto (/8/1945 a /3/1946).
Terceiro Projeto (22/9/1952)

•1947 Hospital Central do Câncer - Rua Prof. Antonio Prudente, 211 , São Paulo.
•1949 Clinica Dr. Ernesto Mendes - Av. Washington Luiz - São Paulo.
•1950 Hospital da Cruzada Pró-Infância - Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 683, São Paulo.
1952 Instituto de Moléstias do Ap. Digestivo - Rua Borges Lagoa, São Paulo.
•1956 Edifício p - Bomba de Cobalto - Rua Prof. Antonio Prudente, 211, São Paulo.
•1958 Hospital Albert Einstein - Av. Albert Einstein, 665, São Paulo.
•1959 Instituto de Gastroenterologia de São Paulo - Rua Silvia, 276, São Paulo.
1959 Hospital Geral - La Guaira/Chacao/Catia/Caracas/Maiquetia/Maracay, Venezuela.
•1960 Porto Cabello - Venezuela.
1960 Hospital do Samdu - Rio de Janeiro.
1962 Hospital Psiquiátrico - Araraquara, SP.
1962 Hospital Psiquiátrico - Rio Claro, SP.

1940 Cine Teatro do Asilo Colónia Santo Àngelo - Mogi das Cruzes, SP. 
•1941 Cine Piratininga/Edificio Copag - Av. Rangel Pestana, 1554, São Paulo. 
•1941 Cine Ipiranga/Hotel Excelsior - Av. Ipiranga, 786, São Paulo.
•1943 Teatro Cultura Artística - Rua Nestor Pestana, 230, São Paulo.
1957 Cine - Clube p/operários das Usina Elclor - R. Grande, SP.
1960 Casa Musical de Maracaibo - Venezuela.

•1955 Banco Sul Americano - Capivari, SP.
•1955 Banco Sul Americano - Maringá, PR.
•1956 Banco Sul Americano - São João do Cauiá, PR.
1958 Banco Sul Americano - Cotia, SP.
•1959 Banco Sul Americano - Auriuflama, SP.
•1959 Banco Sul Americano - Rua Pacheco Chaves , 1104, São Paulo.
1959 Bank of London & South America Ltd. - Rua 15 de Novembro, , São Paulo.
•1960 Banco Sul Americano - Vinhedo, SP.
•1960 Banco Sul Americano - Rua 7 de Setembro, 98, Santos, SP.
•1961 Banco Sul Americano - Tatui, SP.
•1962 Banco Sul Americano - Av. Paulista, 1948, São Paulo.

•1941 Miguel Langone e Cia Ltda - Laminação e Trefilação de Metais - Rua Joaquim Carlos, 550, 
São Paulo.
•1941 Tipografia Henrique Schelieger e Cia. - Rua Anhangabaú, São Paulo.
•1942 Bellandi e Cia. Ltda. - Rua Muniz de Souza, 532, São Paulo.
•1943 Companhia Jardim de Cafés Finos - Av. do Estado, 5748, São Paulo.
1943 (?) Fábrica Trussardi SA - Tacelagem e Passamanarias, São Paulo.
1944 Pol-o-Nor - Rua Sarah Souza, São Paulo.
•1949/50 - Fábrica de Brinquedos Estrela SA - Rua Joaquim Carlos, 508, São Paulo.
•1950 - Arno SA - R. Pres Costa Pinto, São Paulo.
1952 Cia Distribuidora Geral Brasmotor- São Bernardo do Campo, SP.

r



6.4.8 - Garagens

6.4.9 - Ensino

6.4.10 - Edifícios Religiosos

6.4.11 - Edifícios p/ Múltiplos Fins

6.4.13 - Urbanismo

1957 Plano Piloto de Brasília - Brasília (Concurso).
í-
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1952 Igreja de São Domingos - Rua Atbaia, São Paulo.
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1940 Ginásio Estadual de Itú - Itú, SP
•1941 Instituto "Sedes Sapientiae" - Rua Mq. de Paranaguá, 111, São Paulo.
1952 Lar das Crianças da Congregação lasraelita - Av. Luiz Antonio, São Paulo.
1957 Grupo Escolar p/ Usinas Elclor- Rio Grande, SP.

1956 Garagem Polielicoidal - protótipo.
1956 Garagem Copana - Av. Copacabana, R. J.
1956 Garagem Ofasa - Av. Anhangabaú, São Paulo.
•1956 Garagem América - Rua Riachuelo, 209, São Paulo.
1957 Garagem Erasmo Braga - Avenida Erasmo Braga, R.J.

1953 Centro Cívico da USP, São Paulo.
•1953 Torre da Cidade Universitária da USP, São Paulo.
1962 Centro Social da USP, São Paulo. sp
•1965 Hangar da Tecelagem Parahyba SA - São José dos Campos, SP.
1965 Centro Cívico de Santo André, SP.
1965 Gran Kusaal de San Sebastian - San Sebastian, Espann .

•1953 Galpão da Tecelagem Parayba SA - São José dos Campos, SP.
•1956 Laboratório Paulista de Biologia - Rua Maria Cândida, 1693, São Paulo.
1958 Laboratórios Rex Filme SA - Rua Frei Caneca, São Paulo.
•1963 Usina de "Leite Parahyba" - São José dos Campos, SP.
1964 Tecelagem Parahyba SA - Salvador, Bahia.
1964 Permetal S - A Metais Perfurados - Guarulhos.SP

!
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6.4.12 - Lazer e Esporte

1957 Sede do Clube dos Operários - Tecelagem Parayba S - A - São José dos Campos, SP.
1958 Clube de Campo de São Paulo - Represa Guarapiranga, SSoPaulo
•1964 Colonia de Férias do "O Estado de São Paulo - Praia Grand ,
1965 Estádio do S.C. Corinthians Paulista -, São Paulo.
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Resumo I

Abstract
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Esta tese analisa a arquitetura de Rino Levi procurando enfatizar as concepções 
estéticas e urbanísticas. O primeiro capítulo é dedicado aos anos de estudo de 
Rino Levi em Milão e Roma. Sua formação na Itália é estudada como momento 
privilegiado na construção de sua postura profissional. Levi apresenta as mesmas 
características do "arquiteto integral", formulação romana de profissional capaz de 
atuar com competência artística, técnica e urbanística. Essa concepção garantiu a 
Rino Levi uma metodologia de trabalho bastante peculiar no meio arquitetônico 
brasileiro. O segundo capítulo é dedicado ao estudo de suas especificidades, 
procurando situá-lo em relação aos seus principais contemporâneos. No entanto, 
a importância do período de formação não é suficiente para definir Rino Levi 
como alheio aos esforços de brasilidade. O terceiro capítulo analisa a maneira 
como alguns dos principais temas presentes na arquitetura moderna brasileira 
são interpretados e desenvolvidos por Rino Levi em sua obra.

This thesys investigates the architecture of Rino Levi, particularly his urban and 
aesthetical conception. Not without a reason, the first chapter is dedicated to the 
undergraduate studies carried out by Rino Levi in Rome and Milan. This work 
advocates that this was a particular and privileged moment for Levi, responsible 
for the construction of a specific professional attitude: “the complete architetct” 
(architetto integrale). Based on a roman conception of an architect - capable of 
dealing with issues related to the arts, the technics and the urban environment -, 
Levi built a very particular methodology of work in the brazilian architectonic field. 
In an attempt to point out the qualities of Rino Levi’s work - compared with other 
brazilian architects of the same period - the second chapter concentrates on the 
study of its particularities and specificities. However, aware that Rino Levi’s study 
background is not enough to define and characterize his brazilianity, the third 
chapter analyzes how some of most present themes of the modern brazilian 
architecture are interpreted and developed by Levi throughout his work.


