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RESUMO

São Paulo através do papel desempenhado pelo arquitetoem
cultural .G i ancar1 o Palant ii t ali ano nesse processo

Brasil 1946 aqu i naturalizouEm i grou e separa o em
São Paulo. BrasilF aleceu 1977. As■f i xando-se no emem

áreas urbanismo, desenho i ndustri al,at uou foram:queem
Anali seprojeto de edificações e arquitetura de interior.

crítica dos projetos do arquiteto à procura do sentido da
i mbr i cadaobraartearqu i tet ura da uma em umeme

económico pleno de conf 1i tosculturalsoc i al , eprocesso

Contribuição à análise histórica e crítica da arquitetura

e contradições.
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1.INTR0DUC2G

Quem foi G i ancar1 o Palant i arquitetoum

t rabalho dei importante? pesqu i sa sobreuro

sua obra?

questões foranMu itas colocadasessas mevezes

solic itada. tenhod iversas quando,pelas ■a i s pessoas

que venho me dedicando parainformado sobre
t ambém , que é relativamente grandeConstate imestrado.o

o desconhecimento sobre o arquiteto e sua obra.
questões t ambém veiculam certaMas essas

iosidade quanto às razões que motivaiestranheza ou

i nvest i gaçâo determ i nado ob J et o. Mesmosobre osum

•formular i os i nf ormai sobre meandros pelososnosque
uma pesquisa. dedeve guiarquais nos convencem quese

não objeto de pesqu isa.devemos um masapenas
à comunidade. de que temos umdeveremos convencer enos

objet i voeste just if ica todoobjet ivo. nossoque oe
inst ituiçãoalguns daassimempenho. secomo que

vincula a pesquisa.

i iii ir

o trabalho a
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sensação.Sempre t i ve cuiprira ao essas
■Formal i dades. de uma retóricadeque uso

a’i inhando palavras apresentando sent i do e
s i gn i -f i cado afinal de contas. submetem-seapenas porque,

de uma linguagem. Fossem elas verdadeiras e nadaao campo
porque já teríamosma i s mob i1i zaria a pesquisa,nos para

respostas. respostasAinda Fossem outrasque as novas
perguntas.

éEssa estranheza deque
pesqu i sa: serve? Em se tratando de uma pesquisaa que na
área de humanas, maior que

ci ênc i as f ísicasáreas b i ológ i cas.daspara e as

produção reproduçãov i nculaçôes são.da v idacom a e
óbvias. pass íve i saparent emente deou ao menos

avali ações quantoobJetivas do conheci mentoao emprego
Depois da questão serve?",proporc ionado. que em uma
qual consegu i mos Formular mu itas outraset apacerta na

e conseguimos estruturar algumas informaçõesperguntas
outra questão:h ipóteses, sabemose agora quesegue-se

i sso? Esse é momentoFazemostudo,d i sso o emcom
o «ateri al,organ i zartent amos asque

elas. procurando montarsobred i scorrer nopassamos

seqúencialmente através da escrita, aquela imagempapel,
mentesconstru i u nossas e que. esperamos.que se

interessar ou servir à comunidade.possam

entremeado de leituras com
processo de pesquisa, de eleição de algumas temáticas que
pareciam desvendar algui fio condutor. acabamos com estes

contas.af inal de montar algumas i magens:porrecursos.
que nos permite delinearno caso,

o que

estava a fazer

um contorno de Palant i

nossas questões, e

Se o nosso processo de trabalho foi descontínuo.

peso assume esta indagação, já

cerca a atividade

intenção de contribuir para o



3

papel processo cultural a configuraçãoo seu em nosso e
de alguns elementos podoque, a ■eu ver ,
contr ibu ir abordagem depara uma nossa
arquitetura nu» dado período histórico.

questõesEm outro plano, t emosas que como
mob i1i zadoras pesqu i sa, estando centradaspara na

relações entrearqu i tetura desdobrando-se para as o
espaço púb1i co espaço privado, para as relações entre

têmeconoBi a cultura, arte soc i edade,ee como
história. Ou, ditodenomi nador de outro modo.comum a o

São questões tão amplas que a rigor. levadas àsprojeto.
conseqúênc ias,últ i mas dever i am assum i r forma dea
E sendo questões tão amplas,tratado. encontrariam tantos

ap1i cação i nvest i gaçãopontos de para a que, ao
pesqu i sa, ele poder i apart i cular i zar para a

exerc íc i opretextoconverter deem para oquase se
ordenamento das reflexões sobre tais questões. É como ter

não nenhum t erreno para exercereUB programa
atividade do projeto.

à últimaPalant i pert ence 1 eva deG iancarlo
prof issionalmentes ituadosbemimi grantes seusque,

nãoFranz Heep Lina Bo Bard i ,países de or i gem como ou
obstante isso, vêm para o Brasil

Brasil em 1946 e aqui se naturalizou fixando-se em
1977. Tomamos contato coiSãc< Paulo, falecer em

trabalhos publicados em revistas na décadaalguns de seus
elaborávamosocas i ão pesqu i sade 50, para oque umaem

t inhaa qual arqu i teturaIDART,ext into como

décadas Ver i ficávamosde 50 60.pauli sta osnas
publi cados dedebat idos rev i stasassuntos que eram nas

arquitetura daquele período. que foiEmbora a pesquisa.

e o

vindo a

um objeto

objeto a

e aqui se fixam. Imigrou
para o
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cancelada então secretário municipalpelo de cultura do

mun i c íp i o Dr. Mário Chamie, estivesse centrada nos textos

época,de desenhos fotos dos trabalhos ofereciamos e

um contraponto aos discursos. Desse modo. foramcomo que
questõesemerg indo algumas sobre per íodo daesse

argu i tetura bras ileira part icular, da arqu i teturae, em
paulista. Paralelamente, os nomes de alguns arquitetos se
assoe i avam a algumas i magens. Entre estes. o de Palant is

projetos de edifícios,alguns e sobretudo os desenhos de
móveis atenções. àdetinham retornadoas nossas
Itália? Não ouv i ra falar dele ingressar FAU,ao na
enquanto outros de outros arqu i t etosnomesque eram

não estavam vinculadosfam i1i ares, os daquelesmesmo que
a Júl i oor i ent ador, Prof .faculdade. Quando Dr.nosso

alertou sobreRoberto Kat i nsky perspect i va denos a
àdoação de Palant i FAUUSPdo arquivo por seus

de efet i vá-empenho no sent i dofam i1i ares, ader i seuao
d i ssertacãodesenvolverd i spondo a a■e

SãotrabalhoPalant ireferenc i ando-me e no seu em

questõescontas, mu i t as dasPaulo. Afinal de que

pretend íamos desenvolver pesqu isa hav iam s i docomo

revistas das décadas 50cont ato dedoproduto ecom as

épocamelhor entenderde tentarperspect i va60, ana

também certahav i aatual. Cons i dere-se que uma

respeito de um arquiteto sobre o qualcuriosidade a quase
c i rcunstânc i a de. tratando-se desab i anada URae

pouco ma is isento de qualificativos
depois.d i rec ionassem olhar. Ehab i tua i s nossooque

tornara-se brasileiro por opeão. Ora, deparar-se umacoi
‘visão do paraíso* em plena década de 40 em um arquiteto.

estrangeiro, estar um
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também f icanos querendo dele enprestarcomove:nos o
olhar.

0 foi divididotrabalho duas partes. Aem
contato analisepr i me i ra parte resultou do da dee

algumas obras de Palant i, qua i s pernit iramas nos
quest ões d ireçoes,desenvolver apontavam d i versasque

difícilparecendo traçar pont e entre elas. Cadauma
capítulo aborda questão e tenta lançar uma ponteuma com

justaposição dos capítulosdema i s. Pensoas que a possa
eles c i rcular. Essasuger i r i magemuma

pode cam i nho contexto qualabrir para um no se
São sãoPalant iobras de Pauloreferenc i am emas que

capítulo 8 do trabalho, que pretende serabordadas no uma

med i ada pelode Palant i arquivo.da obrale i tura seu

também decronolog i a trabalhosAgregamos uma seus com

provenientes do arqu i vof ot osdesenhosalguns seu quee

outras fotos produzidas por nósconsideramos oportunas. e
pert i nentes, subst i tu i ndoJulgamos ouquee

complementando o material proveniente do arquivo.

imagem a quem por



ALGUMAS QUESToES SOBRE PROCESSOS CULTURAIS

faz referênci aQuando a processos culturais,se

i mperat ivot orna-se prec i sar dopor vezes o emprego

No Prefác i o "Introdução à Críticada da Economiatermo.

Pol ít ica' há trecho pode nos ajudarque , aun meu ver,

nesse sent ido:

"Em certa etapa deuma

relaçõescontradição produção existentesdecom as
é expressãonada ma i s doque que a suaou, o

relações de propriedade dentro dasJur íd ica. com as
quais aquelas até então t i nham De formasmov i do.se

desenvolvi mento das forcas estasprodut i vasde

Sobrevémgr iIhões.relações transformamse seus

revoluçãoépocaentão de soc i al. Comuma

transformação económica.da base toda enorme

transformasuperestrutura ma iorse menorcoi ou

éNa consideração transformaçõesderap i dez.

a transformaçãonecessár io di st ingu i r entresempre

as forças produtivas materiais da sociedade entram em
seu desenvolvimento.
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condições econôiicasnateri al das produção.de que
podes objeto de veri ficacãor i gorosa c i ênc iadaser
natural, Jur íd i cas,fornas polít icas.e

art íst icasreii g i osas, f ilosófi cas.ou em resumo.
ideológ i cas-Formas pelas qua i s homens tomamos

consciência deste conduzem atéconfli to e o
(Gr if o nosso).

Narx expõe em breves e contundentes palavras, a
questão crucial conhec imento dospara o processos

questão da mediação entrecultura i s que os processos
econôm i cos épocaculturais. Aqui Harx referee se uma

revolução Nessas condições,de soc i al. deos processos
transformação são ma i s do modomesmo que uma

ma is visíveloperar i a ex i stênc i atornarpode daagreve
Processos de transformaçãoclasses.de ocorrem ao

per iodos h i st ór i cos est eslongo de sem que se
revoluc i onár i os. Com taiscaracter izem como

éper iodos, pode d i zer ainda aquique se queo
d i st i ngu i r entre referentesnecess i dade de os processos

às condições económicas de produção e os processos que se
consc i ênc i aàs homens fazemdereferem formas que os

daqueles.
deA emergência soc i edade deda massas e uma

consumo deindústria cultural massa
Arendtdesconhec i do Marx. Hannamais recente.fato por

assinala que:

é um

it môpy v-jr 1 Tntrnrfucão à Crítica da Economia Política. 
S. Paulo, Abril Cultural, Col. Os Pensadores, vol. XXXV, 
1974 .p. 136.

cabe a

é a

voltada para o

relação a
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.. "talvez a principal diferença entre
soc i edade a sociedade de esteja eme ■assas que
soc i edade sentia necessidade de cultura, valorizava

desvalorizava objetos culturais ao transforná-lose

■ercador i as deles en proveitoes

porém nãode ■esqu i nhos, consum i aseus os

formas ma i sMesmo gastas objetosem suas esses

sendopermanec i am objetos ret i nham cert oe

caráter objetivo, desintegravam-se até

montão de pedregulhos, não desapareciam .a um ■ as

ao contrário, não precisa deA sociedade de ■assas.
de diversão. produtos oferecidoscultura, ■as e os

indústr i a d i versões sãode efe i topela com
consumidos pela sociedade exataaente cobo quaisquer
outros bens de consumo.'*

E depois, mais adiante, desenvolve e distingue:
'0 d ivert i mento. ass i ■ como e o

const i t u i, i rrevogavelment e, parte do processosono,

E a vida biológica constituivital biológico. sempre.
seja empenhadatrabalhandoseja noou em repouso.

recepção passiva doconsumo ou na

alimenta de co i sas devorando-as.metabolismo que se
indústr ia d i vert i mentosde■ercador iasAs aque

não são coisas, cujaobjetos cultura i sproporc iona
sua capacidade de suportarexcelência é medida por o

processo vital
no mundo,

sãopadrões; tampoucoelas valores queta isCOB

1979? p.2io passado e o futuro, São Paulo, 
p.258.

* ARENDT, Hanna. 
Ed . Perspect i va,

e de se tornarem pertences permanentes

d i ver t i men to, um

e não deveriam ser julgadas em conformidade

e abusava

se parecerem

e usava

o trabalho
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exi st em usados sãotrocados; bens depara serem e

dest i nados consum i reiconsumo, a se no uso.
exatamente qua i squer outros bens decomo
consumo.Pan i s realmente pert encem uma

ambos são necessários à vida,categor ia;mesma para
sua preservação e recuperação, e ambos desaparecem no

é,decurso do vital i st o ambos devempr ocesso ser

constantemente produzi dos proporc ionados.e para que
não □s padrõesde todo.esse processo cesse por que

ser julgados são a novidadeambos devem ined i t i smo,e
tais padrões hoje em diaextenso uso que damose o a

como artísticos.julgar tanto objetos culturaispara
qua i s mundoos se espera que permaneçam no mesmo

nós o deixarmos.depois que indica com clareza o grau
necess idade de entreten i mentocom que a começou a

o mundo cultural.**ameaçar

Como observa:
não é tão"Infeliznente, ass i mo caso

i ndústr i a de entreten i mentos defrontas i mp1es. A se

pantagruélicos. vi st o produt osapet i tes e seuscom
el a prec i sa oferecerdesaparecerem consumo.com o

s i tuaçãoconstantemente mercador ias. Nessanovas
produzem me i os deprement e, que para os05

comun i cações esgaravatam toda dade gamamassa
ânsia encontrarpresente depassadacultura nae

aproveitável . além doEsse material.mater i al
fornecido tal qual é; deve ser alteradonão pode ser

entreten imento. deve preparadotornar serpara se

fác i1.* /.../'A cultura de massas passaconsumopara

258.* Id. P -
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a exist ir quando a sociedade de aassas se apodera dos

objetos cultura i s. éper i go dee que o processo

vital da soc iedade ( todosque coao os processos

b i ológi cos éarrasta i nsac i avelaente tudo que
d i spon ível aetabolismo)de venhapara o seu

a consuair os objetos culturais.1i t eralmente que os
coma

A autora diferencia a questão de distribuição

d i ssem i nação aod i fi cadaquela objetosquemassa.

o fim de persuadir de tratacult ura i s com que se

entretenimento :
écultura ameaçada quando t odos os

coisas seculares, produzidos pelo presenteobj et os e
pelo passado, são tratados coaoou

a í est i vesseavital da soc i edade. coao seprocessoo
sat isfazer alguma necess idadesomente apara

f une i onal i zação é prat icaaente ind i ferentenessa
quest ão são de ordeanecess i dadessaber emasse

i nfer i or-'**super ior ou
"indústria cultural’ entreinserir aPode osse

de produção económica da vida material, tecendo

observações de Hanna Arendt sobre lugar queMarx oase

ocupaa atualmente.os
vem0 que

sensibilidades e difundindo a banalizaçãoalimentando as
elaboraçãode sent i dolinguagem destituindo-a nade uma

entretêairrelevantesdessas articulações que as nossas

p.259.* Ib.

p.261** Ib.

produtos desta "indústria cultural" 

"indústria cultural"

processos
assim a tentativa de traçar uma ponte entre a asserção de

de ua

e os destrua."*

se pode constatar é que a

■eras funções para
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atenções, dar nargens às Manifestações de incertezas.se»

Instaura-se campo cultural mundo das equivalências,no o
não éonde i mporta quali f i cação,o que sua

capaci dade converter-se era dimensão sensívelem capaz de

mobilizar o consumo.
" i ndústr i aSe cultural* àscorrespondea

d iversõesnecess i dades de parte depor uma

soc iedade de

c ircunstânc iaspodemos lembrar forara emergindoque essas

Como já afirmaradecorrer de Marx,no um processo. o
i nteli g ívelresult ado torna o o

completo permite compreenderdesenvolvimento o processo.

‘indústria cultural" responde hoje à necessidade daSe a

entãopode-se i ndagarv i da ■ater i al, sobre o lugar que

cultura i saqueles produtos referemque seocupa» aos

fenómenos artísticos.
exemplar da revista 0 Cruzeiro_ do inícioEm um

anúncio publicitáriodécada hav i ade 60,da um que, se
i nacred i tável .tornar i a Tratava-se deveiculado hoje, se

explicar, através da ilustração de situações cotidianas e

problemát icas.às um usovezes

Apenas três décadas reconhecemosi nsubst i tu ível. depo i s,
O quet elefonehoje comoo

enquantodesm i st i f i cadoanter ioraente serprocurava
reconhec ido necess idade. Aésupérfluo, hoje corao uma

incorporação deass i m i1 ação necess i dadesd i fusão, pore

desenvolvesoc i edadeparte de seuma
talsensibilidades de ■odo por vezes.conforma que.as

parecera a-históricas, permanentesnecess i dades nosessas

Necessidade, carência, demanda, sãodesejo.espéc i e.na

d i versos dotermos emerge» nosalguns dos que campos

íi

■as s

em um processo e

■assas que detén um terapo para esse consumo,

corao um telefone pode ter

uma necessidade indiscutível.
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conhecimento das ciências humanas e procuram dar conta de

rac ionalizar soc i a i s. entretanto,esses processos
a sobrevivência em campos de concentração,outro extremo,

da pr ópr iaperda ident idade. demonstra capaci dadese» a

adaptação do homem a trágicas condições. Trata—se dede

si tuação certamente. Mas trazem de Iuma que nos

h i st ór i avolta da colocapara o campo e que nos

questão: qual rac ionali dade pode dar conta dessas

d i vers idades Ou outras palavras. qual un i dade deem

o que évalores capaz de enunciarmed i da de

imed i at o. soc iedade.presente uma
human i dade? Uma rac i onali dadefuturo daoou mesmo.

eficácia no horizonte davoltada predominantemente para a
do capitalismo não estaria tambémsobrevivência atual com

àpresente, ■ed i dahomem■ut ilandoi sso no queo
d i mensão futuro, presentededescons i dera nas

d i mensão cada momentohumanas.at i v idades queemessa

abre paravivido se

repercute nas futuras gerações ?

I

necessário do que é supérfluo tendo em vista não apenas o

decisões frente ao desconhecido e que

■as também o futuro de
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I

ARQUITETURA E PROCESSOS CULTURAIS

produçõesA arqui t et ura, entre daas no campo
fundada ut i1i dadecultura, estando na e por no seu
a necessidades consideradas básicas àrespostauso uma

sobrev i vênc i a. relações■an i f est a comp1exas com a
d i ficultasoc i edade, abordagemo que em sua

presença à vistacrítica. Por sua durabilidade sua
de ut público, é também uma memória, um documento

É monumento,fala do passado. sent ido.umsempre nesse

a obsolescênciaaté mesmo conf1itoentrar i aIsso em com

programada no horizonte da produção de mercadorias. mesmo

transformações adaptações poss íve i scons i derando eas
enquanto sua durabilidade só vem anpliarquanto uso.ao

tempodurante de vida.poss i b i1i dades Porestas o seu
produção da arquitetura está permeada pelasoutro lado. a
Construção Civil, const itu icond ições set orda que um

país. tornandoeconom i a doconsiderável pert inentena
produção ■culta* di st inta deproblemat izar uma uma

: I

i

■H:

que nos
e por

parte a
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produção 'espontânea*. Considerando que a arquitetura se
£ unda ut i1i dade tem respostana e no seu uso uma

bás i cas à sobrev i vênc i anecess idades do hoaea, se
naqueles processos de produção da vida materialinsere a
referiu Marx, do mesmo modo como hoje reconhecemosque se

também* i ndústr i a cultural * part ic i pante doscomoa

Mas diferentemente dessa, a arquiteturamesmos processos.

não s i mp1esment edesaparece dono
ed if íc i g pelo é bem ma i s demorado. Tendouso em
d i nâm i ca produtoresdos reprodutores dosprocessos e
fenômenos questãoculturais. inclui ndo-se aqui dae a

torna-se possível delinear'indústria cultural*,
configurado pela produção arquitetônica

à reflexão, campo podeCivil. cons i deradoesse ser como
uma produção eruditafosso adividido por separarumque

de uma produção trivializada, a produção arquitetônica da
"Construção Civil*. E, entretanto, essas produções são, *o

através i dent i f i caçãod i ferenc i adas dama i s das vezes,
a linguagem,seus produtores.dos que J;

identificariam como pertencentes aprodut i vo e as

Cabe aqui retomar Hanna Arendt:
arranjo homensqual quer"Decert o, que os

proporcionar abrigo e pôr um telhado sobrefaçam para
das tribos nómadestendascabeças mesmo assuas

sobre terra aqueleslarservi rpode a paraumcomo
ocasião; porém.i sso, de modovi vosestejam naque

tais arranjos engendremimplica quealgum
cultura. Esse terrenonão falar de umapara

própr iosent i do danosomente se
quando a totalidade das coisas fabricadas épalavra

■

I
um mundo.

vista a

os usos
um mesmo campo das práticas sociais.

torna um mundo

e pela Construção

uma vez

um campo

o processo

consumo, o desgaste
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organizada de ■odo a poder resistir ao processo vital
consum i dor das hab itam, sobrev i vendopessoas que o

Somente quando sobrev ivênc ia éass a essa
I'assegurada falamos de cultura. nos

confrontamos com coisas que existem independentemente
referências utilitárias ede t odas func i ona isas

cuja qualidade continua falamos desempre a mesma,
obras de arte.’*

àArt igas.V i1anova depoimento rev i sta
São PauloConstrução 1984, indagado sobreem em sua

af irmação deconcordânc i a Umberto Eco decom a que o

última figura de humanistaarqu i teto ser i a na
sociedade contemporânea’ diz que:

’A contribuição dos arquitetos total dasno
país é muito pequena.obras construídas Por outrono

o significado culturallado, e
construção temart íst i co soc i edade. 0a paraque

ponto de vi staconstrutor, sob doo processo
apenas na concreção do processo e nãoprodut ivo, fica
lembra Eco responsab i1i dadecomoassume

àrelação obra. Os arqu itetos.human íst i ca por
a expressão daa obra sejalado.outro quequerem

art íst icoculturals i gn i f i cado e quequanto ao

262.H. Op.* ARENDT,

época em que ele viveu.’**
A colocação de Artigas quanto à pouca observação

I
R

*•* ARTIGAS, J.B. 
São Paulo (1910) 
Alberto, org. < 
de uma geração

Vilanova. Depoimento - A construção em 
: 14-22, 17 set. 1984 In XAVIER, 

Arquitetura Moderna Brasileira Depoimento 
> - Ed. Pini,São Paulo, 1987, P.189.

* a ún i ca e

c i t . p .

e somente quando

quase ninguém observa
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construção tem sociedade, é de vital significação

a nossa abordagem. Cabe notar aquipara

construção.faz t oda seja, toda produçãoa a ou a essa

car áterfundamenta do deque se no uso espaço, esse
correspondência a necessidades, e afirmando o significado

art íst i cocultural de t odo prát icasdase um campo

àhumanas, d i ferenc i a quanto 'responsabi1i dadeas fhumanística em relação à obra.*

de racional i dadeAs propostas cont i das 1no
damov i ment o moderno arqu i tetura, refer idas a processos

t ambémprodut ivos agenc iamento do puderamaoe espaço,
i nser i r problemat izar arqu itetura quanto aos seus
aspectos fundaroentalmente económicos. Surpreendentemente,

setor de edificações avançou muitoconstrução civil no

comparat ivamente outros setores produt i vos.aPOUCO,

caráterDesvendaram-se mercador ia,seu como como

como componente da força de trabalho e suascapital fixo,

à i ndustr i ali zação.quanto Mantendo-seposs i b i1 idades

construção civil tornou possível 1 idarcomo manufatura, a

ed i f í c i odo adequando-osdurab i1i dade aoscom
à "indústr iaimpostos peloi mperat i vos consumo e

per iodoEd i f i cações do moderno dacultural'. nossa
reconhecidas quanto ao significado culturalarquitetura e
têmart ísti co si do tombadas possam separa quee

Iaparênc iamudamoutras deenquantopreservar,

às necess i dadesadequando-serap i damente, ounovas
'i ndústr i a t ambémeficácia da cultural"Aoutros usos.

pode ameaçar os produtos culturais e artísticos.
do passado sobrev iveramautores'Muitos

olvido e desconsideração. é duvidososéculos de ■as

para a
a referência que
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sejam de sobrevi ver versãoque capazes uma para

entretenimento do que eles têm a dizer".*
Heidegger afirmou:

"No existente hab i tual podee no nunca se
ler a verdade'.*

construção é nósA hab itual,para cujao
s i gn i f i cação difícilcultural t orna desvendar. 0
caráter út il da construção.de 1 adose por UB

inserção econôm icos ma isnosa sua processos
amplos, por

a significação cultural art í sticaalcançarpara ou que

af i reação está■ani festar. A de He i deggerpossa

reflexõesreferenc i ada elabora sent i do denas que no
Uma obra dedesvendar segundo o

reflexões,desenvolv i mento de antes de ma i s nada,suas
coisa. Uma pintura é uma coisa se penduraqueuma

0chapéu ou são coisasass i mparede, uma armacomo um que

penduram na parede. 0 que distingue uma obra de arte
também a obra de arte é■ed idauma coisa.de em quena

à pintura deRecorre Heidegger Van Gogh: Qsco i sa?uma
são úteis,sapatos são coisas, objetos desapatos. Os

•1confiança que ali estão quando deles se necessita e cujo
Porém, reflexõesé desgastardest i no no uso. essasse

sobre o caráter do objeto útil só foram ocorrer pelo fato
à pintura defrente Van Goghcolocarmosde que osnos li iretira dessa existência habitual nos permite vê-los dee

pintura são produtosoutro modo.um

* ARENDT, Hanna. Op. Cit. p.260

11

* HEIDEGGER, Martin - Arte 
de arte - Fondo de Cultura

y Poesia. EI origen de la obra 
Económica, México. 1958. p.86

outro lado dificulta as mediações necessárias

em uma

a obra de arte.

Nas ambos, sapato e
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de fazer. Lembra He i deggerum gue os gregos usavam
palavra artesanatomesma arte. Maspara advertepara

que. apesar
referência é equivocada, pois techné nãoartesanato, essa

s i gn i f i cava arte nem artesanato. a i ndanem e e menos o
técnico no sentido atual.

palavra techné"A sign if ica geralnunca
espéc i e execucão prát ica.de nomeia,uma mas que

melhor d i zendo,
isto é,no amplo sentido de ver.ter visto perceber o

presente enquanto tal"*
sent ido dasParece palavras deser esse o

d i ferenc i a construtorArt i gas quando arqu i t et oe ao
assinalar que:

"Os arquitetos, por outro lado. querem que
obra seja expressão da época que ele viveu."

caráter de ut i 1 idadetudo isso, deCom o ou

necessidade proposto pela construção pode assum i r outras
i med i at i c i dadeda dest ad i mensões. descoladas

situarequaciona meiosrac i onalidade para seque
necessidades de uma sociedade, nãoperspect iva deumaem

população, àquelassobrev i vênc i a deà masde uma
soc i edade elaboranecess idades como suas. comumaque

contrad icões. determ i nado momentoumt odas as
histórico.

w* ARTIGAS, João Batista . Op. Cit. p.186 1
■

do emprego usual do termo techné para arte e

* Idem p.74

e fins

uma espécie de saber. Saber significa
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ARQUITETURA MODERNA E SOCIEDADE BRASILEIRA.

da décadaPor volta de 60, alguns aspectos das

relações entre arquitetura e sociedade no Brasil e , como

da função soc i aldecorrência, do arquiteto, fora» objeto

de reflexões por parte de arquitetos e sociólogos e podem

subsídios à anal i se. A emergênciaalgunsoferecer nossa

cenár i obras ile i ra internac i onal,argu i teturada no a

rápidoBrasília e, paralelamente aconstrução de i sso o

urban i zação país. carênci asde no asprocesso

problemas decorrentes dessatodoshab i tac i ona i s ose

reflexão sobrereclamavamconjunção de fatores, uma os

indagações àsquanto perspect i vastomadoscam i nhos e

Em 1959,colocadas. oassim se manifesta Lu is Saia sobre
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í
panorama interessa na isnos

de perto:

a década de•Ao findar 40-50, quandose o

inob i1iár iocap i tal i smo atingia prox imi dades doas

índ i ce São■a i s alto, Paulo ass i st i aseu ao

recrudesc i mento at i v i dade das firmãsna

exploração comercialexc1us i vamente invert i das dona

imob i1iár io d i spon ível.mercado Mu i t as das

ant i gas hav i aa transferido sua atividade para o setor

serv i co públi co ( construção dede estradas, us i nas

atitude algo coerente o caráter ma i snuma com

engenheirático de ■ontagempropr i amente sua e com o

relaçõesde governament a ist i po que sempre

As f irmas. montadas demant i veram. novas a

apresentam prox i m i dade ma i or1940, uma com as
preocupações pelalevantadas arqu i tetura moderna.

Novos arquitetos estrangeiros porém são chamados para

da sobrev i vent evelho est ruturasat i sfazer vezoo

releva at i v i dade Luc ienagrár ia. estes deEntre a

organ i zacãoC.B.I.,(arqu i teto daKorngold que

grande escândalo). (escr i t ór i oHeep deestourou com

Franc i sco Beek . As tent at i vas deMe i nberg),Otto e

introdução de firmas americanas do norte são cada vez

const itui pedra de toqueistoami udadas umae

surda desenvolve contraluta se =queumapara
natural pat r i ot i camenteIAB,do e

permi ssão. Entre firmasestacontrár io asa
■

estabelecidas nesse período, as de Alfredonac i onai s.
MonçõesBadra valemKogan,Lello, comoMat i as,

exemplo da diversidade de orientação, que vai desde o

or ientacão

1

da construção no período que
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exacerbado Monçõescomerc iali smo da até o
ret i cente cuidadoso de Bratke, últimoeste Jáagora
exclus i vamente interessado t i po aa i s erud i to denum

trabalho.* *

Como observa aqui, de arqu i tetosse

aparece como desnecessáriaestrangeiros agora e mesmo uma
afronta à capacidade demonstrada pelos arquitetos e pela

Pode-se também ressaltarpauli sta.arqu i tetura tom doo

t ambémtexto arquitetura de caráterque se

De fato, t rata-se de Boment oum em

brasileira Já af i rmara,arqu i tetura faculdades dese as
arquitetura formam novos profissionais Um outrocapazes.

também aborda arquitetura e sociedade no Brasiltexto que

tíaur íc i osoc i ólogoé Vinhas de Suei roz. Fazdo umao

àarqu itetos arqu itetura bras ile i raeaos
contrad i coes entre arqu i teturaapontando umaaspara

país provido deinternacionalmente emreconhec i da um uma

mão de obra mais que explorada. uma febre especulativa e
suntuarismo governamental que acabou porUB

contraditória. O autor releva os custosarqu itetura como
desta arquitetura dizendo:

condições brasileiras,■só queas

especulação suntuar ismooa

Diário de São 
Arquitetura Moderna 
Ed. P in i , São

atingiu o desenvolvimento pleno, é que podem explicar 
imob i1iár ia,

J

1I

* SAIA, Luis - Arquitetura Paulista - 
Paulo, 1959 In XAVIER, Alberto org. - 
Brasileira:Depoimento de uma geração. 
Paulo, 1987, p.106

ma i s

a presença

que amais erudito-

e Brasília. Nossa arquitetura

voltou as costas à sua tradição arcaica mas ainda não

governamental, Niemeyer 
de elite é produto de transição.'**

refere a uma

colocar essa
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Referindo-se especificamente aos arquitetos:
"Ex i stem dentro danuances ■aderna

arquitetura brasileira: alguns arquitetos de elite se

ded i cam ■a i s planejamento de part icularesao casas
à de ostentaçãocorrespondam necess i dade deque e

parte de certas camadaspor
■

ascendentes, enquanto que outros continuam ligados ao

suntuarismo governamental, estadual ou federal.

Ambos autores realizam abordagem dos termosuma
pr át i cas const rut i vas de ladod as arqu i teturaum uma

arquitetura d perudita de outro deuma xaje ou

produto da especulação imobiliária. 0 discurso de Saia e
de Que i rozde Vinhas desvendard i scurso procuramo o

desempenhado pela arqu i t et uraefet i vamentepapel e por
arquitetos.

da arquitetura moderna no Brasil0 processo que
é designado por vezes como um período heroico,
acirrado os embates de

gerando preconce i tos muitoscert ament eáguas, em 1não é poss í velÉ contexto,sent idos. em quenesse
preocupação formulação detambém de com aumaesquecer

é dois autores,nac i onal ,cult ura q ue comum nos queuma
Sa i a perantedescontentamento deavali arpode aose

arquitetos estrangeiros, que praticamente sãopresença de
i mob i1i ár i osinteresses dos capitaisidentificados pelos

práticas efetivas; é também neste contextosuas

166* Idem,

I I

íSociais, Rio de Janeiro 
Alberto org.-Op.

*« QUEIROZ, Maurício Vinhas de - Arquitetura e
’ a do Instituto de Ciências
(1) : 171-198, 1962 In XAVIER,

Cit. p.167

e não por

ideológicos e tornou-se um divisor
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que podemos avaliar hoje as críticas de Vinhas de Queiroz

outrobras ile i ros de elite. extremoarqu i t et os noaos
desta polêmica procura delinear

ial do arquiteto nas condições brasileiras

arquitetura moderna anunc i a perspect i va deA a

de desenvolvi mento"racional idade' processopara □

enquanto a críticaposs i b i1i dade,

" irracional idade" dos esforçosapontasoc i al apara

São vivi dasd i spend i dos.

pelo processo da arquitetura moderna em nosso país.

I
manifestações das contradições

a função soc
que, em última instância,

económico do país como
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OUTRAS RACIONALIDADES EM PROCESSO NA
SOCIEDADE

não são somenteMas arqui tetosos que se
conjunto da soc i edade bras ile i ra,nopreocupam, com a

modernização , com o desenvolvimento da industrialização
0 ideário da arquiteturae

lastro de problemát icasmoderna havia criado um para os
arquitetos brasileiros que, de modo genérico, poderia ser

preocupação desenvolv i mento dauma com oexpresso como
i ndustr i ali zação vistaem
do que se designava então como 'déficit habitacional*. -preocupação 'déficit hab i tac i onal*Mas com oa
também não é preocupação só dos arquitetos ou um

impacto das temáticas embut idas ■ovimentoproduto do no
moderno da arquitetura. Em São Paulo, em 1941, IDORTo

Organização do Trabalho inaugura JornadaInst i tuto de a
conferência proferida por

Roberto Simonsen.

B

racionalização da construção.

I

e racionalização da construção

Relata ele uma experiência realizada em

da Habitação Econôm i ca_com uma
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1912 em Santos, com materiais e projetos norte-americanos

e constata:

porém,'Ver i f i que i, com pesar, que a

construção de v i vendas populares esbarrava como

em toda a parte, impossibilidade de remuneração
dos cap i ta i s nelas i nvert i dos, pela angust iante

dosprecar i edade f i nance i ros darecursos massa
trabalhadora."*

Afirma então que:
hab i t ação econôn ica,tema da"0 sendo de

interesse, apresenta, entanto ,un iversai ma i orno
pa íses padrão éde vidaacu idade, em que onos

reconhecidamente baixo.’*»
E antec i pa:( ... )

estudo de construção, projetada com asesmerar nose
máximas tolerâncias admissíveis, quanto a d imensões,

nãout i1i zados,equ i pamentosmat er i a i s ee
tipo de moradia cuja amortizaçãoconseguirão obter um
alcance da dasjuros estejam massa eaoe

classes menos favorecidas.'***
questãoeconôm i co solução daproblema0 para

havia sido posto e a possível alternativa de considerar -
mercador i a de int eressecustohab i tacão baixode como

palestrasé descartada. Versam outrascapitalpara o
proced i mentostambém sobrea inda procuram oqueose

*■ Revista do Arquivo Municipal, v.52, 1942. P . 14

=P.i5** Idem,

P.15*** Ib. ,

operar i a

í
!

com a

podem aí os arquitetos e construtores
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barateamento da construção: a normalização dos elementos.

rac i onali zação dos movimentos baseando-sea nos
princípios gerais de racionalização e a escolha de "tipos

de casas’. 0 autor de uma palestra nesse sentido, relata

sua experiência em Berli Assinala que:
mob í1i a f ábr i cas nóvei s édas dea

grande emais, sobrecarregada de adornos -Falsos ...
experiência de Fabricação de mobíliaCob uma

grande escala, com vendas a prestações modestas,

poss ível deste. ..Foi modo i nfluenc iar a
domést ica dar bonito aspectocultura e a essas

habitações humildes--
E termina sua palestra dizendo que:

contente m i nhasse

contr íbu i ssemi nc i tações barateamento dopara o

padrão de vida das classes menos Favorecidas e para o
aumento das atividades construtivas.’**

conferênci as não de i xampalavrasAs e se
hab i taçãoeconôm i cos da de baixo custo.aspectosnos

tomconfere» extrapolapalestrasOutras que asum
do padrão'barateamento vida’ decons i derações dede

ent i dade IDORT. Algunsóbv i o interesse como opara uma

’A habitaçãopalestras exemplificam:t ítulos outrasde

Fator de delinquência’**», proferida por Aldo H.como
Sinisgalli, desenvolve-se em dois tópicos:

P.79* Ib. ,

** Ib., P.82

*** Ib., P.163
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Cons ideraçoes*1) de ordem geral sobre as
i nf1uênci as hab i tacãoda sobre comportamento
i nd i v idual* e

Resultado i nquér i tode recenteum que
gênero de habitação durante a vidarealizamos sobre o

de sentenciados recolhidos na Penitenciáriapregressa
do Estado*.

Francisco de Paula Ferreira, Assistente Social e
e do CorpoD i retor i a Docente do Inst itutomembro da de

*A habitaçãoprofere palestraSoc i al sobreServiço e a
moral" e indaga:

'Não estaremos desde Já a faaí1i areduz indo
à■ater i a i s da atr i bu i ndo1 i m i t es casa, ouaos

influência superior à própria naturezahab i tacão uma
intrínseca do teto
E explicita mais adiante:

famí1i a dever i a*0 lugar que e a casa
indivíduos é hoje parcelado,vida dos comocupar na

preju ízos, entre jogo, t aberna rgrandes o a as
d i ss i paçoes esgotamext ernas que os recursos

físicasforças morai s dosf i nance i ros as ee
homens".**

A palestra do Engenheiro-Chefe da Sub-divisão de
Estat íst i cas Kuni c i pa i s daDocumentação Soc i al e

de São Paulo, i nt i tulada *0Bruno Rudolfer,Prefe i tura
da habitação"**». desvenda projeto.soc i alproblema UB

* Ib., p.169

** Ib., p.173

*** Ib., p.29

I
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Refere-se ele pesqui sa reali zada Estocolmoa uma en que

dever i a serv i r de base para o planejamento da habitação.
Í'intenção do autorA referir pesquisa desteao se uma

ét i po de demonstrar necess i dade e a possibilidade dea
educar o usuário da habitação:

"Existe, portanto, problema deo como

costumes das famíliasinfluenciar os

questão do mobiliário em pequenas habitações, de modo
possa conduzir o melhor ajustamento da vida daque se

cond i çõesf am íl i a às de proporc i onados.espaços

do i s aspectos do problema:Ex i stem de ladoum

maneira possível habitação; deda melhormob i1i ar a

hábitos da família,outro, modificar educando-a deos
fazer ef i c i enteforma daspossa empregoa que s

condições de habitação que lhe são oferecidas.**
ad iante reconhece d i f i culdadesMa i s destaas

racionalização do habitar:

sociólogo não pode de i xar de lado a
porém tãofunção irrac ional sent i mental,e

trad ic ionalda Elai mportant e,
integração da vida familiar.muito pararepresenta a

aprec i açãoestá ínt i mamente 1 i gadaEla com uma
símbolos todos denotamdaquelesemoc i onal que

famíl ias.de cada das Sei nd i v i duali dade uma
necessário arranjarserádestru ida, subst itut ivoum

funções da ant i ga sala detendo mesmasasque,
organ izaçãorepresentandodifiradelavisitas. uma

racional das atividades quotidianas dentro do lar.*
E resume:

* Ib., p.38

»em relação com a
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hab itação e
de ajustamento cultural"...

E ainda acrescenta:
... de qualquer forna, em regra, a

organização dos hábitos de exige educação ehab i t ar
cooperação dos interessados.’*

0 profissional arquiteto é lembrado, pois
soc i ólogo não poderá planejarsoz i nho

hab i tacão. É i nd i spensável cont r i bu i cão doa a
contudo,arqu i teto deve receberque, os
sociólogo sobredo consequênc i asesclarec iment os as

adv i rão vár i os t écn i cados planossoc i a i s que e

economicamente considerados adequados. 0 seu trabalho

tão completo perfeito quanto possível,será então e
conheci mento obJet ivo sobrebaseando-se em os

problemas da família moderna.’**
é colocaeste1941Era espaço queo se para a

atuação do arquiteto.
preocupações nãodo IDORTEntret anto, as se

publi caçãohab i tacão.à Mantendo derestr i ngem a uma
d i fusão dos deobjet i varevista a processosque

trabalho, muitos artigos são voltados paraorganização do
produção.àdest inadoscond i cães dos espaçosas

maior produtividade possibilitada porcons i derando umaa
até ut i1izacão dai 1 um i nação adequadas,vent ilação ae

sempre referenciados em trabalhosmúsica ambiente,côr e
Europa e Estados Unidos. Programas aqui sereali zados na

adequação dasent i do de dos produtosexp1i c i t am no

P.39 e 40* Ib. ,
** Ib., p.40

I
iseu arranjo são processos
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hconstrução civil às necessidades do produt ivo,processo
seja enquanto capital -fixo, seja como fator condicionador

reprodução da■anut ençãoda força de trabalho. Restae Ilembrar que em 1940 havia sido publicada a lei do salário
mínimo, questões referentes tantocolocando paut a asem
ao custo de vida como as referentes à produtividade.

f unçõesEstas desenvolvi mentoque oas
à abrangênc iacap i tali sta at r i bu i r i a arqu i tetura. Uma

cons i derável, questõespelas propr i amentepassaque
não t ambémt écn icas, construt i vas, papelmas esquece o

desempenhado enquanto processo cultural.soc i al Oa ser
tarefas é racionalização:dest asdenom i nador doacomum

própr i otécn i cas, do devecante iro, das espaço que

conformando seuor i ent ar a

usuário às necessidades do desenvolvimento capitalista.

a construção civil,da economia.Enquanto setor
concentração urbana. acaboude porprocessoco« o

importação desses materiais. Há t rabalhocompr i m i r uma
dados referentesautor anali saqualde Osek i * aosono

construção civil dedamater ia i s no processo
subst i tu i cãoi ndustr i ali zação caracteri zado pela de

através dest es dados,i mportações. Percebe-se, que a
importações dos mater i a i s dedepautamudança na
1930, acabou compr i m irdeconstrução, part ir por aa

A produção de materiais deimportação destes materiais.
consumida em larga escala, tanto pelaconstrução pode ser

pela construção civil.el ite,dearqu i tetura semcomo

auto-construção dadetambém processososesquecer

icão c i V

-

'racional* utilização da casa.

* CJSEKI, Jorge. Algumas tendências da const 
Brasil - FAUUSP, 1982
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habitação. 0 emprego desses materiais configura elementos

identifica» também toda a construção e possibilitaque os

1inguagensarranjos propiciam aparentemente muitoque

assemelhadas. Mas

questão doconstru idos, dos espaços requeridosusoessa
'Ipelos empreendedores, que acabam por delinear

direção que são efetivamente tomados.

são entretanto os programas dos espaços

o sent ido e
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6. UMA OUTRA MEDIDA: GIANCARLO PALANTI

país, nação,A fisionomia de não édeum uma
exceção,obras dedada pelas pelas outras■as

abundant íss imas histórica class i f i ca deque a

isto é, arte não áulica menos sujeitaar qu i t et ura menor,

intenções representativas, mais submetida às limitaçõesa
à nãoeconôm i cas de devee quem quer nem
ostentação" Estasexceder-se palavras de G iuseppeem

referir à obra dePagano bem poderiam em SãoPalant ise
dos t extos anter i ormentedepo i s abordados.Paulo
aqueles extremosquest i onar pretendem darqueparecem

construção per iodoarqu i tetura daconta da e no no

Brasil. Entretanto estas palavras referem-se à procura de

uma uniãoprecedentes na
arquitetura moderna à tradição, revelando assim ocom a

_Ed .

modést i a

* ZEUI, Bruno. História da Arquitetura Moderna 
Arcádia, Lisboa,1970. p.273

arquitetura italiana menor para
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sent ido arquitetura moderna
condições económicas sócio culturais italianas.nas e

poss ívelPouco foi saber respe i to doa

pensamento de Palant i através de próprias palavras.suas
Milão, Itál ia.Nasc ido 26 de outubro de 1906,em na a

arqu i tetura Escola Politécnicad i p1omou-se 1929em em na
Mi Ião, atéonde foi prof essor part ir de 1935de a sua

v i nda o Brasil 1946. Sabe-se que participou dopara em
m ilanes da redaçãoor gan i zou torno dasegrupo que em

questões àCASABELLA. .onde referentesas
■oderna polem i zadas d i fund idas.arqu itetura Suaeram e

prát icas Itál iformação sãoarqu iteto,como suas na
não dúv i da relação àdeixam qualquerelementos que com

competênc i a. 0 P i nt or arqu itetocapac i dade e esua
pelaMuch i , depo i mento publiçado rev i staGabr i ele em

DOMUS em 1989**,
part ic ipantes, menc i onandodee seusgrupo

t ambém refereZev i Palant iPalant i. Bruno se a
brevemente.*** Ambos se detêm em Pagano, sua dedicaçãona

influênc ia arqu i tetos forma desobre degrupo comooe
personalidade expansiva, ideais dereali zar, ossuacom

arquitetura voltada para as necessidades da sociedadeuma
quanto àépoca. 0 depoimento de Mucch ii tali ana de sua

é prec i so. ComentandoPalant ide no grupo opresença
idéia deobcecado pelaPaganoquanto grupoque oera

poderia vir

18 Arquivo do Arquiteto - FAUUSP
j 989.Gabr i e1e.Depo i ment D o m u s (707):*•* MUCHI,

P .282Op. Cit .*** ZEVI, Bruno

a presença de
nos mostra o panorama das atividades do

a se dissolver, do campo de concentração onde

entrevisto por Pagano para a
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encontrava Palant i recomendandose esteque
reconstrua aux i 1 i e am i gos necessitados deo grupo e os
trabalho.* A existência dessa correspondência cm Pagano
é confirmada pelos familiares de Palantir não tendo sido
poss ível , entretanto, t er documentação.acesso

a traj et ór i aalguns dados sobreZev i fornece de Pagano.
italianos à épocaComo intelectua i s■uit os

fascismo, Pagano assumiu posições políticas ambíguas:o
'...do fascismo não despreza o sistema

método.’**
estruturaçãoCom daa
Pagano alinha-sede 1943, combat e clandest inono

s i stema comandando un idades Matteott i,contra aso
soc i ali st as. Morre Pagano em abrilintegrada por de 1945
concentração de Mauthausen***.de 1946,campono

emigra para o Brasil, onde se naturaliza.Palant i
pensamento de Pagano, ass i môuanto ao se

expressou Zev i:
pouquíssi mosresum i r-se pontos:" . . .pode em o

a visão duma arquiteturapela retórica monumental;ód i o

consciência predoffiinantementerac i onalist a; uma
i nef i các i a burocrát i ca,peladesprezourban ista; oum

sentido de carência duma crítica de arte adequada"****.

p.22Op. C i t .* MUCCHI,

Op. Cit. P.2Ó9** ZEUI, Bruno

*** Id., p.278

P.269***» Ib.,

res i stênc i a

I

escreve a

mas o

a esta

i tali ana a

em que emerge
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I
0 desenvolveautor i1ustra textos dee COB

Específicanente quanto àPagano af irmou.o que presença

de Palant i, assim se expressa Zevi:

obra de Alb i n i T Palant i Gardellae

particularaente nodesenvolve-se campo da arquitetura

interna.’*

curr i culum v i t aeMas de Palant i d i zo no que

à Itál ia, aponta taabémrespe i t o obra outrassua na em

direções. f at o de dest acado peloque pese oem se

desenho de mobiliário publi cado livro Mob i1ie por o

Modern i 1933.**.em

Mucch i,Gabr i ele relatar lembranças doao suas

rei açõesd e 1 i n e i a de voltadasum campogrupo, para o

t ambém desenvolvem am igável,trabalho p lanoseque num
onde as

uma perspectiva comum.*** Alguma divisão deintegradas ei

entre part ic i pant esex i st ente dotrabalhos os grupo

apli caçãooportun i dade deaa i s dascomoaparece
concepções da arte e da arquitetura doque possuía» que

espec i ali zação profi ss i onal. Mucc i, pintor euma
deixa transparecerpart i c i pant e doarqu i teto, grupo, em

haverfato de cent rali zadodepo i mento que o suasseu
c i rcunst ânc i asP i nt ura, .foi ma i s dasat i v i dades porna

oscilações de oportunidades de trabalho arqu i tetura,coi
pod i a contar pi nturacons i derando com aque como

expressão de pensamento. Tendoat i v i dade umpara

P.282* Ib i dem

*•* Arquivo do Arquiteto, FAUUSP

P.22Gabr i ele. Op. C i t.*** MUCCHI,

contribuições de cada um podiam ser assimiladas e
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trabalhado arqu i tetura. foi entretanto p intorcom como

t ransfer i ndoacabou Ber 1i n Or i ental, ondeque se para

v i ver part ir de 1955 , quando foi convi dadoapassou a

para uma cátedra.*

v i vênc i aPalant i,Para soli dar i edade doa e

Itália parece ter marcado seu processo de vidagrupo na e
desenvolvendo-o colaboraçãode trabalho, quase sempre em

prof i ss i ona i s. No Clube dos Art i st asoutros podeCOE

ambiente com o qual i dent i f icarencontrar um no
convívio plást i cos,outros arqu i tetos art i stasecom 1não. Há arqu i vo pastabras ile i ros seuou em uma com

r eali zadoscar i caturas guardanaposdesenhos deeme
papel, elaborados por esses artistas.

v i nda de Palant iA parece ser
muitas perspectivas profissionaisperda deprodut o da e
pós-guerra d i spersão dopessoa i s e acom o grupomesmo

morte de Pagano. São restritas as possibilidades de

consequent e d ilaceradotrabalho numUB

pelaeconom i camente guerra e, sem que ocorram as
pol ít i cas profundas, forjadasmudançasesperadas no

res i stênc i a fase i smo: morre Mussoli n i,per iodo de ao mas

pol ít i co econôm i co Itál ia.do poderdetent ores e naos

pós-guerraPOS i ções. 0 demonstramantêm asuas

reorganização das forças económicas do desenvolvimento do

capitalismo internacional ocorrido com a guerra.

Id.. p-24*

■

parece se

com a

para o Brasil
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EM S20 PAULO:PALANTI ALGUNS ELEMENTOS PARA

ANÁLISE DE UMA ÉPOCA

BrasilPalant i chega 1946, fixando-seao em em
São Paulo. Lína Bo Bardi e Pietro Maria Bardi aqui chegam

razões políticas do Fase ismono pores
São Pauloali ados naz i stas,perante permaneceuseus em •=referênc i atornando-sedurante guerra, umaa para

é com ele que trabalha já de início. no projetoPalant i.
Liga das Senhoras Católicas. Calab iorfanato parade ub a

mantém correspondênciaretorna à Itália 1948, mas comem
1954 1 hede d izendo, entrefinsPalant i escreveem

da casaoutras coisas, que
(as aspas são de Calabi*em 'estilo paulista'

i ntroduzPalant i1947, e
industrial através do mobiliário produzido pelo Studio de

lóveisBo Bard i. DesenhandoL i naArte Palma, paracom

* Arquivo do arquiteto - FAUUSP

fez para si próprio

época. 0 arquiteto italiano Danieli Calabi, judeu 

ex ílio no Bras i1

difunde o desenho

à mesma

em Pádova,
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produção em série, tem como objetivo adequar o mobiliário

ao momento vívido pela arquitetura brasileira.

direção da seção de1954De 1952 trabalhaa na
da Construtora Alfredoprojeto Math ias. onde desenvolve

i números projeto de edifícios.trabalhos Em seguida.no
passa a trabalhar com Henrique E. Hindiin.

década édecorrer daBrasi1 de 50, quandonoe
Na década de 60encontramos

os trabalhos significativos diminuem, e no decorrer dessa

década, a partir de 1965 tornam-se praticamente pontuais.

também época.Mi ndlin faleceHenr i que Parecenessa

às cond içôesprocesso de dificuldades quantoocorr i do um

há tambémsaúde. cons i derarde que semas as

pol ít i coc i rcunstânc i as do momento soc i al pelo
é de 1965a que ocorreno a

intensificação do de diferenciação setor daprocesso no
construção civil, baseado fundamentalmente no montante de

de levarconstrutoras cabodecap i tal capazes a os
áreaspúbli cos de infra-estrutura,i nvest i mentos nas

comun icação, estradas outros, projetotransporte, e num
integração nacional,polít i co-econôm i co const ituindode

e soli dár io aosd i nâm i co concentrado no setoreUS ramo
d i nâm i cos da economia.* Entretanto,■a i ssetores como

assinala OSEKI:
'...persist irá un ramo que se

construçõesded i cará at end i mento da demanda deao

(apartamentos casas) classesresidenc ia is e para as

Op. Cit. p.120

onal

* OSEKI, Jorge Hajirne

per íodo.

I.1

Desde o final da década de 40 quando vem para o

o maior número de trabalhos.
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méd ia. méd i a alta alta. construçõesdee e
i ndustri a i s para certosos ramos .e para
serviços urbanos de menor capitalização.’*

Segundo ainda a análise de OSEKI,
período que compreende de 1948 a 1964,

será pela perda importânc i aearcado de do setor de
bens de popular (que tornam ass i m,consumo se menos

Construção geraçãoda_e na e
apropriação interna do excedente.’**

tambémMas autor ex i ge daque se

Construção Civil,
d i reção àesforço.. um novo em

i ndependênc i a de externos, pr i me i ransumos numa
pressãoal i v i ar■fase, •f im de negat i va sobreaa o

de Pagamentos (poisBalanço das d i v i sas ass i m
exportaçõesdepender i am necessár i aspoupadas as
d i nâm i cosdest i nadas set ores emergentes,a

responsáve is soli d i £ icaçãopela do parque
i ndust r i al.’***

compat ível anali se,é estacom a nosso ver ,
dos empreendimentos imobiliários à épocapapelavali ar □

alt ernat i voinvest i mento setoresforma de para oscomo
até ent ãoecon 6m i cos trad i c i ona i s voltados para a

não duráveis, tambémprodução de bens de consumo e como
dos materiais de construção.de reali zarmodo

ideias. agenc iamento dos deveordem deNesta o espaços

mercadoria queuma

* Id. P.120

P.118«■* Ib.

*** Ib, p.118

t r ari i c i nna

assinala o

o consumo

deve atender a um maior número
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de consumidores isto se presta com toda conveniência,
■esmo tempo que é capaz de decomporuma ao usos

t ambémflex i b i1i zando quali f i ca segundoos espaços, os
•prát ico*'moderno*, Nãocat egor ias ■funci onal".como e

ma i s de 'gosto 'est ilo', carátert rata dese ou ■as um
deaocrát i co consumidores nãoma i s d iferenc ia quantoque

quanto às exteriorizações materiais do lugaraos usos ou

■undo, i dent i £ i ca àquantono masque ocupam

cons i deraçâo valores de liberação dode alémv i ver para

simples sobrevivência.da ■ed i da pret endena em que se

sobrev i vênc ia. às i mpli f i car esta Procede-se quebra de

há opçãos i netr i ash i erarqu i as das peloou e uma

rítmicoresultado proposto modenat urapor uma que

■omento da construção e do trabalho realizadoapresenta o
v i sível. t ambémMas podemosestrutura avali arnuma o

cond içoes àsadequamquanto estas necess idades dase
produção dest inada Nãoconsum i dores desconhec i dos.a se

ideiasomente daaqui, de soc i edadetrata uma
t ambémdemocrát i ca, trata do ■odomas se como uma

produção■fundamentada de ■ercador i assoc i edade podena
idéia dado momento. Arealizar em um

Já entãobras ile i ra,moderna reconheci daarqu i tetura
àsexigirparec i a deaas i ado quant oi nternac i onalment e,

produtivas requeridas ■oment opossi b i1 idades para um em
pret endem, aparentemente.i nvest i mentos se apenasosque
imobiliário. De fato.setorconjuntura is o que seno

ajuste às condiçõesma i s dodo Brasilrequer ia umera
internac i onal outra coisa: todocap i tali smo que o

d i visão internac ional do trabalho dede eprocesso

produt i vos haviam criadoi mportação de processos uma

e a

vez que,

ou concretizar esta
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malha de interesses e necessidades o cap i tali smopara no

Bras i1:

produção não somente objetoun

t ambémsuje i to. sujeitopara maso um para o

objeto. ‘*

per iodo,Referi ndo-se Pont o de vista deao o

em 1967:

‘A diferença entre proposta e aproveitamento

à d i stânc i aé proporc i onal é v i sto futuroem que o
a d i stânc i a,quanto maioresperado: ma i s f ant as i osas

prev i soes cômodasportanto, ma i se ,as as
apropriações. Há momentos. entretanto, no Brasilcomo

provávelentre s i ntomas deem que os UB

não.soc i al,desenvolvimento f alsos f oramou mas que
cons i derados verdade i ros, est i mularam otimistauma

antec i padora. 0 f uturo parec i aat i v i dade conter
pr óx i mas hipótese, requeriamque, empromessas novos

As propostas, supostamente passíveisinst rument os. de

àsimediato, procuraram colar-seaproveitamento quase

àsconcret as dodisponibilidades me i onosso e
Écarênc i as subdesenvolv i mento.de nosso o que

trabalhos de N i emeyer Art i gassd i st i ngue e05

e direta. armada comavançaram uma
à situação brasileira.adequadost odos recursosos

aberturaclareza,Equ i param-se acom e coragem

construtiva próprias para as transformações vagamente

anunc i adas.* **

** FERRO,Sérgio- Nova Arquitetura

arquitetura sóbria

* MARX, Karl. Introdução à crítica da economia política. 
col.Os pensadores. Ed. Abril.São Paulo,1984. p.116

40 e 60,

Sérgio Ferro é o que se segue,
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observação Sér g i oEsta de Ferro 1967,em e
cons i derando campanha do IDORT questãosobre daa a
hab i t ação 1 evou1941, cons i derar quantonosem a o se

arqu i t et ôn i ca àsi deolog i aadequara necess i dades doa
desenvolvimento cap i tali stade Brasilprocesso no no

per iodo. A ■oment o exigia de fatonosso ver, o uma

não uma arquitetura comprometidaarquitetura moderna, ■as

caráter aut ônomo econôm i codo desenvolvi mentoCOB um
brasileiro frente ao capitalismo i nt ernac i onal.

aqu i o lugarParece podemos s i tuarser em que
também outros arquitetosNão só ele,Palant i . ■ as

t ambém entãoHeep, est range iro, R inoFranz ou
i dent i f i cado■as com na

Hindiin entre outros, sendo estes provavelmente os
historiografia da arquiteturama i s significativos

brasileira entre os arquitetos atuantes predominantemente
relaçãoSão Paulo. Com ■a or sucesso em aoses

desenvolveram, puderam umaqueprogramas
rap i damente ass i m i1ada1i nguagem foicujaarqu i tetura e

das construções que em Sãoadequada à maioria se erguiam
Elaboraram tipologias rapidamente difundidas pelosPaul o.

destas construções.organ i zavamprojetos os espaçosque
até ded i spensavamprojetos presençamesmo aque

soluçõesengenhosas■ed idaarqu i tetos que asemna
construtivas eram apropriadas. Os arquitetosespaciais ou

sãoproduções oportunamente qualif icados ee suas
detentores da funçãoé,i st o*elite* ,localizados como

modelos dos quais a sociedade podesocial de elaborar se
apropriar no sentido do progresso da humanidade, voltados

'bem comum*. Assimilados e difundidos osque estão para o

It ál i a esua formação

para a

ou aenor
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modelos e t ipolog ias. teria assim cumprido o arquiteto o
papel que dele se esperava na sociedade naquele período.

Os trabalhos iniciais de Palanti, com exceção do
Orfanato L i ga Católi cas,das Senhoras tratampara a

i mob i1iár ios. MasJustamente de criar valores o que era
nãorequer i do pelos empreendedores, entrava

contrad i ções quanto Justas propostas do

àsdesenvolv i mento de adequados necess i dadesespaços
boarequer i das, de flexibilidade decom margem capaz

ampli ar 1 eque de possibilidades, mantendoo
viabilidade económica. Aqui, o desenvolvimento do projeto

etapa necessária i npresci nd ívelpode mostrar como ese

e-fet ivar estes objet i vos. 0 desenho pranchetanapara

pode explorar
assegurando vai idaderequer i das. empreendi ment o. Naao
AIfredo Math i as. Palant i i nsereconstrutora se num

construtoras elaboram pa i sagemque asprocesso em

d i -fundem proced i mentos projetua i surbana e e
Palant i t em oport un i dade de i mpr i m i rconstrut i vos. um
equ i1íbr io sobr i edadecaráter todade ae essa

que assinala de bom grado estes modelosarquitetura menor
tão acessíveis à compreensão ao uso a que se propõem.e

ed i f íc i os ainda hoje destacamSeus se e se
são ass i nalarpa i sagem,d i ferenci am e marcos a umana

•Fase de desenvolvimento e crescimento urbano da cidade de
São Paulo em que a arquitetura moderna
já eram compreendidas e aceitas por um grande público. As

estacolocadas arqu i tetura. estavamposs i b i 1 idades por
constata a simplicidade dopostas. Mas quepouco seem

conquistas anunciadas pelas perspectivasmorar, as
igualitárias e democráticas desta arquitetura, podem vir

e a sua 1inguagem

e simular o maior número das possibilidades

e ainda
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liberação das energiassociedade mercanti1,a ser, na a

trabalho alienado lazer consumista.para 0um para um
i ndustr ializaçãode calcado modeloprocesso em um que

produção de bens de consumo duráveisest i mula que éa o
deimpulsionador econom i a, deve dos ■e i osuma se ar mar

necess i dades estes Mesmopara para consumos. o
desenvolv i mento dos componentes da construção

relac i onados(princ ipalmente acabamentos) exigemos
amplo. Cons i derando nãomercado éUB consumo que o

•função do modelo concentrador de rendas.amp1i ado em cabe

aprofundar mercado existente. Assim sendo, cada membroo
fam í1i a t er aparelhoda deve de de TVseu som, e

lugar para des-frutá-los à parte.consequentement e, Osum
necessários para uma habitação,ver emespaços parecem

não ter limites. Revistas de construçãoma i s

famí1i afantasias de conforto e bem estarali mentam as na
t ambémsoc i edade membrossegregada da ondee seus se

pr i vados. Paraseus espaços ossegregam em
imobiliários, esgotadas as possibilidadesempreendi ment os

necessár i oarrancada. t orna-se seduz i rpresentes na os
abandonar cujosrelutantes t errenospara suas casas,

edifíciovantagensocupados depodem com por umser
ideia éde i nd i v i dual idadeapartamentos. A que

edifícioà morad i a colet iva decontraposta num
edifíciosobstar cam i nho. Osapartamentos o comparece

caracteres distintos, caracterizados por estilos. parecei

t rad i ções man ifestasrupt urasuger i r nascom asmenor

edifícios de apartamentos,Nosun i fam i1i ares. oscasas
imobiliários abandonam alguns elementos daempreendedores

•visíveis"ma is mantendomodernaarqu i tetura os
Jáconstrut ivosespac iais conquistados, oserecursos

e decoração
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revest em elementos capazes i dent i fi cacâode apoiarcom a

algum estilo proposto: neo-clássico, neo-mediterrâneoco»

é ■ odoAss i m arqu itetura acabao como essa se
ài dent i fi cando aqueles processos cultura decom comuns

massas'. De fato, pouco significado cultural ou art ísti co

é confer i do argu i t et ura. E entretanto. aíelaa essa

também está.

Constata-se, outro lado, quantopor o um
ed i f íc i o pode uma paisagem i dent i f icar entremarcar

do edifíciourbano. Fazerdeita i s out-no espaçoos um
caminho aberto peladoor, arqu i teturaparece ser um

valor i zar Mas t endo volumemoderna o comoao
i ntenção plást i ca é depr i v ileg i ada, oa ser SCO se

vista escala humana.deperder a
talvez já estivesse mesmo esquecida...

modernacontextoNum em
linguagem desconstruida. recompost a reaprove i t adaesua

conteúdos desenvolviamPlen i t ude de que sese» a
originariamente através dela, muitos arquitetos encontram

o volume.

que a arquitetura

Mas a dimensão humana

dificuldades de encontrar espaço para o que têm a propor.
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PALANTI E A PRODUÇÃO DO ESPAÇO8.

O mat er i al do arqui vo de Palant i , hoje
b i blioteca da FAUUSPdepos i tado base do presenten? e

trabalho, não foi ainda processado. Há que se avaliar que
privilégio i néd i to,é abordar arqu i vo or ig inalumum e

pr ópr ioorgan i zado pessoal pelofoi para usoque
processamentoSe porventura do arqu ivoarqu i tet o. o

a documentação em outra organizaçãofuturamente dispersar
fac i1i t ando consulta armazenamento,espac i al, a e o

restará este relato, produto de uma leitura de suas obras
éfundo contextuaii zado esteressaltadas que as que

é também forma sensívelFundo fonte. dearqu i vo. eque
questõesalgumas sobre sent i do deonde o umaemergem

época obra. De fato. deixamos guiar pelode nosumae
tal havia s i doprópr i o ■ateri al, organ i zado pelocomo
Não foi , portanto.arqu i tet o. abordagemuma

documentação cr i tér iospart ir dedaexaust iva a
de estabelecer maior r igorfundamentados capazese
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i sençâoma i or do pesqu i sador. Pode-se d izer que

empreendemos le itura da documentação de later ialuma um

de arqu i vo, tal apresentou. Del ia itamoscomo se nos
i nvest i gação,também prat i camente, arqu i vo doa ao
Não foiarqu i teto. apenas pela escassez de recursos, mas

foi também opção metodológica. Consideramos que, ma i suma
coleção organ i zaçãode documentos.do que uma a sua

também informação, tambémconst i tu i abrese em se
Não trata somente de documentos,separa a que

execução dereg i st ros voltadossejam obras.para a mas
tambémsão t rajet ór i asesboços, gest os, marcas, q ue

iluminam as vicissitudes passa o projeto,traçam e porque
corporali dade t emporalidade do arquitetoe a sea

através dofazer desenho. Eno seu seu mesmoexpressas
de ruptura podem observados, quandopontos ser

projetar se detém como estudo preliminarat i v i dade do sem
São produto deJamais se efetivar como obra. t rabaihoum

reflexão concreti zam, efet i vamente, dest i node o seue
serão sempre projeto.

Os capítulos precedentes foram elaborados como
leitura empreendida, quando algumas questõesresultado da

rei açõesestabelecer1evaram comse
outras referências que. de certo modo.outros textos, com

ma i sdeli near claramenteresponderparec i ati asou
emerg i ndo. No presente trabalho,quest ôes i amque
que precedem e introduzem a leituratornaram-se premissas

Contestá-la corroborá-la, de qualqueroupropomos.que

torna possível part i r do momento que semodo, ase
participa do empreendimento,
documentação das obras presente no arquivo.

como projeto: são e

colocaram e nos

tomando maior contato com a
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tambémT ivemos oportuni dade de elaborar , no
investigação, uma cronologia de Palanti,deprocesso que
este. Cons i déramos outras ■fontes. além doanexamos a

referênciasarqu i vo do arqu i tetos publiçadasas nos
1i vros de SALMONI DEBENEDETTI YOSHIDA No*e
arqu i vo do arqu i t et o, encontramos Curr i culum Vitaeum

Palant i 1955 documentação enviadaelaborado por em como
Concurso Internac i onal monument opara o para o ao ex-

presidente José A. Ramón Cauter, cidade do Panamá, dona
obtendo o 2*qual participou com o escultor Bruno Giorgi,

prêm i o.
Confrontar

documentação constante do arqu i vo, algumasprovocou

questões. Grande parte dos trabalhos menc i onadosoutras

não hav i arncronolog ia, dei xado rast ro arqu i vo:nona

movei sdesenhos de algunsalguns projetos

Bras í1 ia.de do qualplano urbano concursopara oo
recortes de jornal referentespasta comencontramos uma

trabalhos faz iam presenteOutros se porao concurso.
referênci aalguma documentosfotograf ia,alguma em

contábeis ou correspondência. Outros projetos al i estavam
preli minar,est udo out rasarqu i vo, sem quecomono

execuçãocontareferênci as dar depudessem sua ounos
anali secu idadosalocalização. soltosDesenhos que uma

identificar sua relação com algum projetotalvez pudesse
ou obra

* SALMONI, 
em São Pau

Anita e DEBENEDETTI, Emma-Arq u i t et ura 
o, Ed. Perspectiva, São Paulo, 1980.

ou então não.

a cronologia assim estabelecida com a

com M i ndli n ,

** YOSHIDA, Célia Ballario e outros -Henr i gue Hindii n 
homem e o arquiteto, 1975.
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Sabe-se também que Palanti desenvolveu trabalhos

na área de Desenho Industrial, Arquitetura de Interiores,
de Edificações eProj et o Urban i smo. In ic i almenteem nos

conta de abordar cada uma dessas atividades.darocorreu
í amos informações,colet ando dados f olheandoe e os

tentando agrupá-losdesenhos e em campos
cada uma destas atividades.

uma primeira aproximação do arquivo, da qualFo i
rap i damente des i st i mos, abd içando ímpetodo
c1ass i f i cat ór i o acred i távamos poder ordenarque o

descont i nu i dademater ial. A do mater ial era
surpreendente. Muito si do pub1i cado quee

bás i co nãoser i a cons i derado abordagem,para essa
constava do arquivo. Ou o arquivo se tornaria uma fonte a

pesqu i sacent rando desenvolvimento dosma i s, a no
entãorefer idos cronolog ia,trabalhos na ou

percorrer íamos espaços traçados pelo arquivo,acatandoos

entre duas reali dades:confronto0 uma
t ambémfontesordenada. proven i ente deestruturada, que

t rabalhos cronolog i camente. aparentementeabordavam os
esta outra, às vezes confusa e inextricávelcompleta e ou

redundante. documentandooutras1acunas,che i a de vezes
Já desapareceram exemplo algunstrabalhos como porque

interior; uma, aparentementede arquitetura detrabalhos
mais objetiva e capaz de subsidiar a abordagem da obra do

outra parec i a estar mergulhadaenquantoarqu i teto noa
cot i d i anaarqu iteto. dema i sdod i a para se

d iretr izsabe. abordagemconst ituir, em para umaquem
sensívelmaneira.certa confrontoDemais objet i va. o

foi suger i ndomontagensduasentre estas como que uma

do que já havia

pert i nentes a

os sentidos ali sugeridos.
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imagem da obra de Palanti, onde não ma i s se :destTBfca um ou

particular; quando não maiaoutro trabalho fmporta aem
da documentação referentecompletude a- uma:?obra: ou ao

delineja «Ta<na Verdade,conjunto delas, porque se

projeto,post ura presença-jsiftfe- traça,uma uma

época,envolv i mento alguns aspectos deem suacos o uma

prática da arquitetura. a "

sugestãoPor de orientador, ^Prof. Dr.nosso

hav íamos destacada -dá arqu i voJúl i o Robert o Kat i nsky,
três ensa i ar abordagem - 'da ~ obraproj et os dopara uma

eles: o edifício da rua eFlorenCi o= dfe Abreuarquiteto. São

escr i t ór ios1 oj as e da-ruã Barão6),(figs.3 a para e o

apartamentos-, : ambosTatu í 12),(figs.7 dede a COB>

objetivo de aluguel. Os dois edifícios>foram projetados e

da décadaconstru idos final 40u.com o 'objetivode deno

Também orfanato 1L i ga dasaluguel. Senhoraso para a

Nazaréà Av.Cat ó1i cas (figs.13 a 20.) part rc i-poU desta
Cons i déramos se" tratar deinicial.pesqu i sa que, -por

ed i f icações. med-i acãoofereceriam umaprojetos de que

compreensão ç dostambém t rabalhos defavorecer i a a

i nter ioresarqu i tetura deurban i smo,

pr ópr i od i zer doPode-seindustr ial. oque

isso: poucos trabalhos do arquitetoinduziu aarquivo nos
têm tanta documentação quanto estes, mesmo não sendo os
ma i s recentes. Consideramos este dado crrmo significativo.

De fato, os dois edifícios menc i onados =est i veram
Palant i,aecuidados de o orfanato,i nte i ramente queaos

foi
a Itália, foi assumido inteiramente por Palanti<= Foran os

realizados Palanti : nb 'Brasil.primei ros trabalhos por
foram enviados para participar- daForam publicados,

desenho

mat er i al

o que

iniciado com Danieli Calabi, com o -retorno-desie para

perante o

40u.com
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Ida •foram construídosBi enal, aí estão. Todas estase
c i rcunstânc i as cont r i buem enormemente f ornecerpara nos
um terreno mais sólido e palpável do qual partir.

edifíciosDois dos est avam comprometidos

claramente Póster i ormente.com

per iodo d i ret or de projeto Const rut oraseu como na

Alfredo Mathias continua a colocar em pauta esta questão.

não per iodoentretanto. encontramosNo arqu i vo, deste
senão algumas fotos desenhos deou

documentação poder34) . ref erenteA escassa em seu ao
período, demonstra a

Iprodução projeto d iverso daqueledo v i nhade que

Também é desta épocadesenvolvendo. reforma do projetoa
ed i f íc i o Conde de cons i derardo c om

efet iva responsab i1i dade do arquitetocu i dadocerto a

ílobt idos.result ados Tratando-se dequanto umaaos
limitações já estão dadas. Acredito que,reforma, algumas

projetoaju i zar obra deum ou umase possapara que
é preciso que se reconstituaarqu itetura, o seu processo

ét ambémformação. bom resultadosMasde que os que
sens i b i1i dade pudessem d i zer desseat i ngem nosnossaa

obraaju i zemos projetouma ou aque umparaprocesso,
não cons i dere s i mplesmentebasede queuma

propostos,quantoconf i ab i1i dade usos semaos mas que,
estas condições, opçõesenvolverpossa nos nasesquecer

matér ia.resolução da t odasdo arquiteto sua com asna
contrár io.deparou;c i rcunstânc i as que se casocom

abstraídos das circunstâncias e usos. corremos o risco de
esta fosse 'esculturaarquitetura comoaju i zar se umaa

d if ic iImente express i va de alguipenetrável" , mas
sent ido.

a especulação imobiliári

Prates. É preciso

fachadas(figs.25 a

inserção do arquiteto em um processo
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ed i f íc i osOs do i s constru idosmenc i onamos.que
são épocaaluguel, de d i scursopara una em que o

estámodern ist a ass i n ilado o agenc i amento dose espaços
propostos pelo arqu iteto demonstra adequação daa
arquitetura à época. Esses edifícios têm como propósito a
produção de devem reali zarespaços que se como
mercadori a, onde colocam condi cãoos usos se como

realização. Parai nerent e arqu i tetura,a essa a essa
condicão de espaço tendo em vista sua produçãoagenc i ar o

mercador i a desvenda perspect i vas daascomo
é i mpôeflexib i 1 idade, o projeto,que um programa para e
m ín i moparâmetros poss í ve i sde i nvar i antesdoos que

mercadoria-imóvel, tendo em vistapossam constituir a que
à maior mobilidade quanto aos usos, corresponde uma faixa

potenc i a i s maior. Osconsum i dores proced isentosde
às Jásubmet em d i ret r i zesprojet ua i s aqui grandesse

'vocação' da localização cidade e pelastraçadas pela na
impostas pela legislaçãodefini coes nun i c i pal. Aqu i , um

escr itór ios, edifícioed i f íc i o al i ,de 1 ojas e um

A partir daí, trata-se de traçar em grandesres i denc i al.

necessár i asinvar i antes correspondem1i nhas que aoas

edifício: circulação, cobertura,abrigo e caracterizam o
serviços. Para estruturar tudo isso, ot i miza-sevedos e

relação entre matéria construída 1ivresespaços para
relação custo/mat ér i avistatendo emuso,

injunçôes. éespaco/benef íc i o. Cumpri das essas o
nan i festar organ i zar1 i beradoarqu iteto para

matér ia projetual: estrutura,todaestet icamente
plást icosvaz i os, elementoscheiosvolumetr ia, e

p i ct ór icos.
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8.1 Espaço e racionalidade

arqu i tetura, conproaet i daA quando COB a
i mob i1i ár i a,especulação assun i rpode aspectos de

a anali se.part icular interesse Trat a-se depara senpre
uma questão, problema a ser resolvido para arqu i tetooum

questão da arquitetura, ou melhor dizendo, auma
aqui responder e situar questões que lhearquitetura deve

são exteriores. Desde os primeiros tempos. a arquitetura

atravésprob lemat izando decr iando e os espaçosvem
t écn i cas construt i vas de ■ater i a i s.e novos

construção do questãoEnt retant o,colocar a espaço como a
a i nda i dent i f i car d i ferenc i arda ou e

só poss ívelsubstant ivando-os, t ornouse nu«aespaços
está reg i doconst ataépoca que o espaço porseem que

determinações económicas.
até antes da primeirainformaCol1ins * nos que

edifícioséc.XVIII, i nt er i or dedomet ade um erao
conteúdo de"essenci almente cai xa,concebi do como o uma

série de recintos como caixas’**. A part i r de 1730
idé i as 1ograrNovasmudou.at i tudeesta surgem para

"a audança de pontos deseja.de paralaxe,efe i tos ou
deslocamento dosaparenteproporc i onandovista UB

tendo coao exemplo o salão rococó cob espelhosobjetos' ,
Argan d iferencia decolunatas*»*.de o espaçoou o uso

** Id.,P.20.

Los ideales de la arquitetura moderna 
- Editorial Gustavo Gilli,S.A. Barcelona,

* COLLINS, Peter 
(1750-1950) 
1965.

ou uma

-mas não
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I
"arquitetura de co»posição". funda sobreuma que se una

concepção objetiva do mundo da h i st ór i a, doe espaço
deter»i nação à"arqu i tetura de formal', refer idouma

experiência individual e ao processo vital*.
Observa Collins:

até séculof at o cur i osoum que, o
XUIII, t ratado de arqu i teturanenhumem se empregou

ideiaest a palavra, enquanto do espaço como
pr i már i a compos i ção arquitetôn ica nãoquali dade da

tenha se desenvolvido até os últimos anos"**.
alemãesLembra foramque os que

s i gn i f i cação arqu i tet Sn i co.do espaçoexpressaram essa
pr ópr i a 1 íngua: épela raumgestalturngfavorec i dos um

da hab i tacãodesenho espac i aldes i gnat ermo o emque
contraposição às superfícies sólidas delimitam. Emque a

ípios do século XIX o emprego para a arquitetura dopr nc
foi usado Hegelsent i do modernotermo por naespaço no
à cr ít i ca arte foiapli cando—o deArteF ilosof i a da e

para o ocidente, através dosHenr i ch Wof1i nd i fund ido por
discípulos de língua inglesa.***seus

quando se constata que o espaço no qualDe fato.
está permeado pelo valor. ele sev i vemos movemose nos

melhor utilizaçãoobjeto de reflexão todostorna empara

ed i f i cação, =i nterno.o urbano.sent i dos: o espaço oaos

mob i1iár io.

Id.,P.2i.***
Eli

1973,p.19.

*« COLLINS, Peter 0p.cit.p.2i

«** Id., p.294

« ARGAN,Giulio Cario - 
arquitetônico desde e 1 
Vision, Buenos Aires, :

o del e s p a c i o
nuestros ri i a s . F d . Nueva

que a
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Palant i. Tendo atuadoAqui reencontramos em
todas estas áreas, pôde trabalhar amplamente a questão do

d i ferenci ações proven i ent es de suacom asespaço

formação cultural europeia,origem se confrontarao come
São v i sãoPauloencontrou unaem com UBqueo espaço

pode talvez d i zer dod istanc i ada.ma i s nos nossopouco
de tão habituados, jáprópr i o espaço que, nemas

percebemos mais.
co i sas
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Espaço público e espaço privado8.2

É percept ível edifícios,Plant a dena seus a
circulação horizontal definida separadamente dos espaços
úteis dá se articulando ortogonalmentea que acesso, coi

c i rculação art i caiaçãovert i cal. Ainda sejaa que a
trabalhada geonetri camente co i nc i dentee com a

do edifício.organ i zação éestrutural a i nda sent idoo
c irculaçãodafune i onal dos d et erm i namespaços e que o

desenvolvimento da P1ant a, ainda sent i do ma i sque num
formas geométricas simples e definidas.orgân i co. em

preocupação setorização dosHá comuma a usos
importância à c i rculação.reflete confer i danaque se

setor i zação. man ifestar tanto planosEssa por se nos
resultahor i zonta i s nos por vezescomo em

d i scern íve i s,são claramentevolumes oque
àsà sent i do de montagemsão, plantaconferem um e

composição de cheios e vaz ios. organ i zadosfachadas, uma
hor i zontalmente. Podemosvert icalmenteantes que

fune ionalabordagem docons i derar programaaque
ésetor ialmente,volumetr icamente mu i totrabalhado e

abordar projeto dedemane irasemelhante se um
atravésobras, dessedecadaurban i smo, uma suase

c i rculação.montagem organizada pela acabadeprocesso
urbanaestabelecer comumpor

qual se compõe.
relac i onar urbano deUm edifício pode se o
const i tu i rPode monumento,maneiras. sed i versas como

na paisagem,como marco
contemplação. ind icar mu i t osà parecemcomo osexposto

e quando não

diálogo com a paisagei

referencial que se pretende único
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edifícios da Av. são, antes dePaulista por exemplo, que
t udo volumes, d i st i ngu i dos pela un i form i dade da text ura

t ambémPodemde cheios oferecere uma
continuidade programática ao espaço urbano como

edifício Louveira, de João Vilanova Artigas, o Museu deo
de São Paulo de Lina Bo Bard iArte Moderna o Museu dae

Mendes da Rocha;Escultura, de Paulo podemou
fechar-sedef i n i t i vamente para a rua como ocorre em

resi dênc i as de Art i gas. obrasAs de Palant i,algumas
mantêm relac i onamento urbano, a nossoum ver , em
função do processo de abordagem dos programas funcionais

i dent i f i car trama urbana, lotecom a comque, sem se o
urbano, como provocando
sempre um

ident i f i ca no lote apaisagem urbana que sua unidadeuma
A massa edificada podev i suai. ser decompostamater i al e

Justapostos, def i n i dos d iferenc i ados,volumes eem

Há i ntençãouma montagem.mostrando-se como quecomo uma
funçõesd iferentes abr i gacaracter izarde que umas

plást i cos P i ct ór i cosed ifíc io.Os elementos e que se

texturas e materiais, bememprego das cores,expressam no
un i dadeconferem volumesestrutura. aos e nosacomo

trata de uma obra individualizada,informam de umaque se
t empo, cont i nu idadecont i nu i dade. Mas essamesmoao

plástica contradiz a descontinuidade volumétrica acabae
através amb i gu i dade.dessaapontar, para opor nos

descont ínua caracter izamontagemde que aprocesso
individualizadas em cada lote dediversidade de fachadas

uma rua(fig.l)
plást i cosaspectosquantoPalant i, aos e

Quando trabalhap i ct ór i cos, não é eloquente. com

certo estranhamento quando se está acostumado a

com o

que os parodia em uma mesma obra,

e visual
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repet i cão de elementos, art iculá-lasprefere
vert i calmente, de i xar contrabalançá-lasdesem com
composições horizontais resultando equ i1íbr i onum nas
fachadas dos seus edifícios
■colmeias’. Não conf igurau. t extura f ornada pelasuma

edifício.volume do De éabert uras resto.no o que
textura, pelo det rabaihado d i ferentescomo uso

da evocação tátilmant ém próxi maescalamater iais, e
textura, enquanto que o Jogo deproposta por uma
escala requerida pela visão. 0 Jogo delinhas respeita» a

vez, propõe a compreensão da lógica dosvolumes. por sua
À penetração à circulação proposta.internos. eespaços

Considerando que éoferece acesso. aose
Palant i art i cuiacentrali za queo processo com o
transi çãoed i f íc i o, deentrada, 1 ugar entrea

c irculaçãoc i rculação i nterna doexterna, a e a
edifício. tratamento s ign i f i cat i vo. Arecebe um

àconfer i dai mportânc i a trad ic ionalmente entrada de um
lógica. Trata-se, efet i vamente. deed i f íc i o. tem sua

do edifício, de inscreverexteriormente oi nd i car acesso
de certa escala.volumeed i f içada, aem ummassaem uma

àde abrecond i cão arqu i tetura,de espaço que sesua
É também a partir desse acessopenetração que seusos.e

através daefet i vas depossi b i1 idades usoart i cuia» as
circulacão. Trata-se de um espaço construído como abrigo,

remonta às primitivas elaboradasidé i a cavernasqueuma
poss i b i1i dade deé acesso epela natureza: sempre

Não éum espaço para uso.
então circunstancial a

edificaçãoà entrada depelo projetarconfer i da uma
consequentemente, à circulacão.

circulacão que podem realizar 
importância conferida e a atenção

cores e

nunca a idéia deque não dão

c irculação que
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Palant i assi nala entrada ■arcando-aa
escada, uma marquiseext er iormente por uma por vezes,

circunstanciado pela implantação, incorpora

vert i cal v i sualmente d i ferenci ado. A entrada ficap 1 ano
reentrânc i asendo escavada donoapenas uma corpo

criado não sóed i f í c i o, trat a de um espaço■as se para
t ambémentrada, conformarass inalar mas paraa uma

transição entre espaço da rua,o
é antesedifício. solene. acolh i mento. EscadaSem umser

entradas dos edifícios dacaracterizam asmar qu ise ruae
Tat u í G i bralt ar enquantoBarão Chipre,de e queo ae

Florênc i o éed i f íc i o deda Abreuentrada do rua
plano vertical recuado (fig.4>.

Barão Tat u í,ed i f í c i o de de doisda0 rua
foiandar,apartamentos por
0 plano da fachadalote trapeizodal.de um

f i carai 1igei ramenteangulação da espaçosose
dois apartamentos do andar tipo.entred i ferenc i ados os

resolv i das terraço.forammetragemdeAs d i ferenças no

área para terraço.dos apartamentos comf i cando menorum
Na fachada

de outro modo praticamente inevitável,s i metr i a, em uma
iãoandar, 1ançaredifício de dois apartamentos por sem

de artifíóçicios <fig.7 a íi). Esse procedimento em que o
s i tuaçãodepart ido uma como quearquiteto

soluçãodecont inu i dadedando ao querespondendo e
exemplo, exempli f i cadatraçado por umruaencontra, o

at itude perante over,nossopouco a
lhe cabe desenhar.vazio paraqueperante o
ex i stente estabelececons i dera eo umContextuaiiza,

acompanha a

a sua urbano e

o acesso a um

externo, e o

essas diferenciações contribuíram para quebrar

assinalada por um

implantado em toda a largura
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d i álogo sent i doabre obra: sejaque um para sua
contradizendo, seja reafirnando, mas Jamais ignorando.

L
Palant i, v i mos, estabelecercomo procura

a edificação e espaço públi co. Écont i nu i dade entre o
então darmos conta de J ustament eengraçado nos que num

é escavadoedifício projetado Palant i acessopor um para

subterrânea para pedestres baixo da Av.pora passagem

Uma concepção de espaço através de Palanti8.3

soc i edadedaadvento0
at i v i dadesconsoli dou dod i fund i uampliou. aseque

também envolveu coBpro»i ssosarqu i teto, em novos eo
Platãoresponsab i1 idades opara

modelo de cidade com três ou quatro homens, sendo queseu
Platão não há demesmo tempo.deles é arquiteto*. AoUi

dedicam àadm i t i r na
Platãotêm depreendido com i sso.imitação**. Muitos que

artistas é que estariam sendo banidos daconsidera que os
Platão, arte t em tantaOcorre ac idade. paraque.

acautelaré prec i soi mportânc i a se com a suaque
o carpinteiro que faz0 arquiteto.at i v i dade.

uma mesa.

formaçãodedeparte processofaz umfazem,o

* PLATSO

** Idem,Rep.595a.

ph r a Completas -Agu i11 ar, 
Madr id,1969,Rep . 369b.

criam realidades. Operar com a imitação, todos

com a sociedade.

Consolação: coincidência ou predestinaçãoífig.29)?

que secidade os poetas ou os demais

assim como

industrial e mercantil
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aprend i zagem do humano. A iodo, restar i aser grosso

d i st i ngui r i m i tacão.■boa’ da doa o

questão é.art i sta. 0 estar de fato,pareceque em

responsabilidade do artista na cidade.

Os proced i mentos projetuai s hod i ernos que se

detêm imitação de outras arquiteturas.c itacões ouem na

manifestação da necessidade depoder i ai retomada dasser
questões centradas arqu i tetura. vontade dena a se

1i■itaçõesdas i opostasdesvenc i1har soc i edadepor uma
qual projeto deve reflexo i med i ato deserpara a o

Na sociedadenecess i dades de massas, no campo
mi mét i cosi ndúst r i a cultural , proced i mentosda esses

t ambém submeter outra leiturapodem ase uma que nos
induziria a dar todas as razões a Platão.

As responsabilidades arqu i tetura,apara coi a
emergênc i a soc iedade i ndustr ial, entret ant o,da

questão da racionalidade e, nestes termos.ressaltara» a

raízes, parecia sãoindicarma i s do que pensar em que as
prát ica daeconom i cas arqu itetura dever i abases que a

dentro das necess idades,t ornar novasrumocomo
valoresvaloresequac i onando e espaços. e processos

valores formas:valoresconst rut i vos, usos. ee uma
economia política dos espaços e uma estética da economia.

a arquitetura ainda pode manter a sua aura:Apesar disso,
de edificação é. únicacerto sent idoobra ema

público e talvez i sso. depois deexpostageral, porao
ideia de àquelasacrescentouséculos.muitos espaço

características essenciais de Vitrúvio: "ut il itas.três

firmitas e venustitas', como observou Collins*

* CGLLINS,Peter- Op-cit.,P.16. 4$.

II

nosso ver.
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a questão da imitação em Platão,cabeAo abordar
hav íamosretomar palavras anter iormenteas com que

descr i t o as
projetos de Palant i: ' sem i dent i£ i car tramase com a
urbana, lote urbano. parod iacon o como que os em uma

provocando um certo estranhamentoobra, quandomesma se
est á paisagem que i dent i fi ca loteacost umado a uma no

Não poder íamos ent ãov isuai " .unidade mater i al esua
at itude de Palant i equac i onamento dosabordar noa

à luz dessa noção de mímese mane i ra decomo umaespaços

i mpressão t emos desenhosA que ao ver os que
é dePalant i,diferentes projetos dedef i neu queos

está trabalhando e organizando o espaço como se estivesse

encontrando:vaz i os lote,preenchendo que oos
Éjanela...lado da ■F ossecantosala, como seaoo

colocando coisas nesse mundo num movimento de dar sent i do
estái ntenção cont inu i dade posto,de ao que mas oe

contr i bu icão dasdecoro mundoa sua aoagregacom que
co i sas, nos

está produz i ndo ôualalguma um espaço,agregar
espaço?

contrad itór ia.concepção 0É do espaçouma
cont i nu i dade: do urbanoé tratado aoumacomoespaço

edifício, do edifício aos seus ambientes, nos ambientes o
rac i onali dadehomem,mob i1i ár i o. Mas com suase o

Frac ionou-o lotes,compart imentou em emespaço.o
ass i m cr iando mundod iversos. noaposentos ousose em

Palant iqual vive. recuperarquererparece
a montagem.originário de continuidade, operar com aao

Justaposição e nesse movimento procurando dar um sent ido

um sent i do

uma reali dade?

leva também a questionar o que está posto. Ao

relações com o espaço urbano propostas pelos
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àde cont i nu i dade. caráterde decomo que procura um
Nesseun i dade trabalho. proced i mento. confereao

importânc ia à c i rculação:part i cular se os espaços
fracionados conformam e estruturam a permanência do mundo

no tempo e no

íProdução do espaço e desenho industrial8.4

espaço como matéria prima,Tendo o se íocupação. Não équestão dacoloca pora sua acaso, nas
da habitação Económica, ref er i mosj ornadas nos no

mob i1i ár i o atençõescap ítulo 5, recebeo ocupa e
prescr i ções. 0 projeto consideraalgumas que o espaço.

acabandodeve supor
■ob i 1 i ár i o,d i mens i onament o dorefenc i ar dasnopor se

máqu i nas, do que quer que sejaou
est ácont i nu idade,def i ne0 e o quecomo emespaço se

não équestão i ndustr i alarquitetura ena
produção deefet i vamente.escala,s i mplesmente mas aa

Esta afirmação está fundamentada leitura dosnaespaço.
observaçãomarcada pelaPalant i, dadeprojetos sua

interior e alguns projetos de reforma. Sãoarquitetura de
recinto que é, dedados i tuaçoes espaço, umumque.em

'caixa vazia', Palanti aborda esse espaçouma

A partir

mobiliário também defineáreas setor i zadasdas o se no
charutar ia. bancos.balcão, etc. Osprojetos mesas.

certo modo, 
definindo áreas de circulação setorizando usos.

sem dúvida

e simular

para o desenho

espaço, que assegura a continuidade do mundo.

que deve ser abrigado.

a ocupação Justa e eficaz,

a que

para os homens, é a mobilidade dos homens,
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móveis def i nem setores. c irculaçãoespaço, usos.
As paredes c ircundantes ganham visibilidadeusos. COI

painéis.texturas, Cada parte desenhaque se
contextuaii za dema i s. 0com as espaço se

montagem ondede cadaprocesso peça aparece como
necessár i a quanto 1 ugar (f i gs.41que ocupa e
42) .

Platão também admite o carpinteiro
ci dade. Suando fabricade uma mesa uma

idéiad iretamentereali dade cop i ada da de Petermesa.
Collins afirma que o desenho pode ter servido como ponto

referenci al arqu i t et ura moderna,de apo i o e para a na
carát er nãode objeto f une i onalmed i da que o eem

abr i r caminho abordagemrepresentat ivo pode para uma
ar qu i t et ura, desvenc ilhando-ada dossemelhante

condicionantes historicist as*.
desenho do mobiliário produzido série pode0 em

ainda t enha t ornadoperd ido que sesua aur a,a
s i mbóli co. não é i nt encâoMasobjetofet i che nossaou

aqui, tratar específicamente sob esse aspecto dos objetos
industrial. Mas éproduzidos pelo desenho aconteceque

móvelabstra imos desenhado do cont ext o:quando seuo

faltar-lhe concretude, realidade. Muitas das fotosparece
Palant i f oram pub1i cadasmove i s do arquivo dede que

pela revista Habitat **, parecem saídas de um mostruário.
móve i sdesses de Palant i■fotosDestas na

poderíamos acrescentar própr iarev i sta, ao que apouco
Mas quando nos detemos seus projetos■foto apresenta.

Cit.,P.275.** Op .

(í):53-9,out./dez 1950.** Habitat

à forma e

está a produzir

em seu modelo

a nesse
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interior é que efetivamentede arquitetura de começamos a
□ mob i1iár io.perceber que como a arquitetura, pode criar

espaço.
Na arquitetura de interior de Palanti, o espaço

construído mostrando tãodensidade sent i do ,eassume se
impressão deque temos Já haviae coerente,coeso a que

constru ído abr i gar aquelassido f ormas aquelespara e
quando Palant i projeta edifícios,E, i nversamente,usos.

mantendo aquela flexibilidade para usos dosmesmo que os
usuár i orequer ida fut uro desconhec ido.por umespaços

percebemos que houve uma simulação de ocupação.
de arqu i teturaNo projet o de i nt er i or , o

écu i dadoso detalhandocom queprocesso o que
o bom técnico doproposto, lembra menos a

considerar cada pincelada com que compõe o quadro até dar
trabalho. Est e t ipo det erm i nado projetoo nosP or

Palant ide abordari nforma pouco oum

matér i adom ín i o sobre traduzsobre essaseu queespaço.

projetoífigs.43 a 46).no

orfanatovisitar da dasGuando fomos o

Nazaré sab íamos,cat ó1i cas, Av. pelosSenhoras na

mob i1i ár i ododa daarquivo,projetos do

confess i onár i oPalant i:desenhadoscapela por e
bancos. Estes móveis não se encontravamgenuflexórios com

ali. Entretanto, outros detalhes que não estavamma i s no
observados. Na ala de permanência epuderam serarqu i vo.

dois pav i mentos super i oresdas cr i anças, em seuso
quatro dormitórios quatro banheirosd i str i buem e emos

adequaibanhe i ros cada faixadeles.Oscada -seum
daaltura peloetária. seja ou acesso aos
crianças menores nãoPara as(fig.i9).chuve i ros que se

ex i st ênc i a

que o pintor

sobre a maneira
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há um patamarbanham sozinhas. interior do box, que éno
alcançado através de degraus, o que possibilita à criança

em boa altura esfregada por adultopara ser um
pé e depois descer Um corrimão de ferropara o chuveiro.
aux i 1 i a cr i anca sub i das desc idas degrausa nas e nos
molhados. Esse pat amar t em altura banhe i rosmenor nos

cr i ancas Encontramos aindapara em uso um
mobiliário adequado às condi coes exigidas: mesas, camas,

cr i anças.sapate i ra Bancosbancos de made i rapara ase
crianças no banheiro. F irmes.aux i 1 i ars as

são fácilt empo levesestruturados, deao mesmo e
aux i1i arpelas cr i ancasmanuse i o para no

As mesinhas são estruturadas do(fig.20).detroca roupa
d i mensões.outras■odo, Masem o quemesmo

cat i vou f o i o desenho dasdef i n i t i vamente nos camas para
Foram dimensionadas duas medidas(figs.17cr i ancas - emas

na distribui cãocabeceira alta e grossa ee
duas alas 1adeadasplanta pel asi nd i cada quena

não estando cabece iraaquelas que, volt adacom acamas,
dormi t ór i o.centro do voltam-separedes, noaspara

criandocabece ira, divisacont racabeceira como que uma
cada cama sentido acolhedor.de umespaços

é estruturado placas de lade irada cabeceira0 plano em
venezi ana,i nclinadas. confer i ndoparalelas como umae

atuandov i suai, anteparo,■ateri alsolidez como seie
c irculação deprejud i carentretando a ar para as

cr iancas.
não são somente Na verdade.Essas camas. camas.

estão.dão recr iam Ascont inu i dade o espaço em que

sér ie, dormitór ios.ali nham-seproduzidas nosemcamas

repet i cão. nãoAsSér i e rep et em.usada camas secomo

enxugamento e

18). Têm uma

estáveis e bei

que confere a
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prot ót i po.remeteu ■odeio repet içãoAa um ou na
é muito ant igaarqu i tetura em produçãoe quando falase

sér i e, trat a-se antes de i dent i f i carem o processo
0 empregoprodut i vo remete produt o.se oa que

sér ie supõemóvel de conv i vênc iadest acado uma a e
móveis de outras sériespossível afinidade com outros num

desenho então,0 i ndustr i al devemesmo espaço.
necessár i amente, c i rcunstânci acons i derar dea sua
ex i stênc i a montagem, compondo out ros objetos.sena

c i rcunst ânc i aTambém é ed i f1 íc i odoesta me i ouma no
São parâmetros para relações entreurbano. se pensar as
num mundo cada vez mais povoado de objetos.objetos,

Hab i tat * publ i cou trabalhoA rev i st a deo

instalações dos escritórios da OlivettiPalant i para
matéria bem documentadaera

móve i sBar d i . EsseP. projetoass i nada pore

painéis executados pelo pintorPalant idesenhados por e
Bramante Bufoni. Comenta Bardi no art i go:

não precisam’0s móveis criados Palant ipor
especificações críticas, ele amb i ent ado,de os

especial atençãoindicam, dando1egendas aoascomo
elemento da côr’*«.

móvel ex i g i rdo0 desenho parece
É no contextoser devidamente apreendido.possapara que z

sent ido para poderseuprocesso e oo seuque expressa
mundo dos objetos. Um quadrolugarencontrar noum

sua lógica.encontre a Ouma parede paraprecisa de que

(49)s i-12,jul/ago 1958.* Habitat

** Op.Cit.,p.

de um

no edifício Conde de Prates,

um contexto
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móvel também exige não um fundo neutro, ondeum espaço,
possa recriá-lo

poss íve i s?Sua i s outros context os Zev i * nos
Itál ia, mob i1i ár i oi nf orma desenho do foique na o um

ponto de apoio para a difusão da linguagem da arquitetura
a peculiaridade de um paísmoderna. No Bras i1, i nser i do

i nt ernac i onaleconom i a entretanto.na e sem un
e tecnológico compatíveldesenvolvimento industrial

mãoprovido de demundo; obrauma que na sua
fôrça deé trabalho bruto,maioria estadoumaquase em

qualificações e de baixo custo e detentor de
P ôdef ís i cos apropr i ar , i nvest i rpor naespaços

construção arqu i tetura moderna, deae na uma
propost as proven i entesinformada sobre daelite as

c i rcunstânci as, desenho i ndust r i alEuropa. Nest as o
fabr i cação sér ie.depropostaenquanto em surge

àst ent at i va de respost a necess i dadesefet i vament e como
nãoarqu itetura: bastavapelacr i adas espaços

espaços precisavam também ser preenchidosmodernos, estes
o viver propostocom porpor

esta arquitetura.
mobiliário desenhado L i na Bo Bard i G.0 por e

Stud io de Arte Palma, julgar pel osPalant i para o
f ot os rev istas deacompanhamt ext os as nasque

foram rapidamente assimilados e incorporadosarqu itetura,
doisde aparentefaca Amercado:pelo gumes.uma

execução mater i al empregado.do desenho.s i mpli c i dade e
produção i mi tacõesdecont r i bu i ndoacabou para

Arquitetura Moderna- Arcádia,* ZFUT.Brnnn-HistÓria 
Lisboa, 1970.

com o

e também estar no mundo.

sem maiores

relações e usos compatíveis
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série. qualidade duvidosade de customas menor para o
informações doconsum i dor. Segundo text o da revi st aas

Hab itat *, ainda d i fund i do Brasilo no
ocasião, havendo desconfianças quanto à durabilidadena e

emprego do compensado.De qualquer modo. o
■ob i1i ár i operspect i vas desenho doabr i a outras para o

i nexequ ívei s.então épocaat é Naeram mesmaque
Escand i náv i a
vendem através de uma firma.

Arquitetura e decoro8.5

decoroant er i ormenteref er i mosNos ao com que
contr i bu i ção mundo dasPalant i

da pub1i cação Hab i tatrev i st a do daQuando na
Barão de Tatuí, texto ■faz desse termo. neleque usorua

Sendo uma palavra usada.det i vemos**. ao que parece,nos
retórica, restouque tematizavam1 at i nosautores a apor

text o poderia s i do redigido pelodesuspe i ta oque
■obi1i ár i oAgora, abordarprópr i o Palant i. o e aao

palavra pode assumir out rasi nter i or,dearquitetura a
Decoração é t ermo cons i derado tantoconotações. um um

referênc iasFazarqu i tetura.pejorat i vo aoapara
sobrepõe talvez embacesupérfluo, algo que e que asea

conotações ét icasDecoro temarqu i tetura. que

<í): 53-9,out/dez,1950.* Habitat

(10):19-23,1953.** Hab itat

ed i f í c i o

res i st ênc i a.

agrega a sua

compensado não era

e a Finlândia produzem móveis de Aalto e os
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estét i cas: pudor , d ign idade. sabe composturaquemou a
de não impor... Pois não éde não exibir e

nobi1i ár i o dividede que o espaçoespera um com as
deles fazem uso? Não ser i am loldura,pessoas que

relaçõesat i v i dades humanas?pode-se d izer, epara as
holofotes sãoNessas condições. nãopara as pessoas.os

Sãoou do qual fazemobjetos que usos.para os
não convém que as roubem.mas

decoroemprego termodoMesmo para ao

inúmerasconsiderando até mesmoarqu i t et ura, as vezes que

relações‘palco des i do descri t at emc i dade comoa

humanas’, não parece ser descabido.
i roplementa umaA cultura da sociedade de consumo

concepção obj et o de desfrut e*.Ado mundo como
não àspúb1i co, fica i muneexposta ao

desfrutá-i mp 1 íc i t as olharposs i b i1i dades que procurano
fotogênico ou o’esteticism< pres i dem,la: o pitoresco. o

de elaboração.ma i or o seu processomenor grau,oues

há camuflam, confund idosanimaisi sso,Enquanto que se

pela configuração e côr que deleque V vemcoe
isso conhecidos como miméticos.tomam, sendo por

* Cf.LASH, Cristofher --A culí. 
Editora Ltda, Rio de Janeiro,

eles a

o decór das cenas.

isso o que se

o meio em

as cercam

tra do narcisismo— Imago 
1983.
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CRONOLOGIA9.

cronologia, considéramosorgani zarPara a
referências publicadas de SALMONIaquelas nos

SãoIt al i ana P aulo"*"Arqu i teturaDEBENEDETTI, em

Eph i n Hindiin, homem'Henri queYOSHIDA, o e o

i néd ita, é■fonte, arqu i vo doA outraarqu i t et o’**. o

curr i culum v i t ae elaboradoAl i encontramosarqu i teto. um
documentação env i ada1955Palant i paracomoempor

ex-pres i dentemonumentoInternac ional aopara oconcurso
Panamá,do do qualc idadeJosé Cauter,Ramon na

obtendo o 2“ prémio.escultor Bruno Giorgi,part i c i pou o
const i tu i arqu i vo, encontram-sedocumentaçãoNa oque

i n-formaçoes.outras referências que acrescentam outras

M i ndl i n* YOSHIDA, Célia Bailario -Henr i SUE Eph i D 
homem e o arquiteto, 1975.

SALMONI, Anita, e 
iliana em São Paul1

DEBENEDETI, Emma - Arqu i t et ura
1, Ed . Perspectiva, São Paulo, 1980.
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proven i ênc i a édas fontesA reg i strada na
cronologia da seguinte maneira:

São(GP)
do arquiteto;
São aquelas provenientes do livro de DEBENEDETTI e(DS)
SALMONI:

(CY)
Documentos do arquivo do arquiteto.(Ar)

as informações que constam do Curriculum Uitae

YOSHIDA, Célia e outros;
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1906

(GP) Nascido em Milão (Itália) a 26 de outubro de 1906.

1929

(GP) Diplomado em Arquitetura no ano de 1929 na Escola
Politécnica de Milão

(GP> Monumento aos mortos da 1“ guerra, em Gallarate
Milão.

1930

(GP) Participação na IV* Bienal de Artes Decorativas
(Diploma de Honra de Arte).

(DS) IV* Trienal de Monza (Milão), Itália - Diploma de
Honra.

1931

(GP) Concurso ENAPI para móveis (Menção Honrosa).

1932

(GP) Concurso para um grupo de casas populares em Milão
(II* Prémio ex-aequo).
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co« os arquitetos Albini, Camus e Kovacs)-1932.

1933

(GP) Edição do livro 'Mobili Tipici Moderni", livro
editado em 1933.

(GP) Concurso para o plano Diretor da antiga fortaleza de
Savona (Menção honrosa).

(DS) Projeto para um plano regulador da ex-fortaleza de
Savona (em colaboração com os arquitetos Albini,
Romano e Clausetti>-1933.

(GP) Participação
estrutura de aço com uma decoração para living-room
(medalha de ouro).

(DS) Projeto de uma Casa de Aço (
arquitetos Pagano, Albini, Camus, Mazzoleni e
M inolett i >-1933.

(DS) V’ Trienal de Milão
(apresentação hors concours) arquitetura de

medalha de ouro.i nt er i ores

(DS) Ampliação, arranjo e decoração da *Villa Mathon*,
L ivorno-1933.

(DS) Projeto para alojamento em San Siro ( em colaboração

em colaboração com os

na V* Trienal de Milão com uma casa em

casa com estrutura de aço
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1932

(GP) Concurso para um grupo de casas pouculares em
Bolonha Cl* Prémio).

(DS) Projeto para um bairo de casas populares em Bolonha

1934.

(GP) Concurso para o plano diretor de Gallarate (Milão).
Projeto para o Plano Regulador em Gallarate -1934.(DS)

(GP) Pavilhões na Feira de Milão
(DS) Exposição da Aeronáutica

records.
Feira de Mi1ão-pavi1 hão do Rayon

(pavilhão do Rayon)Feira do Levante, em Bari

(GP) EdiFício de apartamentos de sete pavimentos em
Milão.

(DS) Prédio de apartamentos em Mi1ão-propriedade de M.
Cerett i-1934.

1935

(GP) Concurso para o Salão de Honra de VI* Bienal de
Prémio).Milão

(GP) Assistente encarregado da cátedra de 'composição 
arquitetônica' na escola Politécnica de Milão 
durante o período 1935-1946.

e na Feira de Bari.
em Milão - salão do raids e

(em colaboração com os arquitetos Albini e Camus)-
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Feira de Milão, na Feira de Mostras
Agrícolas em Bolonha
Bruxelas (diploma de honra).
Vice-presidente de classe no Jurado internacional da
Exposição Universal de Bruxelas em 1935.

(DS) Feira de Milão-PaviIhão do Rayon-1936.
Exposição agrícola de Bolonha-PaviIhão FIAT-Í936
Exposição Internacional em Bruxelas-PaviIhão dos
Têxteis Italianos (diploma de Honra) 1936.

(GP) Realização do Salão de Honra na VI* Trienal de Milão
(DS) UI* Trienal de Milão-Salão de Honra (Hors Concours)

(GP) Laboratório para provas de materiais em Livorno.
(DS) Laboratório para testes de materiais em Livorno-

Propriedade Soc. Material ReFrattare—1936.

(GP) Mostra de Habitação na VI* Trienal de Milão-Medalha
de ouro).

(DS) VI* Trienal de Milão-Exposicão de Habitação (medalha
de ouro).

(DS) Arranjo dos escritórios da S.A.M.E., em Livorno-
1936.

1936.

(DS) Início da construção do conjunto "Fábio Filzi", em
Viale Argone, de esquina com Via Bisiola, em Milão-

e na exposição Universal de
(GP) Pavilhões na
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1937

na

(GP) Concurso para o monumento à Vitória em Milão.

(GP) Seção do Pavilhão Italiano na Exposição
Internacional de Paris (Grande Prémio).

(DS) Exposição Internacional de Paris-Galeria das
Máquinas no Pavilhão Italiano (Grande Prémio).

(GP) Casa em Livorno.
(DS) Casa residencial em Livorno (propriedade eng.

Tavan i)-1937.

(GP) Concurso para grupo de casas populares em Milão.

na

(Milão)-i937.

(DS) Arranjo dos escritórios da Revista Dea, Milão-1937.

(GP) Edifício Industrial em Corsico (Milão).
(DS) Edifício Industrial "Si1icastel‘, em Corsico

(DS) Exposição Internacional de Paris- Na exposição de 
arquitetura para um conjunto de habitações 
populares (medalha de prata)-1937.

(GP) Concurso para o Palácio da Civilização Italiana 
Exposição Universal de Roma (Menção Honrosa).

(GP) Concurso para aplicações do cristal temperado 
construção e decoração (II" Prémio ex-aequo).
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(DS) Dois edifícios industriais para a Soc. Materali

1938

(GP) Concurso para a Casa do Povo de Gallarate (Milão)-Í*
Prêm i o.

(DS) Casa do Povo (Faseio), em Gallarate-1938.

(GS) Projeto Urbanístico "Milão Verde".

(DS) Projeto Urbanístico "Milano Verde" (em colaboração
com os arquitetos Albini, Gardella, Minoletti,
Prevadal, Romano)-1938.

■

(GP) Projeto para grupo de edifícios para habitação
coletiva em Roma.

(GP) Pavilhão FIAT na Feira de Milão.
(DS) Feira de Milão-PaviIhão da FIAT-1938.

(GP) Pavilhão
(DS) Exposição do Mineral Italiano em Rona-Pavi1 hão do

chumbo e do zinco-1938.

(GP) Edifício Industrial em Corsico (Milão)-1938.
(DS) Edifício Industrial "Italvitrex, em Corsico (Milão)-

1938.

a

na Exposição do Mineral em Roma.

Refrattari, em Milão-1937
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1939

(GP) Membro da Comissão Edil do Município de Milão de
1939 a 1942.

(GP) Concurso para o Palácio de dgua
de Roma 1942 (menção honrosa).

(GP) Dois grupos de casas de apartamentos populares em
Mi Ião.

(DS) Casas populares ‘Gabriele D’Annunzio, Milão-1939-

1941.

(GP) Edifício de apartamentos em Livorno.
(DS) Prédio de apartamentos em Livorno-Propriedade Eng.

Tavar in i-1939.

1940

Projeto de quatro cidades satélite nos arredores de(GP)
Mi Ião.

(GP) Pavilhões na Feira de Milão
de Oltremare" em Nápolis.

(DS) Feira de Mi Ião-Salão do chumbo e do zinco, no
Pavilhão Montecatini.

■a»

e Luz na Exposição

e na "Trienal da terra
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1941

(GP) Grupo de casas para habitação popular

(GP) Fábrica e escritórios
(DS) Edifício Industrial em Arcoreítíilão)-Propriedade da

Firma FACIT-1941 a 1943.

(DS) Casa 'nazario Sauro’, em Milão-1941.

(DS) Reforma do cinema "Cielo*, em Milão-1941.

li

1943 a 1945

(GP) Livre Docente nas Universidades Italianas desde

1943.

(GP) Projeto de grande Fábrica (30.000 m2) e dependências

Projeto de quatro grupos de casas para operários
Marselha.

(DS) Projeto para as fábricas, escritórios
"Tuileries Saint-Marcel‘ em Marselha-1943 apara as

1945.
(Ar) Id.(fig.2).

(GP) Projeto de residência em Marselha
(DS) Projeto para una

1945.

em Marselha.

casa residencial em Marselha-1943 a

em Arcore (Milão).

e dependênc i as

em Milão.
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(GP) Projeto urbanístico de esquema do Plano Diretor de
Mi Ião.

1946

(GP) Residente no Brasil desde 1946

(GP) Projeto Urbanístico para o bairro "degli Angeli " em
Génova.

(DS) Projeto Urbanístico para o arranjo dos alojamentos

dos "Angeli", Gênova-1946.

1947

(GP) Membro italiano dos C.I.A.M. (congrès Internationaux
de 1rArchitecture Moderne) desde 1947.

(GP) Edifício de cinco pavimentos para escritórios em São
Paulo (Brasil).

(DS) Edifício para escritórios e lojas,
de Abreu, esquina com o Beco da Fábrica(propriedade
Am i na Magg i).

(Ar) Id.(figs.3 a 6).

1948

(GP) Edifício de 12 pavimentos para apartamentos em São

Paulo.

na rua Florêncio
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1949

rádio, escritórios.

(DS) Projeto para a nova sede da rádio Tupi, com teatro

L i na Bo Bard i ).

(GP) Projeto de orfanato para 300 crianças em São Paulo
(Bras i 1 ).

da Liga das

Daniele Calabi)-1947-1948.
(Ar) Id.(figs.i3 a 20).

(GP) Vários projetos de comércio e móveis modernos para

com

Id.(figs.21,22 e 23).(Ar)

(DS) Projeto para casa residencial.

(GP) Projeto de edifício para teatro, 
restaurantes e club em São Paulo (Brasil).

(DS) Projeto para orfanato para 300 crianças,
Senhoras Católicas (em colaboração com o arquiteto

produção em série.
(DS) Duas lojas (em colaboração com a arquiteta Lina Bo 

Bardi) Estudos de numerosos modelos para a produção

(DS) Edifício à rua Barão de Tatuí-1952.

restaurante e club (em colaboração com a arquiteta

em série de móveis modernos (em colaboração 
Lj arquiteta Lina Bo Bardi).

de 4.000 lugares, auditórios menores, estúdios para
transmissão radiofónica, escritórios, moradias,

(Ar) Rua Barão de Tatuí,351. (figs.7 a 120).
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195ê

(GP) Projeto para duas residências

(DS) Duas casas de residência no Brooklyn Paulista.

(Ar) Id.Rua Nebrasca.

(GP) Projeto de Escola-Internato em São Paulo (Brasil).
(DS) Escola-Internato à Av. Jabaquara, de propriedade da

Liga das Senhoras Católicas-1951.
(Ar) Id.Av. Jabaquara,í.681-Instituto Santa Amália

(GP) Projeto de edifício de 37 pavimentos para

(Brasil).
(DS) Projeto para edifício de 37 andares para cinema,

lojas, sede de clube e apartamentos-195í.

(GP) Projeto de edifício de 37 apartamentos para comércio
e escr i t ór i os São Paulo (Brasil).em

(DS) Projeto para edifício de 37 andares. para lojas e

(GP) Cinema Jussara em São Paulo (Brasil).
(DS) Projeto para cinema.
(Ar) Id. Rua D.José de Barros-1951.

escritórios-sem data.

em São Paulo (Brasil).

apartamentos, cinema, comércio e club em São Paulo
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1951

(DS) Projeto para o arranjo de escritórios da diretória

executado em 1951.
(Ar) Id 1952.

(Ar) Ante-projeto de edifício para cinema. restaurante e

hotel à Praça da República-propriedade A.Matarazzo.

(Ar) Ante-projeto de edifício para lojas e escritórios no

Largo Sò Francisco com Rua Senador Paulo Egídio-

propriedade A.Matarazzo.

(Ar) Estudo e ante-projeto para o edifício

Itália.(fig.24).

(Ar) Procope-Instalações para Salão de chá à
Av.Ip i ranga,570.

(Ar) SCTT-Sociedade Comercial de Transportes
Transatlânticos reforma de loja,rua Sete de
Abr i1,270.

Ampliação e reforma.

(Ar) Lavalpa S/A-Ante-Projeto para fábrica francesa no 
Brasil para processamento de lã, Jacaréí,SP-

da Metalúrgica Matarazzo, que começou a ser
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1952 a 1954

(GP) Direção da seção de projetos da Construtora Alfredo
Hathias de 1952 a 1954.

(GP) Grupo de 29 edifícios de três pavi«entos para
apartamentos económicos.

(DS) Projeto para grupo de 29 edifícios de apartamentos

populares (em colaboração com o arquiteto Alfredo

Hat h i as).

(GP) Projeto da Biblioteca Pública de Araras (Est.S.P.).
(DS) Biblioteca Pública "Martinico Prado", em Arars, Est .

Paulo para a Construtora Alfredo Mathias—
1952-1954.

(GP) Reforma dos projetos dos edifícios "Conde de

Libero Badaró, para arua

cinema à

(Ar) Id.(figs.26,27 e 29).

rua

(DS) Edifício "Conde Prates", à 
Construtora Alfredo Mathias-1952-1954.Prédio de

(GP) Projetos de vários edifícios para escritórios e 
apartamentos em São Paulo.

(DS) Prédio de apartamentos em condomínio à 
Martiniano de Carvalho, esquina com a rua Humaitá,

a Construtora Alfredo Mathias-1952-1954.

apartamentos "Gibraltar" e "Chipre" e
Av.Paulista, esquina com a rua da Consolação, para

para a construtora Alfredo Mathias-1952-1954.
(Ar) Ed.Itororó (figs-30 e3i).

Prates", "Chipre" e "Gibraltar" em São Paulo.
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(DS)
Guarujá (SP), para a construtora Alfredo Mathias-
1952-1954.

(GP) Dois projetos apresentados para o Concurso para o
Paço Municipal de São Paulo (Duas Menções honrosas-

prêmios não -foram conced i dos)-1953.os
Apresentação de dois projetos para a construtora(DS)
Alfredo Mathias, para o Paço Municipal de São
Paulo, no qual obteve duas menções honrosas (o
prémio não foi concedido).

(Ar )
(Ar)

Carlos,653.(figs.36 e 37)

1955

(fig.38 e 39).

Sr. João Sapienza.

(GP) Projeto de laboratório em São Paulo.

na
(DS) Participou do Concurso Internacional para o 

monumento ao ex-presidente José A. Ramón Cauter, 
cidade do Panamá (Rep. do Panamá)-1955. 

colaboração com o escultor Bruno Giorgi,

(GP) Projeto de residências
(Ar) Projeto de residência i

Visconde de Porto Seguro com Rua Angra dos Reis-
Propriedade Rodolfo Bonfiglioli

(Ar) Projeto de residência à rua Ubatuba,58-Propriedade

Figs.(32 a 35).
Sede e Sinagoga da CIP, Rua Antônio

(Ar) Id., 
obtendo o 2* Prémio.

na Chácara Flora, à rua
em São Paulo.

Prédio de apartamentos em condomínio 'Gaivota', no
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Ante-projeto de residência, propriedade Sr. Oaar(Ar >
Fontana à rua Almirante Pereira Guimarães

Ante-projeto de residência, propriedade Sr. D^Elia.(Ar )

(Ar) Ante-projeto cinema Araras.

Residência à rua Alcatrazes(Ar)
propriedade Sr. Petricciani.

Í95Ó

(DS) Edifícios Industriais para

(CY) Metal Leve S/A Ind. e Com ■Arqu. Associado Henrique
E. Mindlin-1954.

(Ar) Id.,(fig-40).
(Ar) Projeto para residência, propriedade Sra. Adriana de

Emboabas com Quintino Bocaiúva-
Brook1i n Velho.

(Ar) Fábrica Elclor - Projeto de ampliação e urbanização
da vila operária existente (em colaboração com
Henrique E. Mindlin).

1957

(DS) Residência do Sr. Arnaldo Mindlin, à rua Mário
Card in i.

__ J

Bened i ct is, à rua

e rua Recanto,

em Socorro (Santo Amaro).
a fábrica Metal Leve S/A
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(DS) Concurso para diretrizes do Plano Diretor de
Bras í1 ia obtenção do 5* Prémio ex-aequo.

Projeto de urbanização de terreno à fazenda Bela(Ar )
Vista, entre a via Anhanguera e a velha estrada
para Limeira, para a Companhia Bandeirantes de
Investimentos (em colaboração com o arquiteto
H.E.Hindiin ).

Concurso da Câmara Municipal e Praça em Toronto,(Ar)
Canadá, Inscrição

1958

(DS) Edifícios Industriais para a fábrica 'Telespark', no
bairro do Jaguaré, de propriedade de Feigenson S/A.

(Ar) Id.
(CY) Instalação Escritório/Projeto/Rio de

Janeiro/Feigenson, Telespark.

(DS) Creche para a Liga das Senhoras Católjicas
(Ar) LSC - Reforma e ampliação da creche à rua

Cantagalo,386.

■

a part i c i pação.

(Ar) Café 01 ido. Galeria Olido-Rua D.José de
Barros,326.Reforma e instalações, em colaboração 
com o arquiteto Henrique E. Mind1in.(figs.41 e 42).

para o concurso, sem dados sobre
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(Ar)
H.E.Hindiin.

Kosmofoto (RKF), reforma de loja à rua São Bento.(Ar)

(Ar)

escritório/Projeto/Rio de(CY)
Janeiro/01ivetti Indústrias S/A, arquiteto
Associado H.E.Hindlin.
A partir de 1958 e na década de 60 desenvolve(Ar)
inúmeros projetos para
instalações em diversas cidades do Brasi1.(£igs.43

1959

London South América Ltda-obtencão do 1* Prémio.
(CY) Nova Sede Banco de Londres/Concurso de Ante-

América Ltda., em
(Ar) Id.,(Fig.47).

(DS) Hotel de 300 apartamentos à rua álvaro de Carvalho,

(Ar) Id.,em col.

i ii

esquina com o Viaduto Nove de Julho e Viaduto Major 
ôuedinho-Propriedade Horsa S/A(Obras particulares 
de autoria de G.Palanti, executadas no período

a Olivetti, de reformas e

Instalação de três lojas e

Ante-projeto para residência em Ribeirão Preto.

a 46) .

Projeto/Rua 15 de novembro/Bank o£ London & South 
colaboração com H.Hindiin.

entre 1960 e 1970).
com H.E.Hindlin.

(DS) Concurso, por convites, para a nova sede do Bank o£

Loja Tecnogeral-Rua 24 de maio, em colab. com
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Plano de urbanização da Fazenda Enpyreo, Município(Ar)

colaboracào com o arquiteto H.E.Hindiin.

(Ar)
Hindiin.
Pavilhão Brasileiro da Bienal de(CY>

Vcneza/Projeto/Veneza/Itália/Hinistério de relações

Amerigo Nino Marchesin.
Id.(fig.48).(Ar)

Projeto de instalação(Ar)
S.Caetano S/A, na sede da firma.

1960

Condoroil Tintas S.A.-Ante-projeto,Fi1ial em(Ar)

(CY) Reforma Cinema Hetro/ São Paulo/ Hetro Goldwin Hayer

(Ar) Plavinil- Edifício de serviços e escritórios em
com Hindiin.Socorro, Santo Amaro, em col,

(Ar) Hetalco- Fábrica de estruturas metálicas, Av. Carlos
Liviero, Quadra i3-km.ii da Via Anchieta.

(Ar) Casa em estrutura Metálica, Guarujá.(Fig.49).

ii i i i i i i

ie decoração da Cerâmica

Loja da KLH em São Paulo, em colaboração com

exteriores, arquiteto associado H.E.Hindlin e

Brasí1ia-lotes Í0B a Í4B Q4, em col. com Hindiin.

de Leme, propriedade Yolanda Hatarazzo, em

do Brasil, em col. com H.E.Hindlin.
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1961

Laboratório/Projeto/São Paulo/ Laboratório(CY)
Especifarma, arq. ass. H.E.Mindlin.
Id. Rua Moncorvo Filho,Butantâ.(Ar)

Aco Torsima à Av. Torres de 01iveira,243, em col.(Ar )
com M i nd1i n.

Fábrica Enk S.A. -Ante-projet o(Ar) Estrada da Serraria

(Ar)

I
1962

(DS) Centro Contábil do Banco Francês e Italiano para a
América do Sul, ã rua Boa Vista, no bairro do Alto
da Boa Vista (Obras particulares de G.Palanti,
executadas en São Paulo no período entre 1960 e
1970).

(Ar) Hotel à Av. Miguel Stéfano-praia da Enseada, Guarujá

(Ar) Projeto de residência à rua Timor,60-propriedade
Antônio Cândido Fagundes Gomes.

*1 
nStand da Probel-Ibirapuera, em col. com Mindlin.

ou Av. Mary-Diaderna,S.P. em col. com Mindlin.
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1963

(DS) Edifícios Industriais para a
"Manufatura de Brinquedos Estrela S/A na via Dutra
(Obras particulares de G.Palanti, executadas em São
Paulo no período entre 1960 e 1970).

(CY) Conjunto Industrial/Projeto/São Paulo/Manufatura de

H .M i ndli n.
(Ar) Id.(fig.50).

(CY) Reforma de residência/Projeto/São Paulo/Proprietário
José E. Mindlin, em col. com H.E.Mindlin.

dois edifícios à Av. Brigadeiro Luís(Ar) Ante-projeto

(Ar) Estudo para o M.A.M. São Paulo, com
H.E.Mindlin.

(Ar) Ante projeto para o edifício de apartamentos à rua
Marquês de Paranaguá, em col. com Mindlin.

(Ar) Ante projeto de apartamentos à rua Oscar Freire (sem
data).

(Ar) Projeto para residência à rua Almirante Pereira 
Guimarães, Pacaembú,S.P.(sem data).

em colaboração

Antônio com rua Manoel da Nóbrega.

Brinquedos Estrela s/a, em colaboração com

nova fábrica da
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lojas, escritórios e
apartamentos à AI. Casa Branca
Hindi in, propriedade Paulo Suplicy.

1964

Reforma das instalações do Bank of(CY)
London/Projeto/Rua da Alfândega n* 29/35/Rio de

(CY) Reforma das Instalações do Bank of
London/Projeto/Av. Alfredo Lisboa n* 505,

(CY) Instalação Interna Escritório/Projeto/Rua Acre
83, ó* andar/Rio de Janeiro/em col. com Hindlin.

(CY) Embaixada Real dos Países Baixos/ProJeto Brasília/
eEmbaixada da Holanda, em colab. com Hindii n.

(Ar) Id.

(CY) Urbanização da Península de Tróia/Assessoria ao
Plano de Desenvolvimento Urbano/ Península de
Tróia/ Portugal, em colab. com Hindlin.

com Hindiin.

(CY) Desenho Indústria de Divisórias de Hadeira e Hóveis/ 
Consultoria/ Rua Senador Pompeu n* 27/
R.J./ClientesCasa Leandro Hartins Hóveis, em coai.

(Ar) Ante-projeto para edifícios e
em colab. com

colab. com Hindlin.

Recife/PE, em colab. com Hindlin.

Janeiro/Bank of London & South America Ltda., em
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(Ar) Projeto para Hall de entrada do Hotel Exelcior
(proj. de Rino Levi) à Av.Ipiranga, 770,
propriedade Horsa S/A, em col. com Hindiin.

1965

(CY) Urbanização da Praça e garagem Subterrânea/Projeto/

(CY) Edifício Sede Escritório

(CY) Instalações de Escritórios/ Projeto/ R. do Carmo/Rio
de Janeiro/ Cliente: Credibrás, em colaboração com
H.E.Hindiin.

(CY) Reforma e decoracão Loja Telespark/ Projeto/ Av.
N.Senhora de Fátima 59/Cliente: Feigenson S/A
Indústria e Comércio.

(Ar) Projeto de residência - propriedade João Reis, em
colaboração com H.E. Hindlin.

196Ó

Nada consta.

Av. Nilo Pecanha, Av. Graça Aranha, R. São José, 
Guanabara, em colaboração com Hindlin.

e Instalações Industriais/

colb. com Hindlin.
Projeto/ Av.Brasil/ Cliente:Jornal do Brasil, em
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1967

HiIton.

1968

Ante-projeto para conjunto de prédios residenciais à(Ar)
Rua Barão de Campos Gerais e Rua Marquês de
Sabará.ífigs 51 a 54).

(Ar) Projeto para reforma de cinema à Av. Paulista.

1969

(Ar) Projeto para instalações do Clube dos Artistas do
IAB, à rua Bento Freitas, 306.

(Ar) Projeto para a tecelagem Santa Constância.

1970

(Ar) Ante-projeto para edifício en Santos.

(Ar) Ante-projeto para um hotel à Av. Góes Monteiro n* 8, 
Botafogo, Rio de Janeiro

(Ar) Projeto para reforma de residência à rua Bahia,1232, 
propriedade Sr. Júlio Lorente.
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Fig.í Ed. Chipre e Gibraltar„estudo 
da composição.
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Fis-2 Tuileries Saint Mareei, 
Marsei11e,maquete.

Fonte: Arquivo GP



Fig.3 Fachadas: Ed. da Rua Florêncio 
de Abreu

Fonte: Arqu. GP



Fig.4 Uista=Ed.Rua Florêncio de Abreu 
Fonte: Arqu. GP
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CASA DAS MAQUINAS 
E APARTAMENTO DO 
ZELADOR

í

Fig.6 Plantass Ed. Rua Florêncio de 
Abreu

FontesArqu. GP

w m

PORÃO
1 Hall
2 Depósitos das loja»
.1 Medidores

Depósito de li.ru
S Depósito
<: Bombas.
1 Caixa dãiiua
H Vão sob o passeio, paru

iluminação

.z.

r
Casa de máquinas 
Casinha e. sala - zelador
Quartos - zelador
Banheiro - zelador
Hall

li.ru
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Fig.7 Vista da fachada: Ed. Rua Barão 
de Tatuí

FonteíArqu. GP
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entradasEd. Rua 
tuí

Fig-8 Detalhe da e 
Barão de Tat

Fonte: Arqu- GP
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Fig.9 PIanta=Ed.Rua Barão de Tatuí 
Fonte: Arqu. GP

O ........... . _ 17|M ............ ..................

Xg'íTTTBIBIIIBB

1 rampa de entrada às garagens
2 entrada principal do prédio
3 hall de entrada

4-9 apartamento do zelador
4 portaria
5 dormitório
6 sala
7 kitchenette
8 chuveiro e tanque

10 terraço
12 enjtrada do aP»rt*imento
13 terraço

dormitórios
banheiro

18 cozinha
17 quarto de serviço
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E. P. elevador dos inquilinos 
E. S. elevador de serviço

1 hall do elevador
2 entrada
3 sala
4 terraço
5 dormitórios
6 banheiro
7 cozinha

in terraço de serviço com tanqu— 
9 W. C. de serviço
8 quarto de serviço

Fig.10 Planta do andar tiposEd. Rua 
Barão de Tatuí

Fonte: Arqu. GP
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RuaFig.li Planta último pav.sEd. 
Barão de Tatuí

Fontes Arqu. GP

Es-Elevador de serviço 
EP-Elevador de inquilinos
1. Hall do elevador
2. Entrada 
3.Sala
4. Copa
5. Cozinha 
ó.Banheiros

1 7. Guarda roupa e quarto
3. Acesso ap. inf.

10. Dormitório
11. Banheiro



107

N-

3

3

3
2

16

7 5
7_

7

7

7

7

o -HE
Fig.12 Garagem e depósito: Ed. Rua Barão de Tatuí
Fonte: Argu.GP
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Fis.17 DoraitóriosL.S.C.
Fig.18 CaaasL.S.C.
Fotos atuais
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Fig.19 Box dos Banheiros^L.S.C. 
Fig.20 Banco dos banheirossL.S.C. 
Fotos atuais
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Fig.21 Cadeira 
Fontes Arqu. GP
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Fig.22 Cadeira 
Fonte: Arqu. GP
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Fig. 23 Poltrona 
Fonte: Arqu. GP
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Fig.25 Biblioteca pública de Araras 
Fontes Arqu. GP



26 Ed. Conde de Prates 
Fonte: Arqu. GP



27 Ed. Chipre e Gibraltar 
s Arqu. GP
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Fig-28 Detalhe: Ed.
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Fig-29 Passagem 
pedestressl 
Gi Ibraltar

Foto atua)

para 
:Ed.Chipre e
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Figs.32 e 33 Projeto l:Concurso Paco 
Municipal S.P.

Fonte: Arqu. GP
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Figs.34 e 35 Projeto IlsConcurso Paco 
Municipal S.P.

Fonte: Arqu. GP



Fig. 36 Sede e Sinagoga 
Fonte: Arqu. GP
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Fig.37 Sede e Sinagoga da C.I.P. 
Fontes Arqu. GP
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Fontes Argu. GP
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Fig.39 Resedência R. Bonfiglioli 
Fontes Arqu. GP
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Fig.40 Edifícios Industrias para 
fábrica Metal Leve S/A

Fonte: Arqu. GP
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Fig-41 Café 01 ido 
Fonte: Arqu. GP
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Fig.42 Ca£é 01 ido 
Fonte: Arqu. GP



Fig.43 Sede Olivetti S.P.:Sala de 
reuniões,Painéis de B.Buffoni

Fig.44 Desenho: Mesa de reuniões
Fonte: Habitat (49)
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Fig. 45 Sede Olivetti S.P.:Sala 
Diretor

Fonte: Habitat (49)



135

~ir3

I

JF

I

S

Fig.46 Sede Olivetti S.P.s Mesa do 
d i retor

Fontes Habitat(49)



136

: r

,:'í

i:ír ilWlliu

4

.li!

F19-47 Bank of London and 
America Ltda

Fontes Arqu- GP

Ifc
■Bi



í

•&'*

1;^

:

• <

#«4
&Í4

- s.

1.001 í«Éfe< 
•ííbsr"”K ter"

■:?

s.íjtewp
FigT48 Pavilhão Brasileiro e» Veneza
Fonte: Arqu. GP

te 2

íSllter 
Oi iill

2........■'■■

ti
H3-:

Lx;:

1

!£. 
if

. li 
Otr 
lílil

-'';; o^.-

"«W,___

tíl
:.. C: L ....

il 
-I 
Oh’ 

•; ■ ■

;:y£rr.\

? ... 4

-p

V>; '137p' 
Êh;
.'^2 ■

UB
HfHõ
-Hti? £• fflgí

lí

1.7 ' 
í:<0;;-?:

ite 4 ij

Brí
-4 -4

,te A
■tz

■'Í2
iíiJr

í 
êícn1
Kit



138

estrutura «etílica,Fig-49 Casa e« i 
Guarujá 

Fonte: Arqu. GP
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Fig.5e Fábrica da Manufatura de 
Brinquedos Estrela

Fonte: Arqu. GP
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Fig.5í

J

Ante-projeto p/ conj.
prédios residenciais:lapl- 

Fonte: Arqu. GP
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10. CONCLUS20

f oras preenchendo vazios e criando espaços i ntençãoCOB

de dar continuidade ao aundo pelo qual o hoaea circula.

Penso sucessivas gerações de criancas Jánas que se
abr i garaa alguns dedurante vidas naquelasanos suas

do orfanato, naqueles que detêacamas o
fachadas dos edifícios Gibraltar e Chipre e doolhar nas

esquina da Av. da Consolaçãoc ine Belas-Artes, na COB
Av. fala e pouco se sabe hoje sobrePaulista. Pouco se

obras. Não foi ua arquiteto eloquente ePalant i ou suas
não audác i aarrebatar pelapodeaobras nos ousuas

draaaticidade. Mas circulaaos por elas e elas fazes parte
Elas revelaa quando.viveaos.do aundo em

finalaed ida. doaoNessa aesaa
averiguandoavaliando todo percurso. voutrabalho o

questões ea aberto que fica» aqui registradaslacunas.

j

que 

pedestres, delas nos aproximamos coe maior atenção, 
chegando

por um aoaento

Objetos soveis, todos esses produtos do projeto
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esforço de compreender sentidos dacomo um

além de também

na

Alertamos desde o início que o trabalho partiu

de le itura do arquivo de Palant iuma que procurou
i nterpretar contraponto, imagens sugeridas pelosas

projetos do arquiteto e aquelas referentes à cidade de

São Paulo. Cumpri do este estar íamosobjet ivo, talvez.

algumas condições preliminarescr i ando para

da arquitetura em

Ilugar socialo
e tem ocupado.

0 dizer dos dois projetos apresentadosque por

época trabalhavaPalant i 1952, em queem para

construtora Alfredo Mathias, para o concurso para o Paço

São Paulo? gerou polêmicasEsseMun i c i pal de concurso
representados pelo IABarquitetosentre aos

São Paulo, ocasionando artigos em jornalprefe itura de
Geraldo Ferraz, Warchavchik e depoimento de Vilanovade:

conferindo medalhas definalmente anulado.FoiArt i gas.
projeto acabou sendo entregue em seguida0 parahonra.

1954, art igo deEmN i emeyer, umOscar concurso.sem
Diário de São Paulo (10/01/1954)Geraldo Ferraz para o

1952 informadedo queconcursoprocesso

aquele

por

prefeitura. é fato de Palantiintrigante odaped i do

refer idod iferentesprojetos parado isapresentar

projeto II certo036).32 causa(Figs.concurso
outras obras: são dois desenhos.impacto perante suas

I

arqu itetura, 

arriscar uma abordagem crítica. E ainda 

assim, com tudo isso, esse trabalho ocupa algum vazio 

nossa historiografia.

a abordagem

São Paulo e, quem sabe, tentar entender

que a nossa prática como arquitetos ocupa

reporta

projeto de Oscar Niemeyer havia sido modificado, 

razões económicas, pelo engenheiro Alfredo Mathias a
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não -foi possível ainda averiguar qual deles foi enviado.

A estrutura da edificação. proj etono avança uma
proposta formal denunc iar influênciaque parece da
arqu i tetura bras ile ira sobre obra de Palant i . Ser ia

verdade i ra afirmação? fábr icaA deessa aparelhos

san i tár i os de Marselha, da qual conhecemos fotos da

(fig. 2) e é datada entre 1943 e 1945, denota omaquet e

interesse pela questão.mesmo

0 concurso

liberdade de retomá-la? Ou esse projeto poderiaagora a

até não.estar, intenc ionalmente m imet izando■esmo ou

alguns aspectos da arquitetura brasileira? A questão fica

em aberto.

Esse trabalho não termina conclui. Nose

captar uma visão global partir doesf orço de tentar a

época e de obra.dos fragmentos deenfoque umauma as

inerentes à realidade podem encontrar lugaramb i gu i dades

sent idos.outrosabr i r novosparapara se

ficamos aquém do que pretendíamos alcançar.
Não saber íamos.Palant i?Gi ancarlofoiôuem
encontroud i zer que paraespaçoa i nda oseagora,

prática pode tê-lo tolhido. Também nãodesenvolver sua
Essesart i sta.quer i asaber íamos umd i zer serse

alguma. Apenaspartelevariamnãocami nhos, nos

espaço que encontrou, praticoupoderemos afirmar que, no

para um edifício público permitiria

os sentidos da arte.

e não

e sempre
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