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RESUMO


SILVA, Pedro Sunye B. Jaime Lerner Arquiteto: 1962-1971. 2018. Dissertação 
(Mestrado) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São 
Paulo.


A pesquisa resgata a relevância de Jaime Lerner como Arquiteto e Urbanista 
em um momento não investigado de sua carreira. Trata do período anterior à 
participação política de Jaime Lerner como prefeito e governador, quando ele se 
debruçou amplamente sobre a prática arquitetônica, entre 1962 e 1971. 
Documentar e investigar criticamente sua produção nesses períodos teve o fim de 
traçar paralelos com a própria obra de Lerner, com a arquitetura brasileira e 
internacional, produzida no momento, além de mapear seus colaboradores. Foi 
utilizado, principalmente, o acervo de projetos, desenhos, livros e entrevistas que 
pertencem ao Instituto Jaime Lerner e seus sócios como fonte primária.


Palavras-chave: Jaime Lerner. Biografia. Paraná. Curitiba. Arquitetura. Produção 

arquitetônica.






ABSTRACT


SILVA, Pedro Sunye B. Jaime Lerner Arquiteto: 1962-1971. 2018. Dissertação 
(Mestrado) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São 
Paulo.


This research stands for the relevance of Jaime Lerner as an Architect and a 
Urbanist in an unexplored moment of his career. This study digs the period right 
before Jaime Lerner’s political participation as mayor and as governor; when he 
dealt extensively with the architectural practice, between the period concerning 
1962 up to 1971. In fact, the proposal of such an investigation is to document and to 
critically study his production during these periods of time, by tracing not only 
parallels with Lerner's own work, with the Brazilian and international architecture 
produced at that time, but also to map his collaborators. Collection of projects, 
drawings, books and interviews that belong to the Jaime Lerner Institute and his 
partners as primary source were used to give support to this work.


Keywords: Jaime Lerner. Biography. Paraná. Curitiba. Architecture. Architectural 

work.
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INTRODUÇÃO

 

OBJETO 


Jaime Lerner é conhecido como Arquiteto e Urbanista, responsável por 
grandes mudanças na cidade de Curitiba e a identidade da capital do Paraná, onde 
foi Prefeito por três vezes. Suas soluções urbanas ganharam destaque internacional 
e o arquiteto foi até mesmo selecionado como uma das cem personalidades mais 
influentes do mundo pela revista Time. Se por um lado, no campo acadêmico, a 
cidade de Curitiba - e sua figura como Prefeito e Governador - são temas 
recorrentes de pesquisas e discussões sobre Planejamento Urbano e Transporte 
Público, por outro, Jaime Lerner enquanto Arquiteto e também a sua história não 
tiveram o mesmo tratamento. Este trabalho documenta e investiga a obra e a 
trajetória do Arquiteto, enfatizando o período entre 1962 e 1971. Desde seu ingresso 
no curso de arquitetura da Universidade Federal do Paraná ao momento em que ele 
estabelece prática na área; sua vinculação ao plano de Curitiba até que assume a 
Prefeitura da cidade em 1971. Faz-se importante destacar a escolha por delimitar 
sua titulação como Arquiteto dada a multiplicidade de papéis que acumulou em sua 
trajetória como urbanista, homem público e político. A própria definição do recorte 
de tempo, anterior a seu ingresso na política, é pertinente ao título do trabalho, pois 
vincula Lerner ao período em que mais se debruçou sobre a prática arquitetônica. 


Consciente das sobreposições que a definição de “Arquiteto” por um lado, e 
de “Urbanista” por outro, carregam - principalmente na academia brasileira, onde é 
impossível graduar-se com apenas um dos títulos, fez-se a opção apenas pelo 
primeiro. Ainda que o termo seja preciso para definir a atuação neste momento, 
também não se pode considerá-lo impreciso para os outros. O próprio Lerner se 
reconhece em toda trajetória como arquiteto, busca favorecer essa designação em 
detrimento de outras qualificações, tanto que, diversas vezes, afirma sobre ele 
próprio tratar-se de um "Arquiteto de Cidades" e não de um “Desenhista Urbano”. 
Por último, fez-se necessário - e transcende a delimitação do objeto - a inclusão de 
um capítulo inicial de amparo ao tema. Responsável por traçar o perfil biográfico e 
abordar aspectos exteriores ao recorte cronológico proposto de Jaime Lerner, vai-
se tratar de uma peça inédita e imprescindível para a compreensão da pesquisa.
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JUSTIFICATIVA


Esta investigação teve origem na relação entre o autor e o objeto deste 
estudo - o arquiteto Jaime Lerner. O pesquisador nasceu em Curitiba, em 1988 e 
cresceu acompanhando Lerner como Prefeito e Governador do Paraná. Foi, 
inclusive, uma das crianças que passava as manhãs de sábado desenhando em 
uma grande faixa de papel kraft estendida pela Rua XV e que cantava o jingle da 
campanha de reciclagem “Lixo que não é Lixo, não vai para o Lixo”, dois trabalhos 
icônicos de Lerner na capital do estado. Ele também fez parte da geração que 
cresceu orgulhosa dos parques e da imagem de cidade verde que formam a 
identidade de Curitiba.


Em 2007, aos 18 anos, optou por estudar arquitetura e a escolha natural foi a 
Universidade Federal do Paraná (UFPR), mesma escola em que Lerner estudou e foi 
professor. Naquele momento a visão do autor sobre Lerner deixou de ser leiga, a de 
um cidadão curitibano apenas, e se transformou em uma análise técnica sob novo 
enfoque. Foi também na academia que percebeu a primeira resistência ao nome de 
Lerner como Arquiteto e Urbanista.  Inclusive, ao buscar material científico sobre ele 
e seu trabalho, não obteve sucesso. E questionou como um arquiteto e homem 
público de tanta relevância, que chegou à presidência da União Internacional dos 
Arquitetos, não tinha ainda sido objeto de uma única pesquisa biográfica ou da sua 
produção. Com efeito, seu nome constava em poucos livros publicados por ele 
próprio ou em textos sobre Curitiba que geralmente se referia ao homem público.


No terceiro ano da graduação, em 2009, o autor iniciou um estágio 
acadêmico no IPPUC - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, 
ligado à Prefeitura de Curitiba. Lá veio a conhecer diversos personagens que 
fizeram parte da carreira de Lerner e o acompanham até hoje. Inicialmente, 
participou do setor de Planejamento, voltado ao desenho urbano e ao pensamento 
na escala da cidade. Ali foi estagiário de Reginaldo Reinert, ex-presidente do 
IPPUC. E, naquele momento, pôde notar que o IPPUC e o planejamento da cidade 
estavam em declínio. Um dos principais aspectos que justificaram a formação do 
Instituto em 1965 era, justamente, o planejamento integrado (ver capítulo 3), que 
deixou de ser o foco. A Prefeitura iniciava uma tendência a abandonar os ideais que 
tornaram Curitiba especial. Decisões, como a criação de uma secretaria de 
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urbanismo, deixaram clara a perda de poder político da Instituição; ali havia setores 
inteiros dedicados somente a estudos pontuais, como o do Metrô e da Copa do 
Mundo.


A alternativa do pesquisador foi permanecer no IPPUC, mas em outro setor.  
O estágio então passou a ser cumprido no departamento de Projetos de 
Arquitetura, coordenado pelo Arquiteto Fernando Luiz Popp, também sócio de 
Jaime Lerner na sua empresa atual, a Jaime Lerner Arquitetos Associados. Se, por 
um lado, pensar a cidade tinha perdido dimensão, os projetos arquitetônicos 
continuavam sendo executados. Ainda que fosse um setor muito menor que o de 
Planejamento, em Projetos havia empolgação, pois as obras estavam acontecendo. 
Piscinas públicas, mercados dedicados ao produtor e até restauro do edifício 
histórico da Universidade Federal do Paraná fizeram parte desses estudos.


No encerramento do período de estágio, Fernando Popp indicou este autor 
para uma oportunidade de trabalho no escritório de Lerner. Embora não estivessem 
recebendo estagiários, havia uma exposição que precisava ser realizada em três 
meses. Chamava-se “Design Urbano: Uma trajetória”, para a Bienal Brasileira de 
Design de 2010. O escopo da exposição ia além do design e apresentava uma 
retomada de toda a trajetória produtiva do arquiteto. A entrada foi na condição de 
faz-tudo: desenho, fotografia, orçamento, maquetes, leva-e-traz, ajuda no projeto e 
montagem da exposição. Uma oportunidade excelente para imergir na obra de 
Lerner, conhecer parte do seu trabalho e também perceber diversas ausências em 
sua documentação. Condição que se acredita ter, até hoje, impedido a publicação 
de qualquer trabalho sobre ele. A função também permitiu visitar diversas obras e 
fotografá-las das quais mais de trinta foram expostas durante aquela Bienal.


A permanência em sua equipe nos anos que se seguiram e o contato com 
diversos outros membros - sócios, parceiros, fornecedores, clientes - além de 
acesso à vasta documentação, foram fundamentais para a construção deste 
trabalho. É necessário ainda mencionar a importância do escritório de Lerner estar 
localizado em sua própria residência - sua primeira obra (ver capítulo 2). Além do 
convÍvio diário no escritório Jaime Lerner Arquitetos Associados e do Instituto 
Jaime Lerner, ambos no mesmo local, onde foi possível resgatar histórias e 
esclarecer dúvidas ao longo da pesquisa, é preciso pontuar alguns momentos 
notórios para esta realização.
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Em 2012, a visita do Professor Hugo Segawa na sede do escritório na Rua 
Bom Jesus, trouxe curiosidade crítica ao estudo do tema. Em paralelo, no ano 
seguinte, a presença no escritório do Professor Fabiano Borba Vianna, arquiteto e 
recém doutor pela FAU-USP, reforçou o interesse na pesquisa. Naquele ano Vianna 
acabara de iniciar sua tese: O Plano de Curitiba, 1965-75. Ainda em 2013, o 
interesse da Professora Juliana Suzuki, da UFPR, em pesquisar e documentar o 
acervo de projetos que se encontrava em tubos e caixas no depósito do escritório. 
Neste momento, estar junto ao grupo de pesquisa possibilitou a descoberta de 
diversos documentos até mesmo esquecidos pela equipe e pela memória de Lerner. 
Entre cadernos A4 e tubos de amplo formato foi possível encontrar uma grande 
diversidade de projetos que demonstram o domínio da técnica arquitetônica, desde 
o detalhamento da lareira de sua residência, em 1962, passando por projetos de 
utopia como o da bienal de 1969, até atingir a macro escala urbana como no projeto 
para Rio de Janeiro, em 1988.


Foram quase dois anos até a abertura da exposição “Das vozes da cidade: 
50 anos da carreira de Jaime Lerner”, realizada no Museu Oscar Niemeyer. Com 
curadoria da sócia de Lerner, Valéria Bechara, tornou-se possível ver pela primeira 
vez a identidade formada ao longo da vida do arquiteto em estudo. O trabalho 
realizado excedeu a proposta e apresentou Lerner desde a sua infância até aquela 
ocasião da mostra, na vida pública e particular. Durante a organização da 
exposição, em razão do curto prazo, foi de suma importância a pesquisa realizada 
previamente com a Professora Suzuki e o Professor Fabiano Borba. Ainda assim, os 
meses de estudo intenso, dedicados somente à exposição foram o período mais 
enriquecedor para o levantamento de dados acerca deste tema. Além de envolver 
grande parte da equipe de Lerner na organização e na produção do material, 
diversos colaboradores do passado deram depoimentos orais e ofereceram 
materiais de seus acervos particulares.


Em 2015, o projeto de pesquisa para o Mestrado foi submetido à FAU-USP, 
com a proposta de investigar dois momentos da carreira de Lerner como arquiteto. 
O primeiro pretendia abordar desde a graduação até a sua entrada na política. O 
outro, tratava de um período entre mandatos quando ele dirigiu o JLPU - Jaime 
Lerner Planejamento Urbano. 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Durante o desenvolvimento da pesquisa, os dois recortes se mostraram 
muito extensos para permitir o aprofundamento suficiente no período do Mestrado. 
Assim, optou-se pela fase ainda mais desconhecida e na qual a pesquisa era mais 
capaz de contribuir com material inédito - o período entre 1962 e 1971. 

O vínculo da investigação com uma dissertação de Mestrado atribuiu rigor e 
entusiasmo ao pesquisador na delimitação do tema e na seleção dos materiais 
estudados; trouxe ainda a obrigatoriedade de ela ser concluída. Permitiu, por meio 
do contato com a academia, o distanciamento crítico necessário para analisar o 
material coletado a partir de novos pontos de vista. Foi indispensável para o 
engajamento da pesquisa, a busca por referências externas, visitas às obras do 
arquiteto e o tempo para análise.


MATERIAL


Foi utilizado, principalmente, o acervo de projetos, desenhos, fotografias, 
livros e entrevistas que pertencem ao Instituto Jaime Lerner e seus sócios. O 
acesso à história oral, contada pelo próprio Lerner, seus colaboradores e clientes, é 
garantia das fontes primárias da pesquisa, com as cautelas necessárias às fontes 
orais. Para complementá-las, houve especial auxílio dos coautores e ex-sócios de 
Lerner, Abrão Assad, Domingos Bongestabs e Carlos Ceneviva. Estes 
disponibilizaram seus acervos particulares, esclareceram dúvidas e completaram a 
documentação. O acesso aos materiais de órgãos municipais como a biblioteca do 
IPPUC, a Casa da Memória de Curitiba, a Fundação Cultural de Curitiba, assim 
como a documentação de outras cidades em que trabalhou, realmente foram uma 
rica fonte de documentação. Soma-se a estas, a Biblioteca de Tecnologia da UFPR, 
na qual foi possível descobrir como se dava a chegada de informações externas 
que o arquiteto possuía no período aqui estudado. Os diversos livros e revistas, 
essencialmente estrangeiros, que fornecem comentários sobre o perfil de Lerner, 
foram a principal fonte para o primeiro capítulo. 


Houve também consulta presencial ao acervo da Bienal de Paris, localizado 
na biblioteca Kandinski, no Centre Georges Pompidou, na capital francesa, onde se 
localizou um volume até então desconhecido no Brasil, que, afinal, mostrou-se 
responsável por alterar a trajetória da pesquisa. Enfim, a visita às obras construídas 
e a realização de registro fotográfico permitiu verificar o estado atual e a 
transformação dessas obras ao longo do tempo.
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MÉTODO E PROCEDIMENTOS


Sobre o objeto de estudo, realizaram-se dois procedimentos distintos, 
descritos como coleta e análise de dados. A coleta de dados foi iniciada pela 
revisão bibliográfica sobre Lerner, para traçar o  seu perfil e sua trajetória no período 
(ver capítulo um). Na sequência, houve consultas ao arquiteto, a seus colaboradores 
e clientes, por meio das quais se investigaram e documentaram-se os materiais dos 
respectivos acervos. Realizaram-se entrevistas e visitaram-se obras, resultando em 
um primeiro traçado de sua trajetória geral. Ainda que a coleta de dados tenha sido 
predominantemente realizada sobre fontes primárias, utilizou-se como filtro o 
material já produzido na historiografia corrente para testar sua pertinência e validá-
lo como possível ou provável (ver capítulos dois e três). 


Tratando da análise dos dados, fica clara na pesquisa a classificação das 
seções em duas formas distintas: relativas à trajetória e às obras do arquiteto. 
Sobre os temas relativos à trajetória, utilizou-se do material apurado para 
estabelecerem-se paralelos e inseri-la no contexto amplo da História da Arquitetura. 
Sobre os estudos de caso, ou obras do arquiteto, a investigação se deu inicialmente 
com o aprofundamento de seu próprio contexto, formado por características 
arquitetônicas (programa de necessidades, desenhos técnicos, volumetria, 
aspectos construtivos, funcionalidade e plasticidade) e espaço criado pela obra 
(relação com a quadra, sistema viário, bairro e paisagem). Em uma segunda etapa, 
eles foram analisados em panorama expandido que contempla a cultura 
arquitetônica (ideias que o arquiteto expressa, significado artístico e cultural, âmbito 
social, contribuição à história e bibliografia). Finalmente, a fim de identificar 
possíveis precedentes ou desdobramentos do trabalho de Lerner, buscaram-se, 
pela análise comparativa, paralelos entre sua obra e a de outros arquitetos no 
período.
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OBJETIVOS


● Destacar e compreender o momento de formação da carreira do Arquiteto 
Jaime Lerner ao reunir, em um único estudo, sua produção e trajetória 
arquitetônica entre 1962 e 1971. 


● Jogar luz sobre um momento não documentado e de intensa produção do 
trabalho de Lerner e democratizar o acesso tanto ao seu perfil, como ao seu 
acervo e história. 


● Permitir o reconhecimento das relações entre os projetos notórios do 
arquiteto, principalmente ligados ao tema urbano, e sua formação e 
fundamentação no campo da arquitetura moderna. 


● Traçar paralelos com a própria obra de Lerner com a arquitetura brasileira e 
internacional produzida, além de mapear os seus colaboradores.


● Perceber incoerências na documentação sobre o percurso do arquiteto, 
possivelmente devido à amplitude da repercussão de suas realizações como 
Prefeito e Governador, resultando em uma supressão historiográfica de sua 
produção arquitetônica.


● Destacar o paradoxo de um arquiteto brasileiro tão atuante aqui no país e 
também com tamanha projeção internacional – foi presidente da União 
Internacional dos Arquitetos (UIA) de 2002 a 2005 – não possuir um único 
trabalho acadêmico que aborde a sua atuação profissional fora da vida 
política. 


Simultaneamente, objetiva-se contribuir para a compreensão sobre a 
ausência de vínculo acadêmico entre Lerner e a Arquitetura Brasileira. Se Lerner 
deu aula em diversas universidades estrangeiras como Berkeley e Columbia e 
apresenta contribuição comprovada ao mundo acadêmico – sete títulos Doutor 
Honoris Causa – não há uma matéria que trate de suas contribuições, nem mesmo 
no recém-criado curso de Mestrado em Planejamento Urbano, na UFPR onde 
ministrou aula.
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ORGANIZAÇÃO


Esta dissertação foi realizada, respeitando-se a ordem cronológica em 
consideração a dois pontos de inflexão na trajetória de Lerner: começou-se este 
estudo com o princípio da vida profissional com a arquitetura e, na sequência, a 
entrada de Lerner na política como encerramento da pesquisa. O primeiro capítulo 
serve de amparo ao foco da pesquisa, desenvolvido nos segundo e terceiro 
capítulos, e aborda resumidamente a trajetória total do arquiteto, o que permitiu 
verificar possíveis influências recebidas e desdobramentos delas. Já o 
desenvolvimento do ponto principal desta dissertação, o período em que Jaime 
Lerner se dedicou somente à prática arquitetônica, foi dividido por outro ponto 
notável: a sua formatura como Arquiteto. Assim, o capítulo dois relata os quatro 
anos de graduação enquanto se dava, simultaneamente, a formação do próprio 
Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPR e a chegada da arquitetura moderna a 
Curitiba. Nessa seção, os projetos do arquiteto são tratados como subcapítulos e 
buscam fornecer suporte ao argumento central.


O terceiro capítulo divide sua produção profissional em três classes de 
projetos, ou subcapítulos diferentes: privados, públicos e internacionais. Em cada 
classe, apresenta-se a diferença de contexto responsável pela categorização de sua 
obra, considerando-se o grupo e o local onde os projetos foram desenvolvidos, 
seguido da seção onde se analisa o projeto individualmente. A escolha dos termos 
para definição da estrutura diz respeito somente à experiência do pesquisador com 
seu objeto de estudo e não busca relacioná-los à sistematização nos moldes de 
outros autores acerca da História da Arquitetura. 


Assim na seção 3.3, onde consta Projetos Internacionais, busca-se relacionar 
o conteúdo à sua etimologia evidente: projetos desenvolvidos para sítios ou 
mostras fora do Brasil. Não há a pretensão de relacionar o termo a uma escola ou 
geração Internacional, como definida por Arango  sobre o momento que sucede o 1

Moderno. Buscou-se, tanto no segundo quanto no terceiro capítulos, atribuir seções 
individuais aos projetos, prezando-se pelo seu caráter autônomo. Esta escolha não 
é resultado da falta de percepção de confluências em suas obras, mas trata 

 ARANGO : ZEIN, 2005.1
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justamente de reconhecer que o ponto comum à sua trajetória produz arquiteturas 
não relacionadas a trabalhos anteriores, são projetos únicos e experimentais.


Sobre a tentativa de lê-lo através de determinada corrente de pensamento ou 
enquadrá-lo em algum "ismo" já utilizado pela historiografia, preferiu-se que os 
conceitos adjetivem seu trabalho antes de defini-lo. A tentativa de sistematizar a 
obra de Lerner através de aspectos plásticos, construtivos, influência de escolas 
arquitetônicas ou evolução de escala, como é de costume em outros trabalhos 
sobre arquitetos, não percebeu benefício prático nesta investigação. Com o fim de 
reproduzir a personalidade do arquiteto estudado e verificar a consistência entre o 
discurso e a prática, o autor pontuou os três capítulos com frases e reflexões 
proferidas pelo próprio Jaime Lerner. 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1 PERFIL BIOGRÁFICO, 1937-2018 

Este capítulo traça o perfil e a história de Jaime Lerner. Servirá de amparo ao 
ponto central do trabalho que é esclarecer sua formação como arquiteto entre 1962 
e 1971. Enquanto os capítulos subsequentes foram desenvolvidos principalmente 
sobre fontes primárias - e fornecem material inédito - este trata de revisar as 
referências que já abordaram os momentos mais estudados de sua carreira. 
Pretende-se ser esclarecedor para os que desconhecem as contribuições de Lerner 
para a Arquitetura no século XX e cumpre a tarefa de, como síntese, suprir as 
principais lacunas do seu perfil.


O capítulo, de início, trata de sua infância e avalia possíveis relações 
formativas. Na segunda parte, traça um breve histórico de sua carreira após 1971, 
seu ingresso em atividades políticas, quando se tornou figura pública, até o  
reconhecimento como urbanista, citado entre as cem personalidades mais 
influentes do mundo pela revista Time (ROBERTSON, 2010).


1.1 INFÂNCIA E A RUA TRADICIONAL


Ao olhar uma latinha de fermento Royal, na loja de seu pai, na rua 
Barão do Rio Branco, em Curitiba, o ainda menino Jaime Lerner viu 
que a marca do produto era repetida múltiplas vezes na embalagem, 
como em um espelho. E acreditou, naquele momento, que o mundo 
era infinito. (DAS VOZES DA CIDADE, 2014)


A lição de enxergar grande a partir de coisas pequenas o perseguiu na 
carreira de arquiteto e planejador urbano. Intervenções pequenas, que costuma 
chamar de “acupunturas”, alteraram o desenho de várias cidades.


No Brasil da década de 1970, período em que a democracia estava 
claramente comprometida, Lerner é nomeado prefeito de Curitiba. Tinha então 33 
anos de idade. Prefeitos, naquela altura, tendiam a repetir a grandeza das obras de 
Brasília, repleta de monumentos à vaidade nacional, quando pensar e construir 
grande eram a temática correta.


Mac Margolis (1992) nos fornece o seguinte relato: "A filosofia urbana de 
Lerner gira em torno de uma fórmula que é tão antiga quanto convincente: pensar 
pequeno e barato. A cidade do futuro não será uma cena do Flash Gordon", atesta. 
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"Na verdade, provavelmente será muito parecida com as cidades de hoje. Temos de 
tirar soluções grandiosas de nossas cabeças". Parece material elementar, mas isso 
é um pensamento novo para o terceiro mundo."  
2

Em um exercício autobiográfico, relatou:


Uma boa acupuntura é permitir que o som normal das cidades possa 
ser ouvido. Fazer silêncio para depurar o verdadeiro som. Afinar o 
som da cidade. Meu sonho era ser um afinador do som das cidades. 
Antigamente, havia aquelas pessoas que tinham a nobre missão de 
acender os lampiões de gás que iluminavam a cidade. Eu queria ser o 
afinador de som. (LERNER, 2003)


Jaime Lerner nasceu em Curitiba, capital do Estado do Paraná, em 17 de 
dezembro de 1937. Seus pais, Félix e Elza Lerner, emigraram da Polônia para tentar 
a vida no Brasil. A família judia de cinco filhos obteve o sustento a partir da Casa 
Félix, loja de roupas na Rua Barão do Rio Branco. A imagem abaixo, ilustrada por 
Fernando Canalli, representa a narrativa de Lerner do local.


Figura 1: Casa Felix, ilustração. 



Fonte: DAS VOZES DA CIDADE, 2014. 


 Tradução livre: Lerner’s urban philosophy turns on a formula that is as old as it is compelling: 2

thinking small and cheap. “The city of the future won’t be a scene from Flash Gordon”, he likes to 
say. “In fact, it probably will look a lot like the cities of today. We have to get grandiose solutions out 
of our heads.” It seems elementary stuff, but this is new thinking for the third world. (MARGOLIS, 
1992)
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A rua era a principal ligação entre a estação de trens e o Centro de Curitiba. 
Quem chegava à cidade seguia pela via onde ficavam os pequenos hotéis e 
hospedarias, as repartições públicas, a Prefeitura e os sobrados, mistos de moradia 
no andar superior e de negócios no térreo.


A cidade de hoje deve corresponder a uma integração de funções 
onde moradia, trabalho e lazer se encontrem tão estreitamente 
vinculados quanto na cidade de ontem. Isso, é lógico, sob uma ótica 
atual, compatibilizando-se técnica das construções, meios de 
transporte e meios de comunicação com os antigos valores que 
desejamos preservar, intensificar ou criar. (A CIDADE É O CENÁRIO 
DO ENCONTRO, 1977)


A "cidade de ontem", citada no livro de Lerner em 1977, corresponde à 
descrição da cidade onde cresceu. Enquanto outros priorizam forma e tecnologia, 
sua "cidade de hoje" é descrita pela opção do uso misto.


Jaime Lerner é o segundo dos cinco irmãos. Todos nasceram em Curitiba e 
completaram o nível superior: o Engenheiro Júlio, primogênito, o Biólogo Henrique, 
a Advogada Clarita e a Dentista Lea. 


Eles passaram sua infância no Brasil da década de 1940. No mesmo 
endereço em que brincavam com o mundo em guerra, blackouts impediam, de 
tempos em tempos, a visão das luminárias em ferro da fundição dos imigrantes 
alemães. Curitiba tinha então pouco mais de 140.000 habitantes. O centro da 
cidade estava em processo de verticalização. Além dos prédios, surgiram os 
primeiros cinemas - Palácio, Avenida, Ópera, Odeon e Luz. Lerner tinha seis anos, 
em 1943, quando a cidade encomendou seu primeiro grande plano urbano, o Plano 
Agache.


As ruas são cenários prontos e caros que podem ter múltiplo uso, 
escalonado no tempo: rua para estacionamento, rua para feira, rua 
para animação cultural, eixo para distribuição de mercadorias. 
Cenários cambiáveis podem reconstituir o cenário perdido e trazer o 
passado à rua, promovendo a animação. As ruas de uma grande 
cidade têm que estar preparadas para exercer funções diferentes 
durante as 24 horas do dia. Nenhuma cidade do mundo pode se dar 
ao luxo de deixar vazias durante tantas horas as suas áreas mais 
equipadas. (LERNER, 2003)


Essa afirmativa de Lerner demonstra que a experiência de observar o 
movimento das ruas, a diversidade de pessoas, os ritmos, os usos, até mesmo a 
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sua própria moradia na Rua Barão do Rio Branco, seria fundamental no 
desenvolvimento de seu futuro trabalho como urbanista.


Dela parti para outras ruas da minha Curitiba natal. Nela aprendi as 
lições da convivência e da solidariedade. Foi meu primeiro manual 
prático de urbanismo. Foi meu batismo de mundo, por ter sido o de 
cidade, por ter sido o de rua. No balcão da loja de meu pai, fiz meu 
primeiro curso de realidade. Calçando os pés dos fregueses, aprendi 
lições de humildade. (LERNER, 2011)


Lerner implantaria anos depois como prefeito, uma rua que obrigatoriamente 
funcionaria 24 horas por dia. Tratava-se de uma galeria comercial coberta, 
inteiramente concebida em aço tubular metálico que atravessava uma quadra 
consolidada do centro da capital, apelidada de Rua 24 Horas. 


1.2 FAMÍLIA, RELIGIÃO E IMIGRAÇÃO


Filho de imigrante polonês, Lerner é um homem de olhos azuis e espírito 
jovem. De jeito casual, raramente veste algo diferente de uma camiseta básica 
preta. O estereótipo que contradiz a figura do político tradicional conta com a 
descrição do jornalista Mac Margolis (1992) em visita a Curitiba há 25 anos: “Toda 
manhã, antes de encarar o gabinete da prefeitura fechado com ar-condicionado, ele 
escapa para a borda de uma floresta de pinheiros, em uma construção de madeira 
rústica que serve ao departamento de meio-ambiente. É lá, distante do exército de 
assessores e as longas filas de pessoas em busca de favores, que Lerner faz seu 
melhor trabalho." 
3

O Paraná concentra a maior comunidade eslava de toda a América Latina, de 
acordo com o Censo Demográfico de 2010 do IBGE. Os grupos étnicos  mais 
numerosos que chegaram a Curitiba pela ordem de chegada: o primeiro casal 
alemão que se estabeleceu na região central em 1833, poloneses (1871), italianos 
(1872) e ucranianos (1895). Os alemães, mais urbanos, ocuparam o Centro e 
trouxeram a metalurgia e a indústria gráfica, incrementaram o comércio e 
introduziram mudanças na arquitetura. Os poloneses atuaram basicamente na 

 Tradução livre: Every morning, before he faces the modern, climate-controlled suite at City Hall, he 3

escapes to the edge of a pine forest and the rustic wooden building that serves as the municipal 
environmental department. It is there, far from the armies of aides and the long lines of favor-seekers 
who besiege him, that Mayor Lerner gets his best work done. (MARGOLIS, 1992)
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lavoura e no comércio. Estabelecidos na periferia, criaram as colônias de Tomás 
Coelho (Araucária), Muricy (São José dos Pinhais), Santa Cândida, Orléans, 
Lamenha, Pilarzinho e Abranches.


Na América, somos todos imigrantes. A diferença está somente no 
tempo de chegada de cada um, uma vez que uns chegaram há 40 mil 
anos, outros há 400 anos e alguns hoje. Uma vez que a América não 
possui população autóctone, este é realmente um continente de 
imigração. (NASCIMENTO, 2002)


A citação sintetiza as imigrações  que resultaram da mistura de etnias, 
formando a “América em Curitiba”. A vinda dos imigrantes contribuiu para a 
diversificação de interesses da população tradicional, levando-se em conta as 
aptidões dos recém-chegados. Até 1870, Curitiba registrava apenas 11.849 
habitantes.


Os primeiros judeus chegaram por volta de 1880. Duas famílias oriundas da 
Galícia austríaca estabeleceram-se na recém-criada colônia agrícola Tomás Coelho, 
hoje Araucária, município da Região Metropolitana de Curitiba. Vendiam produtos 
agrícolas, principalmente cereais. À medida que a comunidade foi crescendo, surgiu 
a necessidade de instalar um moinho a vapor no centro da cidade e fortalecer as 
atividades comerciais. A identidade do grupo foi preservada a partir de cerimônias 
do rito religioso judaico, como o Shabat - o dia do descanso - o Seder de Pessach - 
a Páscoa judaica - e o Yom Kipur - o dia do Perdão. 


Meus pais vieram para o Brasil em 1933. Eles eram judeus e fugiram 
do nazismo, seguindo os passos de um tio, irmão de minha mãe, que 
já estava em Curitiba. Meu avô materno, que era professor de 
hebraico, veio junto. Todos procuravam esperança e encontraram.  

(LERNER, 2011. p. 10)


Com as guerras na Europa, as famílias formaram grupos de auxílio aos 
refugiados e de integração dos novos imigrantes que chegavam. Para congregar a 
todos, criou-se uma kehilá (comunidade) que culminou na formatação do Centro 
Israelita em 1920. Mais tarde, o esforço foi reunir recursos para construir uma 
sinagoga, um cemitério e uma escola. Atualmente, de acordo com informações do 
Instituto Judaico Brasileiro Bernardo Schulman, em todo o estado a comunidade 
judaica soma aproximadamente 1.000 famílias; a maioria vive em Curitiba 
(SCHULMAN, 2017). 
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Jaime Lerner é casado com Fani Proveller Lerner (1932-2009) desde 1964, 
com quem teve duas filhas, Andréa, bailarina profissional, e Ilana, jornalista. Elas 
lhes deram quatro netos: Ben e Liana Lerner Hoffman, Tobias e Sophie Lerner. 


Nos três mandatos de prefeito e nos dois de governador do marido, Fani 
comandou a área de Assistência à Criança das administrações. Presente nas 
gestões do marido, ela assumiu, em 1989, a pasta de Secretária Municipal da 
Criança de Curitiba, cargo que ocupou por seis anos. Fani exerceu também o 
mesmo cargo no Estado do Paraná por oito anos nos governos de 1995 a 2002.


1.3 EDUCAÇÃO, ENGENHARIA E ARQUITETURA 


Lerner estudou na Escola Israelita Salomão Guelmann, cujo terreno havia 
sido doado por um dos líderes da comunidade em 1935, como descreve o Instituto 
Judaico Brasileiro Bernardo Schulman. Em torno da construção, o objetivo era o de 
manter a educação, as tradições, os costumes e a cultura judaica. Trinta anos 
depois, junto com Leo Grossman, projeta a nova sede da instituição onde fez os 
primeiros estudos da Torá. 


Em 1951, fez seu Bar Mitzvah, em Curitiba, e passou a estudar no Colégio 
Estadual do Paraná - a mais tradicional escola pública do estado. Após a formação 
básica, para custear a continuação de seus estudos, foi professor de cursinhos pré-
vestibulares, deu aulas particulares e trabalhou em escritórios de arquitetura. Lerner 
serviu no CPOR e estudou francês na Aliança Francesa onde, mais tarde, viria a 
estabelecer ligações importantes para a sua carreira.


O jovem Lerner descobriria a Arquitetura a partir da Engenharia. Motivado 
pela construção de uma nova capital do país, completamente desenhada pelas 
mãos de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, decide tornar-se arquiteto. De 1956 a 1960, 
Lerner cursa Engenharia na Universidade Federal do Paraná, no Campus Centro 
Politécnico, mesmo local onde foi inserido o CAU-UFPR em 1962.


Uma noite, quando ele estava no terceiro ano de Engenharia, me 
chamou no seu quarto, onde estava estudando, e me mostrou um 
desenho que tinha feito da cidade de Curitiba. Era o primeiro projeto 
dele para a cidade. O Jaime tinha 19 anos na época. (FELIX LERNER, 
1998)


Dada a escassez de informações sobre arquitetura naquele período, o 
acesso aos periódicos é importante fonte documental para se compreender o 
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primeiro contato de Lerner com a profissão. “Durante o curso de engenharia, eu 
passava horas na biblioteca lendo livros de arquitetura” (LERNER, 2011. p.19).


Em pesquisa na Biblioteca de Tecnologia da UFPR, constata-se que, desde 
1955, antes mesmo da criação do curso de Arquitetura até o ano de 1967, a única 
publicação disponível com artigos de Arquitetura era a francesa Technique et 
Architecture.


(...) que nem era formado em arquitetura, mas tinha feito estudo 
através de publicações em revistas, desde a mais tenra juventude. 
Tínhamos aqui a revista Acrópole que apresentava projetos 
construídos. Uma boa revista era a argentina chamada Nuestra 
Arquitectura onde apareciam discussões dos grandes movimentos de 
arquitetura daquela época. (MEISTER : BERRIEL & SUZUKI, 2012)


Apenas em 1958 a biblioteca passa a contar com a assinatura da revista 
italiana Casabella, especificamente a partir da edição 218, onde são publicadas as 
primeiras impressões sobre a recém-inaugurada cidade de Brasília. As revistas 
traziam trabalhos publicados por Konrad Wachsmann (Hangar de aviões) Paul 
Rudolph (Lower Manhattan), Yona Friedman (Recherche d'une méthode, Techniques 
et Architecture, 29 série, n. 2, 1968) e Cedric Price. Tais obras teriam grande 
impacto no trabalho futuro do arquiteto.


Naquele período, Lerner já tinha a intenção de ser arquiteto, antes mesmo de 
sua graduação em Engenharia; porém, não havia disponibilidade do curso na 
capital paranaense. Em 1960, Jaime Lerner se forma em Engenharia Civil, profissão 
na qual seu irmão, Julio Lerner, já atuava. E logo após sua graduação, muda-se 
para São Paulo e realiza estágio com o arquiteto David Libeskind, que acabara de 
realizar a obra do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Inicia-se um período de 
intenso convívio com outros arquitetos que inserem Lerner no cotidiano da 
profissão.


Em 1962, quando retorna a Curitiba, sente-se suficientemente maduro para 
iniciar sua atuação como Arquiteto, profissão a que se dedica de maneira irrestrita 
até 1971 (ver capítulo dois e três). 


Foi bolsista do Governo da França e fez estágios de arquitetura e urbanismo 
em Paris. No período de 1962-65, formou-se na primeira turma do recém-criado 
Curso de Arquitetura da UFPR - fato que se tornou determinante em sua vida, como 
será analisado mais tarde (ver capítulo 2).


Entre 1965 e 1971, formou seu primeiro escritório com Domingos 
Bongestabs (ver subcapítulo 3.1), participou da formação da APPUC - Associação 
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de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (ver subcapítulo 3.2) e de diversos 
concursos e mostras de Arquitetura (ver subcapítulo 3.3). Em 1969, recebe o 
convite para representar o Brasil na Bienal de Paris. A multiplicidade de atribuições 
praticadas por Lerner em torno da arquitetura é descrita a seguir.


Presidente do IPPUC, ainda com seu escritório em pleno 
funcionamento, Professor Auxiliar da cadeira de planejamento no 
Curso de Arquitetura da Universidade do Paraná, Jaime Lerner é hoje 
um homem completamente absorvido pela profissão. No magistério, 
sua experiência é mais longa, já tendo funcionado, entre outras 
coisas, como professor convidado para o Curso de Recuperação da 
FAU de Brasília. Os trabalhos que escreveu, tanto foram publicados 
em jornais diários, como em revistas de arquitetura de todo o País, da 
França e Espanha e até na Enciclopédia Barsa, em 1966. (SOUZA, 
1968)


Figura 2: Jaime Lerner explicando o plano de Curitiba. 

� 

Fonte: IJL,1974.
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1.4 PREFEITO DE CURITIBA


O planejamento deve ser voltado para as pessoas, não para as 
estruturas burocráticas centralizadas. É necessário descentralizar, 
simplificar as decisões, os recursos, as iniciativas. É necessário fazer 
acontecer. Já. (A CIDADE CENÁRIO DO ENCONTRO, 1977)


Em 1971, Haroldo Leon Peres assumiu o Governo do Estado e nomeou o 
arquiteto Jaime Lerner, Prefeito de Curitiba. Lerner já havia presidido o IPPUC e 
conhecia o Plano Diretor do qual havia participado desde o início.


Pertenencia é o sentimento de fazer parte, de ser parte da cidade. 
Com a identidade, é possível avançar muito mais na cidadania do que 
por um simples processo reivindicatório. Os cidadãos têm mais que 
uma capacidade, uma necessidade vital de criar seus mapas mentais, 
memorizando as fachadas, os luminosos, os acidentes geográficos, 
as cores. São sinais de identidade com o espaço, são marcos 
referenciais de paisagem. Em Curitiba, com o Plano Diretor 
implantado a partir de 1971, investimos nesses marcos. Utilizamos o 
espaço urbano como a transformação objetiva do plano, sua 
materialização. (LERNER: NASCIMENTO, 2002)


Lerner não utilizou a arquitetura para fazer política. A política é que foi o meio 
para a realização de seus ideais de cidade. A percepção do local e do momento em 
que estava inserido lhe fez acreditar em outra forma de tirar as ideias do papel.


Ele tem o tipo de currículo que o tornaria um candidato sólido para o 
cargo de administrador de qualquer metrópole moderna. Mas em um 
continente dominado, na maioria das vezes, por caudilhos e 
autocratas, são prefeitos, não mestres, que fazem os planos. Então 
Lerner, relutantemente no início, depois com gosto, voltou-se para a 
política. 
4

A primeira batalha pela implantação do plano foi o fechamento da Rua XV de 
Novembro ao tráfego de veículos. Isso enquanto as cidades brasileiras tinham uma 
política voltada ao automóvel, como a construção do Minhocão, o Elevado Costa e 
Silva (1969), em São Paulo. A primeira via do Brasil somente para pedestres foi 
inicialmente fechada em um trecho entre as ruas Ébano Pereira e Barão do Rio 

 Tradução livre: He has the sort of resumé that would make him a solid candidate for the job of city 4

manager of any modern metropolis. But in a continent dominated more often than not by caudillos 
and autocrats, it is mayors, not masters, who make the blueprints. So Lerner, reluctantly at first, then 
with a relish, turned to politics (MARGOLIS, 1992).
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Branco, tarefa empreendida em 48 horas, num final de semana, para impedir os 
comerciantes de impetrar um mandado de segurança contra a medida, pois que 
imaginavam ser prejuízo para seus negócios. Como relata o arquiteto Rafael Dely: 
“Na época a tônica vigente nas cidades do país era alargar ruas e, em Curitiba, a 
prefeitura buscava fazer exatamente o inverso” (DELY, 2016. p. 94).


Jaime Lerner e sua equipe municipal cuja composição era na linha de frente, 
praticamente a mesma do Departamento de Urbanismo e do IPPUC, convenceram 
na prática a população curitibana sobre o acerto da medida. Mas não sem reações. 
Segue o relato jornalístico que retoma o episódio da implantação do calçadão:


Quando os comerciantes voltaram à labuta, na segunda-feira 
seguinte, já não dava tempo de barrar a obra: a XV era dos pedestres. 
Os motoristas, porém, não iam deixar barato. Um clube de 
automóveis armou um protesto… Lerner, porém foi mais petulante. 
Uma hora antes da manifestação, espalhou folhas de papel e canetas 
coloridas pelo novo calçadão e colocou crianças para pintar… 
Quando o primeiro motorista imbicou o carro, se deparou com os 
pequeninhos se divertindo em meio àquilo que parecia um novo 
parque urbano. O protesto acabou sem nem começar. (GAZETA DO 
POVO ED. 31.915, 2017)


Autor da proposta de fechamento da Rua XV, no Plano Preliminar de 1965, o 
arquiteto paulistano Jorge Wilheim analisou o fechamento do tráfego:


[...] como a coisa mais importante parece ser o automóvel, o fato de 
uma rua importante não poder ter automóvel parecia um contradição. 
Mas eu havia identificado que o local de encontro de Curitiba era lá e 
que ninguém se encontra de automóvel, mas a pé. (WILHEIM, 2010)


A preocupação com o espaço de encontro para as pessoas segue como uma 
constante na obra de Lerner. Ainda que não tenha sido o autor da ideia do 
calçadão, ganhou notoriedade pela coragem de implementá-la.


Tudo acontece no palco da cidade, porque ela é o cenário do 
encontro, da grande festa do viver urbano. O cenário, assim como o 
transporte, induz a ocupação futura, a direção do crescimento, o 
encontro, a animação. O cenário pode induzir a integração do setor 
informal com o formal. (A CIDADE CENÁRIO DO ENCONTRO, 1977)


O fechamento da Rua XV aos automóveis desencadeou também uma 
transformação cultural significativa. Os moradores passaram a discutir a cidade e o 
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plano e a sentir-se parte de seu espaço coletivo de vida. Tratava-se de mudança de 
conceito. Do curitibano se tornar cidadão.


Nada diferenciaria Curitiba de outra cidade se não fosse pela ação do 
prefeito Jaime Lerner, um arquiteto. Ele fez toda a diferença. Ele 
rapidamente percebeu que a cidade não é desenhada pelo arquiteto 
e sim pela política. Então ele se permitiu ser eleito prefeito por três 
vezes alternadas em 20 anos melhorando a ecologia urbana de 
Curitiba. Estranhamente, Lerner não inventou nada: nenhuma ação 
sua é uma descoberta crítica. Sua genialidade foi submeter tudo de 
uma vez e coordenar a atividade por um longo e contínuo período. É 
um verdadeiro trabalho de arquitetura. 
5

Em 1971, quando Jaime Lerner assumiu pela primeira vez a prefeitura de 
Curitiba, a cidade contava com poucas linhas de ônibus, com horários 
desregulados e muita demora para os passageiros. Diante da constatação de que 
Curitiba não podia crescer desordenadamente, estrangulando o centro e se 
dispersando nos bairros, foi criado o Plano de Expansão Urbana, baseado no tripé 
Sistema Viário-Uso do Solo- Transporte Público. “[...] o sistema viário e o uso do 
solo divorciados do transporte público deixam de aproveitar este como indutor do 
crescimento”, afirma Dely & Oikawa, 2016. Primeiro foi estruturada a malha viária - 
as ruas - e depois se levou o transporte coletivo ao usuário de maneira mais rápida, 
com mais capacidade de passageiros por veículo e horários regulares. 


Em 22 de setembro de 1974, começou a circular o ônibus expresso, a 
ligação centro-bairro por vias exclusivas, delimitadas por canaletas. Para abrigar o 
ônibus expresso, foi criado o sistema trinário: ao centro, a canaleta exclusiva para o 
expresso ladeada por duas vias de tráfego lento em sentidos opostos, e duas de 
tráfego rápido. 


A primeira reunião da APPUC eu levei uma ideia do setor histórico 
como proposta de revitalização. Meses depois levei uma ideia para o 
plano de transporte semi-enterrado que afundava nos cruzamentos. 
Na sequência, o Rafael [Dely] entrou com a melhor ideia, a do eixo 
trinário. Ele tinha sido diretor do Planejamento enquanto eu fui 
presidente do IPPUC. (LERNER, 2016)


 Tradução livre: "Nothing would distinguish Curitiba from another town if it were not for the action of 5

its mayor Jaime Lerner, an architect. He has made all the difference. He quickly understood that a 
town is designed not by an architect but by politics. So he contrived to be elected mayor for three 
alternate terms in 20 years and is ceaselessly improving the urban ecology of Curitiba. 

Strangely, Lerner has invented nothing: no action of his is a critical discovery. His genius was to 
undertake everything at once and coordinate activity over a long, continuous period. It is a truly 
architectural work. (Creative Curitiba. THE ARCHITECTURAL REVIEW. MAY 1996)
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Essa é a solução de transporte que antecede o Lower Manhattan Expressway 
de 1970 nos Estados Unidos. Projeto de vanguarda na integração de funções 
urbanas como descrito por Pacheco (2010): Essas estruturais de Curitiba 
antecedem os estudos de Paul Rudolph para a Lower Manhattan Expressway de 
duas milhas de extensão, também conformadas por uma linha central de transporte 
coletivo secundada por um binário expresso para veículos.


Curitiba investiu em transporte coletivo pela opção de privilegiar o grupo ao 
invés do transporte individual. A oposição ao uso frequente de automóveis é uma 
constante em seu trabalho como satiriza: "A cidade é do homem, o automóvel é a 
sogra mecânica" (LERNER, 2014). As vias estruturais, que contêm o sistema 
trinário, serviram também como indutoras do crescimento da cidade, no sentido do 
adensamento populacional em nome da integração moradia-trabalho-serviços-lazer. 


O crescimento tinha de ser sustentável. E a cidade alcançou o confortável 
índice de 50 metros quadrados de área verde por habitante, algo bem superior aos 
16 metros quadrados recomendados pela ONU - Organização das Nações Unidas. 
Jaime Lerner tinha clara a visão e a reafirma: "o que irá tornar as cidades diferentes 
é essencialmente sua capacidade de se reconciliar com a natureza e com seus 
habitantes” (LERNER, 2014). Em função desse índice, Curitiba chamou a atenção 
de entidades internacionais e o prefeito Jaime Lerner recebeu duas importantes 
premiações no ano de 1990: da UNEP (United Nations Environment Program) - 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente; dos programas "Lixo que não 
é Lixo” de troca de lixo doméstico por alimentos nas favelas e o prêmio anual do 
IIEC (International Institute for Energy Conservation) - Instituto Internacional para 
Conservação de Energia; pelos programas de gerenciamento de resíduos. O 
planejamento do transporte também desenvolve uma relação importante com a 
sustentabilidade e conservação de energia:


Michael Cohen, chefe da Divisão de Desenvolvimento Urbano do 
Banco Mundial, argumenta que Curitiba é um exemplo não apenas 
para o terceiro mundo, mas para qualquer cidade grande(...) Prefeito 
Lerner, foi além da maior parte das cidades em transporte de massa. 
Pagar sua tarifa antes de embarcar significa que o motorista está livre 
para ir ao seu destino, salvando tempo e combustível, que significam 
um ar mais limpo para a cidade. 
6

 Tradução livre: Michael Cohen, chief of the World Bank’s Urban Development Division, argued that 6

Curitiba is an example not just for the third world, but for any big city.(...)Mayor Lerner has gone 
farther than most cities in mass transit. Paying your fare before you board means the driver is free to 
get to your destination, which save time, which save fuel, which means cleaner air.(MARGOLIS, 1992)
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Lerner (2016) relata que uma vez havia assistido à palestra de um sueco 
sobre como seu país separa o lixo de 18 formas diferentes. A proposta de Curitiba 
teve que encarar a realidade de um país onde os índices de analfabetismo eram 
gigantescos e a pobreza se alastrava e partir para uma solução simples, onde o 
sucesso não está na sofisticação. "Soluções para os problemas da cidade são 
realmente simples, são as pessoas que complicam as coisas", afirma ele.


Allan Jacobs (1928-), Professor da Universidade de Berkeley, conhecido pela 
publicação de Toward an Urban Design Manifesto, afirma que: "Ele é criativo e está 
disposto a tentar absolutamente qualquer coisa que faça sentido [...]" Sobre 
Curitiba, complementa: "Acredito que é o melhor programa de planejamento e 
desenvolvimento do mundo."  
7

Jaime Lerner foi prefeito nomeado para as gestões 1971-75 e 1979-83. Após 
uma tentativa mal sucedida no Governo do Estado, é eleito para a gestão 1989-93 
em uma campanha histórica onde, em apenas 12 dias, conquistou 49% dos votos. 


Marcou a capital com obras como a Ópera de Arame, a Universidade Livre 
do Meio Ambiente, o Jardim Botânico, o Teatro Paiol, entre outras, que revelaram o 
arquiteto recém-egresso na política. Lerner confia tais projetos aos arquitetos com 
que havia trabalhado anteriormente, criou oportunidades para a arquitetura na 
capital paranaense. As obras citadas têm autoria reconhecida e atribuída a Assad e 
Bongestabs, em 2004, na 9ª Bienal de Veneza.


Pela primeira vez na história de sua participação na Bienal, o pavilhão 
do Brasil mostra arquitetos brasileiros e um programa de intervenção 
que são pouco conhecidos no exterior. Os curadores Pedro Cury e 
Jacopo Crivelli optaram por uma visão eclética que mistura diversas 
gerações, estilos e abordagens de projeto, o que traduz uma abertura 
importante rumo à divulgação de outras faces da arquitetura brasileira 
contemporânea. São eles: Abraão Assad, Aflalo e Gasperini, 
Domingos Bongestabs, Roberto Loeb, e Una Arquitetos, além do 
autor desse texto, Carlos M Teixeira. (TEIXEIRA, 2004)


Assim, resolve-se a ambiguidade da frase: "É obra de Jaime Lerner". Há 
distinção entre suas realizações no campo arquitetônico e no político. Ainda que 
essas obras sejam resultado de muitas das suas diretrizes, elas não são 
arquiteturas de sua autoria.


 Tradução livre: He’s imaginative and willing to try damn near anything that makes sense, without 7

analyzing it to death beforehand (…) I think it’s the best planning and development program in the 
world. (JACOBS, 92) 
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1.5 JAIME LERNER PLANEJAMENTO URBANO


Após seu primeiro mandato como prefeito de Curitiba encerrado em 1975, o 
objeto desta pesquisa constitui o escritório Jaime Lerner Planejamento Urbano 
(JLPU) junto com o engenheiro Cássio Taniguchi até a extinção em 1992. Após a 
experiência política, Lerner volta a atuar de outra forma, não se nota mais a 
expressiva participação nos concursos de Arquitetura nem nos projetos de pequeno 
porte. O novo escritório JLPU tem uma abordagem focada nas questões das 
cidades e de seus desenhos pelo qual realizou programas de transporte e 
desenvolvimento urbano para dezenas de cidades do Brasil e do exterior.


Figura 3: Cassio Taniguchi, Jaime Lerner, e equipe municipal.

� 

Fonte: IJL, 1976.


Jaime Lerner coordenou o projeto "Rio Ano 2000", plano de transporte de 
massa e revitalização do centro do Rio de Janeiro. Trata-se de um momento de 
transição no qual sua equipe presta consultorias: Goiânia (1975); São Paulo 
(Revitalização da área central, 1976); Aracaju (Programa de Recreação, 1976); 
Recife (1976); Teresópolis (1976); Londrina (1977), Guarujá (1977), Campo Grande 
(1977), São José dos Pinhais (1978), Dourados (1978), Niterói (1979) e Antonina 
(1981). 
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Em outubro de 1977, o grupo de Lerner produz dois documentos 
imprescindíveis para se compreender a ideologia e produção do arquiteto, 
intitulados “A cidade: Cenário do Encontro”. O primeiro documento é um filme 
exibido em conferências em Paris e em Edinburgh. Nele, a câmera enquadra a mão 
de Abrão Assad que percorre o papel e desenha paisagens urbanas em linhas 
simples. Na narração, Lerner defende imperativamente suas ideias sobre a cidade e 
apresenta as estratégias de ação utilizadas em seus projetos.


A separação das funções da cidade foi consequência de uma 
interpretação errônea da Carta de Atenas. Até hoje, se perde a visão 
global da cidade, decompondo suas funções e avaliando suas 
necessidades, diagnosticando o óbvio e prognosticando a tragédia. 
Perde-se com isso a visão de grande número da população, 
voltando-se para soluções setorizadas, tratando do importante e não 
do fundamental. (A CIDADE É O CENÁRIO DO ENCONTRO, 1977)


Já o segundo é um livro ou, como o prefácio o define, “originalmente o 
roteiro de um filme realizado para sintetizar ideias e conceitos desenvolvidos pela 
equipe do Arquiteto Jaime Lerner - foi mantido na íntegra e acrescido de elementos 
visuais.” (CIDADE CENÁRIO DO ENCONTRO, 1977). O documento pode ser 
interpretado como um portfólio que aborda tanto a teoria de Lerner, como este se 
apoia em 16 projetos do JLPU para embasá-lo. Fotos, croquis, desenhos técnicos, 
diagramas e até poesias são somadas ao texto narrativo e ilustram esse volume 
esclarecedor de sua trajetória. Em 1978, ele se muda para os Estados Unidos como 
professor convidado na Universidade de Berkeley, CA. Ainda vai retornar ali em 
1987.


Eu ainda era prefeito e veio o Allan Jacobs fazer uma visita pelo 
consulado americano e percorreu a cidade comigo. (...) houve uma 
sintonia, muitos pontos de vista parecidos. Passou um tempo e ele 
me convidou para dar aula em Berkeley (...) Eu não tinha nem 
mestrado nem doutorado e perguntei por que eles me queriam. 
Disseram que era exatamente por isso. Queremos a sua vivência, sua 
experiência. Fui para lá e foi muito bom. Foi um encontro. (LERNER, 
2016)


Instalada no Rio de Janeiro, a equipe do JLPU percorre o Brasil, além de 
outros países, e realiza diversos projetos: Aracaju (1984); Sergipe (1984); Rio de 
Janeiro, Metrô de Superfície e Revitalização dos Trens do Subúrbio (1986); Lagos, 
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Nigéria (1987), Rio de Janeiro: entreposto de pesca e revitalização do Centro (1987), 
Natal (1988), Ponta Grossa (1988), Tamboré (1988), Uberlândia (1991), Nova Iorque - 
EUA, (1992), Istambul - Turquia (1996) e Sergipe (1992). 


Figuras 4: Relatório No 2: Metrô de Superfície.


�

� � 

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO RIO DE JANEIRO, 1986.


Nota-se que projetos desta época, como o das gares do Rio de Janeiro 
(1986), vieram a dar origem ao desenho das “estações tubo”, símbolo da cidade de 
Curitiba. Em 1992, para demonstrar este caráter universal, escalável, do sistema, 
Lerner implanta temporariamente estações tubo e ônibus articulados em Nova 
Iorque e Istambul. A convite do departamento de trânsito de Manhattan e, como 
Parte da HABITAT II - Istambul, ele simula por alguns meses o funcionamento do 
sistema de transporte BRT. Em 1994, recebe o prêmio Richard Neutra Award for 
Professional Excellence, College of Environmental Design - California State 
University. 


�44



Figura 5: Jaime Lerner e Carlos Ceneviva junto a Estação Tubo no Financial District, 
em Nova Iorque. "Emergency Public Transportation for New York City". 

� 

Fonte: JLPU, 1992.


1.6 GOVERNADOR DO PARANÁ


“Uma visão mais generosa do potencial 
das cidades significa uma visão mais 
otimista dos seres humanos.” 

(LERNER, 1995)


Sintetizando bem a sua visão, um olho é justamente o ponto focal do projeto 
do Museu Oscar Niemeyer (MON), última obra entregue por Lerner como 
Governador. "[O MON é] uma arquitetura que foge a tudo que viram antes. Toda 
feita de audácia, de técnica e de fantasia" (NIEMEYER, 2002).


O museu foi inaugurado em 2002 e inicialmente foi chamado de "Novo 
Museu". Em 2003, o local foi rebatizado como Museu Oscar Niemeyer (MON). O 
projeto aproveitou as instalações de uma antiga escola, Edifício Castelo Branco, 
que também era um projeto de Niemeyer de 1967. É uma edificação anexada à já 
existente com 70 metros de comprimento, 30 de largura e cobertura parabólica 
apoiada em uma torre de 21 metros de altura. Uma passagem subterrânea faz a 
ligação entre os dois edifícios. Foi descrito assim, à época, pelo próprio Niemeyer:


�45



O projeto surgiu com a iniciativa surpreendente do Governador Jaime 
Lerner de transformar uma escola existente num grande museu de 
arte. Tinha razão. A escola por mim projetada, muitos anos atrás, 
prestava-se perfeitamente para isso. Era bonita, suspensa sobre 
pilotis e tão atualizada estruturalmente que seus apoios tinham 
afastamentos de 30 e 60 metros. A minha primeira ideia foi desenhar 
um novo museu em sua cobertura, com a mesma audácia estrutural 
que distinguia aquela construção.

Como depois verificamos, essa solução apresentava problemas 
técnicos difíceis de avaliar, o que nos levou a outra solução: um 
grande salão, independente da obra já realizada, e tão arrojado que 
caracterizaria a arquitetura inovadora do museu. (NIEMEYER, 2002)


Figura 6: Jaime Lerner e Oscar Niemeyer no escritório em Copacabana



Fonte: IJL, 2001.


Lerner admirou Niemeyer desde o início de sua carreira e considera que a 
construção de Brasília foi definitiva na escolha de seu percurso como arquiteto. 
Ainda assim, interessa notar que não há obra de Lerner que busque operar a 
arquitetura nos moldes de Oscar. Enquanto um é reconhecido pela grandiosidade 
das interferências, o outro o é pela capacidade de articular pequenos movimentos 
com versatilidade. 


Ao Governo do Estado do Paraná, Jaime Lerner foi eleito duas vezes - nas 
gestões 1995-98 e 1999-2002. Logo após o cumprimento do último mandato, foi 
eleito presidente da União Internacional dos Arquitetos (UIA) no período 2002/2005.


Desde a campanha para o governo, Lerner estabeleceu um diálogo com a 
população baseado em desenhos. Feitos a mão, os desenhos permitiram que o 
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eleitor se aproximasse do Paraná que era projetado. Entre as propostas, o Anel de 
Integração, estradas em polígono que interligam hoje as mais importantes cidades 
do estado. Pedagiadas, essas vias do anel estão a uma distância máxima de duas 
horas de qualquer município paranaense. Para isso, estradas rurais também foram 
readequadas para facilitar o acesso, o escoamento das safras e a chegada de 
estudantes às escolas. Ainda na área de Infraestrutura, Jaime Lerner concluiu a 
ponte Ayrton Senna sobre o rio Paraná, construiu a Usina de Salto Caxias que 
ampliou em 40% a produção de energia no estado e criou as Vilas Rurais - um 
premiado projeto de assentamento que fornecia a famílias de sem-terras um lote 
para trabalhar, sementes e uma casa popular. 


Para recuperação do solo, implantação de redes de água e esgoto, 
construções de moradias e obras nos municípios, ele desenvolveu projetos em 
parceria com o Banco Mundial: "Paraná Cidade", "Paraná 12 meses" e o "Paraná 
Urbano".


Nas áreas de Cultura e Esporte, o arquiteto criou os Jogos da Juventude do 
Brasil, a Universidade do Esporte, o programa Vila Olímpica, a Universidade das 
Américas e os Jogos Mundiais da Natureza, aproveitando o grande lago de Itaipu 
para promover a região da Costa Oeste. Vale destacar que este projeto foi 
implantado no mesmo local em que Lerner desenvolveu o projeto do Edifício-Ponte 
em 1969, tema do capítulo 3. Se por um lado sua primeira proposta tratou de uma 
intervenção que teria muito impacto ambiental, o principal resultado dos Jogos 
Mundiais da Natureza viria a ser justamente a mensagem de leveza, respeito e 
convivência em harmonia com o meio ambiente.


Ainda no sentido de incentivar a prática desportiva em espaços 
subutilizados, estabeleceu centros de Excelência de Vôlei, coordenado por 
Bernardo Rezende (Bernardinho); Atletismo por Joaquim Cruz; Ciclismo, por 
Antônio Silvestre; Basquete liderado por Hortência Vaccari e Ubiratan Pereira Maciel 
(Bira); e Ginástica Olímpica, coordenada por Lyanne Kosaka. Outra medida 
polêmica, mas certamente de impacto de sua gestão foi a atração e diversificação 
da indústria paranaense com a vinda de empresas no ramo do automobilismo, 
metalurgia, madeireira, eletrônica, confecção, agroindústria, etc. Na área de 
Educação, instalou um centro de reciclagem para todos os professores da rede 
pública. Uma grande área no município de Faxinal do Céu passou a ser o endereço 
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da Universidade do Professor. Centenas de profissionais eram acomodados em 
casas de madeira, oriundas da construção de usinas hidrelétricas. Uma vez a obra 
da usina construída, todas elas tiveram suas tábuas numeradas e remontadas no 
novo local. 


A coleta seletiva de resíduos iniciada em Curitiba também foi estendida a 
todo o estado. Vários foram os projetos reconhecidos internacionalmente: em 1996, 
o Prêmio UNICEF Criança e Paz pelos projetos Da Rua para a Escola, Protegendo a 
Vida  e Universidade do Professor.


Durante suas gestões, criou 16 programas para crianças e adolescentes 
carentes. Também foram construídas cerca de 500 creches que serviram a 485 mil 
crianças, de 0 a seis anos de idade. Outro programa de destaque, criado por sua 
esposa Fani, foi o Da Rua para a Escola, voltado a promover o retorno à escola das 
crianças de rua, com o fornecimento de uma cesta básica de alimentos para suas 
famílias. O programa tirou da rua mais de 80 mil crianças.


Em 2003, foi vencedor do Prêmio Kellogg’s para o Desenvolvimento da 
Criança, oferecido pela organização americana World of Children, em parceria com 
a instituição Hannah Neil. Foi a primeira vez que um latino-americano recebeu o 
prêmio. 


Ao longo de sua trajetória pública reuniu vários cargos, outros títulos e 
premiações. Foi Consultor da Organização das Nações Unidas para assuntos de 
urbanismo. Conferencista, com palestras e cursos nas universidades de Cincinnati, 
Columbia (Nova Iorque, EUA), Osaka (Japão); Berkeley como professor por seis 
meses e em seminários em diversos países, como Colômbia, Porto Rico, Espanha, 
Grã-Bretanha, Japão, Estados Unidos e China.


Luminosa exceção a muitas cidades assoladas por problemas, 
Curitiba, no sul do Brasil, é um modelo de planejamento ambiental. 
Programa s inovadores controlam o lixo, ajudam invasores que fogem 
da pobreza rural, operam o transporte coletivo, e criam novos 
parques para os 1,6 milhão de habitantes da cidade. Cerca de 70% 
da população recicla seu lixo. São oferecidos incentivos à população 
das áreas mais carentes, onde um menino troca lixo por sacos de 
produtos agrícolas excedentes. (NATIONAL GEOGRAPHIC 
MAGAZINE, 1993)


É Doutor Honoris Causa da Universidade São Francisco (Bragança Paulista, 
SP); Doutor Honoris Causa da Universidade Técnica da Nova Escócia (Canadá); 
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Doutor Honoris Causa da Universidade de Plymouth (UK); membro honorário do 
Real Instituto de Arquitetos do Canadá; membro honorário do Instituto Americano 
de Arquitetos. Prêmios - UNEP (United Nations Environment Programme, Nova 
Iorque, 1990); IIEC (International Institute for Energy Conservation, Washington D.C., 
1990); Habitat "School of Honour"; "Tree of Learning" (da União Internacional para 
Conservação da Natureza); "Colar de Ouro" (do Instituto dos Arquitetos do Brasil) e 
René Dubos (Nova Iorque).


No total, são quatro livros publicados: “Acupuntura Urbana” (2003), “O 
Vizinho: parente por parte de Rua” (2005), “O que é ser Urbanista (ou Arquiteto de 
Cidades)" (2011) e "Quem cria, nasce todo dia" (2014).


Apesar dos prêmios, a melhor definição da importância que as soluções 
urbanas tiveram sobre a trajetória pública de Jaime Lerner veio de um jornalista 
americano que viveu na cidade de Curitiba durante um mês inteiro. A pesquisa 
resultou no Capítulo dois do livro “Hope, human and wild: True stories of living 
lightly on the earth”, de Bill McKibben. Little, Brown and Company, USA, 1995. No 
trecho final, o autor faz o seguinte relato:


Eu estava correndo para pegar o avião de volta quando falei com 
Lerner pela última vez, e pensei comigo que iria sentir muita saudade 
dessa cidade não só por seus ônibus e parques, mas porque em 
semanas fazendo entrevistas encontrei muito poucos cínicos. O 
resignado cansaço dos ocidentais com o governo, que só deixa 
sobrar fanáticos e oportunistas como candidatos, mudou-se desse 
lugar.  Tornei-me adulto durante Watergate, portanto preciso de um 
lembrete de que a política em seu sentido lato pode ser 
verdadeiramente uma profissão nobre e útil, pode realmente mudar 
um lugar e seu povo.  Eu precisava de algo que me lembrasse que 
“público” não é uma ideia destinada ao lixo da história. 

(MCKIBBEN, 1995)
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1.7 JAIME LERNER ARQUITETOS ASSOCIADOS E INSTITUTO JAIME LERNER


O Instituto Jaime Lerner, criado em 1993, em Curitiba, abriga um Centro de 
Documentação de seus projetos, promove palestras e eventos, e possui parceria 
com diversas universidades realizando estágios e intercâmbios.


Ao receber o "Sir Robert Mathew Prize - Improving the Quality of Human 
Settlements”, em 2002, Lerner se junta ao time de arquitetos formado por Artigas, 
Joaquim Cardoso e Lucio Costa, que já haviam sido laureados com prêmios da UIA. 
E, na sequência, funda a Jaime Lerner Arquitetos Associados, em abril de 2003, 
com sócios de uma geração mais recente de sua trajetória e propõe "a aplicação 
prática e conceitual de princípios urbanísticos que considerem o papel estratégico 
das cidades em seus países e no cenário mundial" (JAIME LERNER ARQUITETOS 
ASSOCIADOS, 2016).


A decisão de se mudar e converter a casa, construída e projetada enquanto 
estudante em escritório foi tomada na década de 1990, após seu último mandato no 
Governo do Paraná. Lerner permaneceu na residência Bom Jesus, que será 
analisada no capítulo 2.6, mesmo enquanto Prefeito, Governador e homem público; 
o mesmo teto de dimensão moderna em que se formou arquiteto. 


O período compreendido entre 1962 e 1971 será abordado em profundidade 
nos capítulos seguintes onde será destacada a gênese das ideias de Lerner. O 
Jaime Lerner arquiteto que estuda profundamente a sua profissão e nela atua 
irrestritamente até 1971. Será nessa ocasião que Lerner passa a ver a política como 
meio de praticar seus ideais para a Cidade. 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2 ANOS FORMATIVOS, 1962-1965 

  
O título deste capítulo, nominado 'Anos Formativos', exerce tripla função 

neste trabalho. O recorte de tempo abrange, em paralelo, o período em que se dão 
três formações distintas: a de Lerner como arquiteto, a do Curso de Arquitetura da 
UFPR e a Arquitetura Moderna em Curitiba. Sem a compreensão simultânea destes 
acontecimentos é impossível perceber a relação entre seus desenvolvimentos. 
Apresentará a partir de 1961, o estágio de Lerner no escritório de David Libeskind, 
em São Paulo, em 1962, o estágio em Urbanismo na França, seu retorno enquanto 
é dada a formação do CAU UFPR, o ingresso do engenheiro na escola de 
arquitetura e analisará os projetos desenvolvidos e publicados por Lerner.


São essencialmente seis projetos que definem sua produção no período, da 
qual três deles são construídos. O Anteprojeto para Casa do Estudante, não 
construído e publicado na revista Acrópole. O Estádio de Maringá projetado em 
1963: oportunidade na qual o arquiteto convence o prefeito da cidade a realizar um 
estádio com a terra excedente da obra do aeroporto municipal e construí-lo três 
anos depois. No mesmo ano, projeta uma Agência de Automóveis e no ano que 
segue, uma residência em Curitiba, ambos também publicados na revista Acrópole. 


Já o segundo projeto construído, trata da residência que projetou como tema 
de uma disciplina na UFPR e habitou por mais de 50 anos. O último projeto, 
relacionado neste capítulo, é o Conjunto Almirantes, na Avenida Brigadeiro Luís 
Antônio, em São Paulo. Projetado junto com Rafael Dely e resultado de um 
concurso de arquitetura, foi construído por Adolfo Lindenberg.
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2.1 TRAJETÓRIA DA FORMAÇÃO


Após sua graduação em Engenharia Civil, em 1961, Lerner muda para São 
Paulo e realiza estágio com o arquiteto David Libeskind, que acabara de realizar a 
obra do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Inicia-se ali um período de intenso 
convívio com outros arquitetos que revelam a Lerner o cotidiano da profissão.


Libeskind era um grande arquiteto. Tive a sorte de conviver por 
alguns meses. E depois, obviamente, à medida que eu não 
encontrava alternativa para poder estudar Arquitetura eu tive que 
desistir de São Paulo (...) A gente ia muito ao IAB, almoçava lá, 
encontrava todos os arquitetos. Pedro Paulo de Mello Saraiva, Paulo 
Mendes da Rocha, Francisco Petraco, enfim, convivemos todos. 
Chegou uma época em que, se  participasse de qualquer júri de 
arquitetura, eu reconheceria quem tinha feito. O Jorge Wilheim foi 
outra pessoa de importante - de rara inteligência, um companheirão. 
(LERNER, 2018)


Quando retorna do estágio em São Paulo, Lerner volta a estudar francês na 
Aliança Francesa, escola e tradicional centro de línguas. Quem dirigia a escola era 
Helène Garfunkel, mãe de Franchette Rischbieter, engenheira que viria a trabalhar 
com Lerner, anos mais tarde, quando assume a prefeitura (DELY & OIKAWA, 2016). 
Neste ano, recebe a notícia que havia sido contemplado com uma bolsa para 
estudos de urbanismo durante seis meses, na França. Trata-se de um momento 
transformador em sua carreira devido ao grau de informações externas que obtém 
lá. A oportunidade excepcional é descrita a seguir. 


Ganhei uma bolsa da Aliança Francesa. Estudei em Paris de fevereiro 
até outubro de 1962. Voltei a tempo de me inscrever no curso de 
Arquitetura. A universidade estava em greve e consegui salvar o ano. 
O estágio compreendeu palestras de arquitetos importantes pela 
manhã. À tarde nós percorremos as obras com eles mostrando. Havia 
20 intercambistas de diversos países: Brasil, Argentina, México, 
Turquia. (LERNER, 2016)


Tal oportunidade de estudo em Paris permite a Lerner um primeiro contato 
com a Europa, que diferente do ambiente em Curitiba, já detinha uma tradição de 
planejamento das cidades. O próprio plano preliminar de Curitiba, em 1944,  havia 
sido elaborado pelo também francês Alfred Agache.
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Inicialmente eu morei em um hotel, na 19 rua Pujaz, onde morava o 
Jorge Amado. E consegui uma vaga na Casa do Brasil. Fiquei lá até o 
momento que decidi que devia ter mais contato com a cidade. O 
pessoal ficava batucando, era muito Brasil. Embora tenha feito 
grandes amizades, achei que deveria mudar. Depois morei em um 
hotel meia estrela. (LERNER, 2016)


Vale destacar que a Casa do Brasil acabara de ser construída em 1959. 
Projetada por Le Corbusier e Lucio Costa, foi a primeira experiência de Lerner 
habitando, e não projetando, um edifício para estudantes.


O que mais me impressionou foi a palestra do Candilis, que 
recentemente havia ganho o concurso para Toulouse Mirail, com a 
ideia da rua de pedestre continua, separada da estrutura viária. Você 
pode caminhar por toda a estrutura separado do carro. Eu pensei, 
quando terminar meu estágio vou trabalhar lá! (LERNER, 2016)


Entende-se com naturalidade o espanto de Lerner sobre o trabalho de 
Candilis. Naquele momento o escritório francês gozava de muito prestígio. Era parte 
do grupo Team X, considerado responsável pelo fim dos CIAM - Congrès 
Internationaux d'Architecture Moderne. Em 1959, durante o congresso de Otterlo, 
na Holanda, este grupo havia contestado diversos princípios da Carta de Atenas, 
principalmente a ausência de equilíbrio entre a forma física e a necessidade social 
das pessoas, provocação que levou a extinção dos CIAM's.


O posicionamento crítico à arquitetura moderna é evidente nos projetos 
desenvolvidos por Candilis, Josic e Woods. O escritório foi capaz de interpretar e 
edificar propostas como Toulouse Mirail - que propôs a "separação entre pedestres 
e veículos; o projeto de plataformas contínuas de pedestres; a mistura de funções; o 
método particular de enfrentar os desafios dos assentamentos de grande escala e 
conciliá-lo com a escala humana; a criação de estruturas urbanas que admitem 
crescimento e mudança;" (VIANNA, 2017. p. 494). Foram obras onde se perdeu a 
noção de cidade e urbanismo tradicional e é impossível identificar o que é 
únicamente rua, calçada ou edifício.


Após a palestra de Candilis, Lerner traz, debaixo do braço, uma cópia da 
edição 281 da revista Acrópole, que continha o seu projeto para a Moradia 
Estudantil. Assim, apresentando o portfólio, ele consegue um estágio para trabalhar 
em Toulouse Le Mirail, no escritório Candilis Josic Woods (GNOATO, 2009).
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Figura 7: Jaime Lerner em Paris, 1962. 

� 

Fonte: IJL, 1962.


Eu tinha um projeto publicado em uma revista de arquitetura aqui, 
Acrópole. Mostrei o projeto e ele [Candilis] me admitiu no escritório 
dele - Candilis, Josic, Woods. (LERNER, 2016)


Lá permanece por alguns meses, em contato com o que era desenvolvido de 
mais ousado na relação entre arquitetura e urbanismo, como relata a seguir:


Josic era um Iugoslavo, grande artista! Estagiei no desenvolvimento 
do projeto de Toulouse, passando a limpo e detalhando um dos 
quarteirões. Depois trabalhei no projeto para Fort Lamy. Era um 
ambiente em que tive contato mesmo com o Candilis. O escritório 
inicialmente ficava na 18 rua de Bofy; depois com a ampliação 
passou para uma rua transversal: rua Cristine 9, onde trabalhei. 
Ambiente de escritório como eu gostava, a gente virava a noite e ia a 
pé até a cidade universitária. (LERNER, 2016)
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Figura 8: Implantação de Toulouse Mirail. 

� 

Fonte: RISSELADA, 2006.


Conforme entrevista, Lerner se dedica muito ao aprendizado e trabalho. E até 
conquista um convite de trabalho permanente no escritório.


Nem era estudante de arquitetura e já consegui ser um dos 
coordenadores do projeto do quarteirão piloto de Toulouse e depois 
trabalhei no projeto Fort Lamy, que era da Capital da República do 
Chade (LERNER : BERRIEL & SUZUKI, 2012) 

Lerner resume assim a importância e influência deste período em seu futuro:

Candilis havia trabalhado com Corbusier mas eu via nele uma nova 
maneira de ver a cidade. Era a minha maneira de ver a cidade, dentro 
daquilo que eu estava começando a enxergar. (LERNER, 2016)


E destaca também outra influência determinante em sua formação.

Nesta época, eu tive a sorte de assistir a uma palestra do Yona 
Friedmann. E ele fez uma proposta extraordinária. Ao invés de fazer o 
Eurotunel, a proposta dele era uma ponte muito leve - com vida, 
trabalho, lazer, tudo. Me empolguei com este projeto. Eu conversava 
muito com ele. Morava perto do Boulevard Garibaldi e era realmente 
um criador. (...) O projeto da Bienal de Paris, teve sua influência na 
ideia de que a ponte pode vencer este vão. (LERNER, 2018)


�57



Ao tomar consciência de que o curso de arquitetura seria de fato implantado 
na UFPR e que ofereceria vagas especiais para engenheiros que estavam em 
condições como a dele e desejavam ingressar no curso de Arquitetura, Lerner muda 
o rumo de sua viagem.


O ambiente profissional e cultural [no escritório Candilis Josic Woods, 
em Paris] era muito rico, gente de todo o lugar. Ao final, recebi um 
convite do Candilis para continuar lá mas eu queria fazer o curso de 
arquitetura. Era engenheiro, queria me formar em arquitetura. 
(LERNER, 2016)


A história do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPR confunde-se 
diversas vezes com a própria história da Arquitetura moderna em Curitiba. Tirando 
poucas experiências protomodernas como a Casa Kirschgassner (1932), de 
Frederico Kirschgassner, e a arquitetura dos engenheiros-arquitetos Rubens Meister 
e Elgson Ribeiro Gomes, as duas histórias têm início simultâneo.


Constituído entre 1962 e 1963, o CAU UFPR surge quando a Arquitetura 
brasileira recebe reconhecimento mundial pela construção de Brasília, e o Governo 
Federal amplia a rede pública de ensino superior criando centros de Formação em 
Arquitetura nas principais regiões do país. Em paralelo, tem-se o desenvolvimento 
econômico e social do Estado do Paraná e de sua capital, Curitiba. O CAU UFPR 
desempenhou papel como o primeiro vínculo do Paraná com o movimento 
internacional de arquitetura. 


Os engenheiros Rubens Meister, Ralph Leitner e Samuel Chamecki formaram 
uma comissão especial de professores da Escola de Engenharia da UFPR, para 
elaborar o currículo. A comissão chegou, inclusive, a encomendar a Lúcio Costa 
uma organização curricular do novo curso. Mas a estrutura definitiva, aos moldes do 
que se praticava no país, foi orientada por dois professores mineiros, os arquitetos 
José Marcos Loureiro Prado e Armando Strambi. 


E o primeiro corpo docente de ensino e projeto foi formado por engenheiros 
locais, notáveis praticantes da Arquitetura, como Romeu Paulo da Costa, do 
arquiteto Elgson Ribeiro Gomes e de arquitetos imigrados de diversos estados, Léo 
Grossman, de Porto Alegre; José Genuíno de Oliveira, Almir Fernandes, Cyro Corrêa 
de Oliveira Lyra, do Rio de Janeiro, entre outros. Além dos alunos que prestaram 
concurso, estudantes e profissionais de Engenharia também tiveram acesso ao 
curso. As aulas iniciaram em 1963 com 20 estudantes. 
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No primeiro dia de aula só tinha um professor aqui, que já tinha 
chegado, que era eu. Então, eu acabei dando, não a aula inaugural, 
mas a primeira aula no Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPR. 
Eu naquela época acho que tinha 27 anos, e aquela turma era 
composta por três grupos de pessoas: metade era de alunos que 
estavam iniciando o curso de arquitetura, e na outra metade, 50% 
eram estudantes de engenharia que tinham resolvido passar para o 
curso de arquitetura, e os outros 50% eram engenheiros formados 
que tinham resolvido fazer o curso de arquitetura. 

(LUIZ FORTE NETTO : BERRIEL & SUZUKI, 2012. p. 99)


Os arquitetos foram estabelecendo novas bases e padrões de desenho para 
os espaços, edifícios e o ambiente em transformação. Até 1962, havia poucos 
arquitetos em atividade. Eram desenhistas e engenheiros que projetaram os 
edifícios e as cidades no Paraná, com raros contratos de profissionais de outros 
estados ou países. 


[...] durante o nosso curso nós estávamos fortemente influenciados 
pela engenharia, os professores de técnicas eram todos engenheiros 
da escola da engenharia, e a ênfase era no modernismo, Le 
Corbusier, Frank Lloyd Wright,  Mies van der Rohe, que eram os 
deuses né? (...) (BONGESTABS, 2014) 


Foi também esta a origem de alguns edifícios projetados por Vilanova Artigas 
em Londrina e Curitiba. Além desses, o nascimento das obras comemorativas do 
Centenário de Emancipação Política do Paraná, como o projeto do Centro Cívico de 
Curitiba, coordenado por David Xavier Azambuja, em que participaram Olavo Reidig 
de Campos, Flávio Amilcar Regis e Sérgio Rodrigues. Tanto Artigas quanto 
Azambuja eram curitibanos que migraram para estudar arquitetura em São Paulo e 
no Rio de Janeiro. No período, iniciaram as discussões para desenhar os primeiros 
currículos e perfis profissionais, além das atribuições legais da profissão. Os anos 
70 e 80 foram, no entanto, de intensa atividade projetual para os arquitetos 
paranaenses. 


O curso e a profissão ganharam visibilidade e importância através da bem 
sucedida participação desses profissionais (professores, alunos e ex· alunos do 
curso) em diferentes áreas de atuação. 
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A legitimação social referida pode ser atribuída entre outros fatores, à 
ampliação do mercado de trabalho, às diversas premiações obtidas 
pelos arquitetos e professores do curso em concursos de arquitetura 
desde os anos 60 até o final dos 70; à bem sucedida administração 
municipal do arquiteto Jaime Lerner e a institucionalização do 
processo de planejamento urbano e às transformações na paisagem 
das cidades paranaenses oriundas de projetos e planos urbanísticos. 
Pode-se afirmar que a história da moderna arquitetura paranaense 
deve suas origens à criação do CAU UFPR. (CAU UFPR, 2017)


Em 1962, graças à sua experiência prévia de atuação em Paris, graduado em 
Engenharia, Lerner é convidado a ser professor do curso, mas recusa. Quando 
retornei da França em Outubro de 1962, fui convidado para ser professor do curso 
de arquitetura. Recusei. Não queria ser professor, queria ser aluno (LERNER, 2016).


Ao preferir ingressar no curso como aluno regular, Lerner passa a fazer parte 
de uma turma especial de engenheiros habilitada a se formar em apenas três anos. 
O cenário de sua formação na UFPR é de efervescência cultural. Em meio à 
constituição da escola, ele convive com arquitetos professores de São Paulo, entre 
eles Roberto Gandolfi e Luiz Forte Netto, com quem trabalhará no futuro.


Essas migrações caracterizaram um processo de transferência de 
conhecimento e tecnologia de regiões mais desenvolvidas (como o 
Rio de Janeiro, São Paulo e outros Centros Regionais) para outras 
menos desenvolvidas, num processo indutivo de modernização e 
uniformização de valores culturais e técnicos via arquitetura 
(SEGAWA, 1998, p.134)


Com efeito, a história da arquitetura no Paraná se confunde com a história da 
formação de seus primeiros arquitetos e de sua escola.


(...) no início nós não tínhamos prancheta, escritório para trabalhar. 
Nós trabalhávamos na própria universidade. Inclusive ficávamos à 
noite trabalhando. A gente trabalhava à noite, e o Centro Politécnico 
fechava. Então nós tínhamos que sair pelas janelas, eu e meus 
colegas desta turma especial, [...] (BONGESTABS, 2014)


Havia um fluxo de trabalho contínuo em que todos trabalharam juntos, 
formaram grupos e suas identidades sob o mesmo teto. Isso tornou difícil, por 
vezes o reconhecimento do autor de cada projeto. A formação desse grupo de 
arquitetos será tratada com mais detalhes no capítulo 3.3.


�60



2.2 CASA DO ESTUDANTE, 1962


Figura 9: Fotos da maquete. Fachada frontal (acima) e fachada posterior (abaixo). 

� 


� 

Fonte: ACRÓPOLE n.281, 1962.


Em 1961, após o retorno de São Paulo e antes de seu estágio em Paris, 
Lerner recebe a comissão para o desenho do Anteprojeto para a Casa do 
Estudante, publicado na revista Acrópole em 1962. Ainda que não tenha sido 
construído, ao analisar os dados da publicação e a julgar pelo desnível da maquete 
foi possível identificar a localização exata onde a edificação era proposta. Trata-se 
do lote onde ela estava e permanece implantado o estacionamento do Clube 
Círculo Militar do Paraná. A uma distância de menos de 100 metros já se encontrava 
construída a Casa do Estudante Universitário do Paraná (CEU). “Contando então 
com a presença do ilustríssimo Presidente da República, Juscelino Kubistchek, e do 
Governador do Estado, Moysés Lupion, foi inaugurada, no dia 26 de abril de 1956, a 
Casa do Estudante Universitário” (CEU-PR. 2017). 


Em análise comparativa, pode-se notar que ambos os edifícios possuem 
programas similares; porém, a proposta construída e a aqui ilustrada, resultam em 
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arquiteturas muito diferentes. Levando em consideração que a CEU ainda gozava 
de muito prestígio, questiona-se a razão para que uma segunda casa fosse 
implantada tão próxima à existente. Enquanto a CEU foi concebida seis anos antes, 
majoritariamente em art déco, esta Casa do Estudante tem linhas modernas que 
lembram muito a também obra de Rubens Meister do Centro Politécnico. Outra 
característica notável que distingue as propostas é a generosidade dos espaços da 
CEU. São corredores, quartos e espaços amplos e ornamentados, com pés direitos 
superiores a quatro metros, em contraposição a dormitórios de dimensão enxuta e 
objetiva, com mobiliário pensado para atender às necessidades básicas do 
estudante.


Figura 10: Detalhe do sistema construtivo e Perspectiva do dormitório. 

� 

Fonte: ACRÓPOLE n.281, 1962.


Para maior aproveitamento do espaço, a cama e a mesa de estudos 
poderão indiferentemente serem embutidas no móvel, que será ao 
mesmo tempo, armário para livros, guarda-roupa, armário para 
toalhas e roupa suja. (ACRÓPOLE 281, 1962)


O esforço de minimização dos espaços é grande, pois se trata de um edifício 
implantado em lote de dimensões peculiares - 160 metros de frente por apenas oito 
de profundidade. Localizado no Centro de Curitiba, o desenho forma um grande 
corredor estreito que permite acesso a todos os cômodos.


Vale notar o esmero técnico com que a proposta é descrita e o raciocínio 
estrutural e construtivo elaborado. Desde o padrão modular pré-fabricado adotado 
até a preocupação com a acomodação dos dutos, nota-se que é um projeto 
realizado por um engenheiro.
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Para assegurar à construção um processo normativo, resolveu-se 
modular o projeto numa gama de medidas proporcionais a 16 cm, ou 
seja, 160, 144, 128, 112, 96, 64, 32, 16 cm, às quais estarão 
subordinadas todas as dimensões, desde o espaçamento dos pilares, 
distanciamento e altura das vigas, medida das peças, aberturas, 
chapas, degraus, brise-soleil, até a dimensão dos móveis: camas, 
armários, mesas etc. (ACRÓPOLE n.281, 1962)


Figura 11: Planta Tipo e do Primeiro Pavimento. 

� 

Fonte: ACRÓPOLE n.281, 1962.


Além do edifício proposto, é interessante notar que há, no canto esquerdo 
inferior da foto da maquete, uma casca de concreto que surge do chão, descrita 
pelo seguinte texto e imagens:


Figura 12: Corte e Planta da Capela. 

� � 

Fonte: ACRÓPOLE n.281, 1962.


A capela, que seria erigida na área que será transformada em 
pequena praça, pertencente a municipalidade, é um anteprojeto 
adicional, só apresentado devido à simplicidade da solução 
encontrada. (ACRÓPOLE n.281, 1962)


A partir da análise desses dados, é possível interpretar que Lerner utiliza o 
edifício como pretexto para inserir uma experimentação não solicitada. Tratava-se 
de uma incursão mais ousada do que a arquitetura do edifício principal. Há 
preocupação com o espaço público e com a plasticidade; tal espaço remete 
possivelmente a trabalhos também em concreto armado elaborados por Oscar 
Niemeyer ou mesmo a Coventry Cathedral (1951) de Peter e Alison Smithson 
(BANHAM, 1962).
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O auditório é formado por um palco central e duas seções laterais, cada uma 
comportando 260 espectadores. Ele permite três posições ou modos de 
funcionamento diversos: divido ao meio, o que permite duas atividades simultâneas 
com as duas alas de forma total, como teatro de arena; e na terceira, mediante 
sistema de ar comprimido possibilita que se forme um salão para eventos em seu 
piso contínuo no palco elevado.


Figura 13: Seção do auditório


� 

Fonte: ACRÓPOLE n.281, 1962.


Este é o primeiro projeto publicado por Lerner e, mesmo que ele não o tenha 
construído, foi útil como “cartão de visitas” em sua incursão por Paris ao estagiar 
com Candilis.
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2.3 ESTÁDIO DE MARINGÁ, 1963


           


Maringá é uma cidade planejada cujo nome faz homenagem à popular 
canção, “Maringá”, de autoria de Joubert de Carvalho. Habitam ali, hoje, perto de 
400.000 cidadãos. Ela tem um desenho urbanístico elaborado em 1942 pelo 
engenheiro paulista, Jorge de Macedo Vieira (1894-1978), para apenas 40 mil 
habitantes.


Figura 14: Anteprojeto da Cidade de Maringá


� 

Fonte: ACERVO MUNICIPAL, 1942.


        Maringá


             (Joubert de Carvalho, 1932)


Maringá, Maringá, 

Depois que tu partiste, 

Tudo aqui ficou tão triste, 

Que eu garrei a maginá: 


Maringá, Maringá, 

Para havê felicidade, 

É preciso que a saudade 

Vá batê noutro lugá.
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A cidade faz parte de um empreendimento privado inglês do início do século 
XX para todo o noroeste do Estado do Paraná onde a ferrovia foi a indutora das 
ações. O intuito ali era o de escoar a produção agrícola a ser desenvolvida, dando 
continuidade ao braço ferroviário de São Paulo. Essa ocupação previu a 
implantação de núcleos urbanos maiores em um distanciamento de cerca de cem 
quilômetros uns dos outros: Londrina, Maringá, Cianorte e Umuarama. Maringá foi 
projetada e construída por sua sucessora de capital privado nacional, a Companhia 
Melhoramentos Norte do Paraná. Foi distrito entre 1947 e 1951, quando passou a 
município.


A partir do núcleo de origem estabelecido pelos ingleses no início dos anos 
1940 constituído por oito quadras, foi realizado um levantamento topográfico que 
definiu a posição do braço ferroviário e serviu de base para o desenho urbanístico 
com as seguintes características: um quadrilátero na porção central e plana do sítio; 
ruas acompanhando as curvas de nível; a preservação dos fundos de vale com 
mata nativa em dois bosques urbanos, o Parque do Ingá e o Bosque II; um eixo 
transversal à linha férrea, também no espigão para a implantação dos edifícios 
institucionais e públicos; e desenho hierárquico das vias articuladas por rotatórias 
em um zoneamento funcional.


Pela cruz indicada no mapa e formada pelo encontro do espigão com a linha 
férrea, localizam-se os principais edifícios da cidade, dois deles são projetados por 
Jaime Lerner: o Estádio Municipal - ao sul da ferrovia - e a Universidade Estadual de 
Maringá - ao norte da ferrovia. "O engenheiro-arquiteto, juntamente com sua equipe 
composta por Marcos Prado e Domingos Bongestabs, foi responsável por grandes 
projetos públicos na cidade [de Maringá], assim como o CEMM [Centro de Esportes 
Municipal de Maringá] e a UEM (...)” (TROLI, 2015). 


Até os anos 1960, a ferrovia era o limite oficial da cidade com população de 
200.000 habitantes. Naquela altura os arquitetos, Nildo Ribeiro da Rocha e José 
Vicente do Soccorro, desenvolveram o plano de diretrizes viárias para a expansão 
da cidade que dobrou de tamanho na direção norte.


Até então a arquitetura moderna na cidade era incipiente e contava apenas 
com uma obra de Rino Levi, o Banco Sul Americano (1952). Em 1963, Lerner 
convence o prefeito do município a realizar o projeto para o estádio da cidade com 
uma solução de baixo custo adequada ao cenário econômico. A sugestão foi utilizar 
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a terra excedente vinda das obras do novo aeroporto da cidade e depositá-la ao 
redor do campo municipal, que veio a formar a arquibancada do Estádio Willy Davis. 


O projeto apresentado sugere uma solução, a primeira vista 
temerária, mas de extrema simplicidade: As arquibancadas seriam 
formadas por um aterro considerável ao redor do campo de futebol, 
em degraus, cujos espelhos seriam pequenos arrimos pré-fabricados. 
(ACRÓPOLE n.302, 1964. p. 38)


Com abordagem técnica similar e poucos anos antes, o arquiteto Augusto 
Perez Palácio havia construído o maior estádio do México, o Estádio Olímpico da 
UNAM (1952), na Cidade do México, que abrigava 52.000 torcedores.


Para a economia da construção, uma das regras principais é ter o 
material o mais próximo possível. Na construção do estádio Olímpico 
empregamos o magnífico material que tínhamos à mão, a mesma 
terra de onde foi levantado. 
8

Nota-se que ambos os estádios apresentam a metade inferior da 
arquibancada, apoiada sobre a terra que, afinal, reduziu o volume de concreto 
armado somente à metade superior, movimento que resulta em grande economia na 
obra. Outras limitações imperativas para a concepção do projeto em Maringá eram


a) O fato de já existir o campo de futebol exatamente no centro da 
superfície, inteiramente concluído, inclusive com alambrado;

b) Impossibilidade de sofrer o mesmo alguma alteração, por ser o único 
em condições na região, para uma participação imediata em 
Campeonatos Oficiais. (ACRÓPOLE n.302, 1964)


Assim, a obra é realizada com o estádio em operação e, segundo a maneira 
como foi concebida, permite algumas vantagens descritas por Cleon Ricardo dos 
Santos, em 1964: 


[…] início imediato; existência de maquinário próprio e material 
disponível para a realização do aterro por parte do Município; 
encaminhamento da obra segundo as necessidades “degrau construído 
é degrau utilizado” rapidez na execução das etapas e aproveitamento 
da região na pré-fabricação dos contrafortes dos degraus.


 Tradução livre: Para la economía en construcción, una de las reglas principales es tener el material 8

lo más cerca posible. En la construcción del estadio Olímpico empleamos el magnífico material que 
teníamos a la mano, la misma tierra en donde iba a ser levantado. (FRANCO, 2004. p. 36)
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Figura 15: Fotos da maquete


� 

Fonte: ACRÓPOLE n.302, 1964.


Enorme é a diferença da função de espetáculo esportivo, da 
metrópole para a cidade do interior. Na primeira, o caráter do 
espetáculo é esportivo, acessível ao aficcionado, que não atinge 
proporção grande da população. No interior, além do esporte, vale o 
próprio acontecimento e se relaciona um público proporcionalmente 
superior, que exige um programa diverso, orientado já no sentido de 
um verdadeiro Social Esportivo. (ACRÓPOLE n.302, 1964)


É interessante notar, além das questões construtivas no memorial descritivo 
do projeto, a compreensão de Lerner sobre o programa do estádio. Ela aponta para 
um local dedicado ao espetáculo, além do esporte. Estimula a permanência e não 
apenas o evento. Gera um programa compatível com um clube esportivo ou como 
ele mesmo definiria um cenário do encontro. Obra hoje conhecida como CEMM, 
Centro Esportivo Municipal de Maringá, excede a função de estádio devido a 
inclusão de outros itens no programa.
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[...] Contribui para essa finalidade, a implantação de um Ginásio, de 
um Pavilhão Infantil com Piscinas, Play Ground, Posto de 
Puericultura, Quadras de BasketBall, Voley-Ball, Tenis, Futebol de 
Salão, Piscina Olímpica e demais dependências acessórias. 
(ACRÓPOLE n.302, 1964)


Ainda que o projeto tenha sido viabilizado como uma solução econômica, o 
projeto não foi realizado na íntegra nem conforme os desenhos encontrados na 
publicação. Destaca-se como elo entre o projeto e sua construção, justamente o 
ponto tecnológico de interesse: a arquibancada de terra. 


Eu não queria que fosse mais uma estrutura inacabada como 
diversos estádios brasileiros. O projeto nasceu do aproveitamento da 
terra que saía da construção do aeroporto. Foi feito com terra e um 
desafio provar que era viável. O impressionante é que ficou pronto e 
naquele ano o time de Maringá foi campeão estadual. 

(LERNER, 2018)


A implantação e a organização dos outros itens do programa foram 
reformuladas além do estádio. Até mesmo a cobertura foi feita pela metade; com 
efeito, ela foi finalizada com a inauguração do estádio em 1967 e com o seu 
desenho alterado. O modelo que se previa era "A capacidade do estádio de futebol 
será de 30.000 pessoas, podendo as 3.000 cadeiras cativas, autofinanciar a 
construção da obra" (DIÁRIO DO PARANÁ, 1963). Entretanto, hoje, ele opera pela 
metade por razões de segurança.


Figura 16: Implantação: Projeto proposto e estado atual


� � 

Fonte: ACRÓPOLE n.302, 1964 (ESQ). GOOGLE, 2018. (DIR)
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Figura 17: Estádio. Talude e cobertura.

� 

Fonte: DO AUTOR, 2016. 


Figura 18: Foto aérea da partida inaugural.

� 

Fonte: ACERVO DOMINGOS BONGESTABS. 
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Figura 19: Foto aérea da construção.


� 

Fonte: ACERVO DOMINGOS BONGESTABS.
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2.4 AGÊNCIA DE AUTOMÓVEIS, 1963 

Figura 19: Perspectiva Frontal.


� 

Fonte: ACRÓPOLE n.290, 1963.


Lerner, que é hoje urbanista notabilizado pelo posicionamento oposto ao uso 
frequente de automóveis, inicia a sua carreira projetando uma agência para valorizá-
los. Quando questionado sobre essa situação contrária, Lerner (2016) relata que os 
anos após sua formatura foram como os de quaisquer recém-formados, nada 
fáceis. "Naquela época a gente matava cachorro a grito", satiriza.


Neste projeto já se pode observar maior ousadia na investigação plástica em 
comparação com o projeto para a Casa do Estudante (1962). No memorial, torna-se 
evidente o questionamento da obviedade na solução em ângulo reto e a justificativa 
para adequá-la à forma oblíqua.


Figura 20: Seção esquemática. 

� � 

Fonte: ACRÓPOLE n. 290, 1963.


Analisando a seção longitudinal, parece claro que se trata de uma 
experimentação intermediária até o desenho realizado em sua residência no mesmo 
ano de 1963. Enquanto este projeto trabalha apenas as fachadas de forma 
inclinada, na residência Bom Jesus as lajes de cobertura e de parapeito também 
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fogem ao ângulo reto. Como a publicação é realizada na edição 290 do mês de 
janeiro, presume-se que o projeto seja anterior mesmo a sua ida à França em 
fevereiro de 1962. Outra análise que colabora para esta suposição é o fato de a 
edição 290 da revista Acrópole tratar sobre produção seriada e que dos dez 
projetos publicados, seis tratam de automóveis, incluindo até mesmo outra agência 
elaborada por Hoffman Bosworth. Infelizmente, nem a revista nem o autor puderam 
certificar as datas de desenvolvimento do projeto; há somente a confirmação de 
que não veio a ser executado.


Figura 21: Corte Longitudinal. 

� 

Fonte: ACRÓPOLE n.290, 1963.


Sobre a coincidência estrutural e similaridade no desenho das seções dos 
projetos é importante aprofundamento maior. O memorial define:


A estrutura, projetada para deixar livre os vãos (sem pilares 
intermediários), é constituída de pórticos de concreto armado, 
equidistantes; nas duas extremidades os elementos constituintes da 
fachada apoiam-se nos pilares e seus contra-fortes, ambos inclinados 
de 45o. (ACRÓPOLE n.290, 1963)


A concepção da arquitetura através da sucessão de pórticos derivara da 
obra norte-americana de Mies van der Rohe e já havia sido apropriada por diversos 
arquitetos brasileiros, inclusive Niemeyer, na Fábrica Duchen (1950). Ele objetiva nos 
dois casos, "a produção de uma planta livre de resultados práticos e conceituais 
muito distintos daquela do estilo internacional” porque, tendendo ao vazio ou, ao 
menos, à solução preferencial pela não compartimentação dos espaços, 
substituindo o atendimento funcional imediato pela flexibilidade de previsão de usos 
futuros, o caráter funcional pelo caráter genérico" (ZEIN, 2005, p. 77).
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Lerner, que havia crescido na loja de seu pai, entendia sobre a dinâmica do 
comércio na cidade e a importância que a planta livre teria ao futuramente adaptar 
esse edifício a qualquer outro uso. O ainda Engenheiro afirma no memorial tratar-se 
de um "anteprojeto, elaborado para um programa, deliberadamente não fixo, que 
estudou inicialmente a utilização da construção em dois pavimentos, ambos de pé-
direito elevado (5 metros) (...)" (ACRÓPOLE n.290, 1963).


No período havia a proliferação de outras que também distribuíram pórticos 
de seção oblíqua, assim como a Escola Brasil-Paraguai (1952) de Reidy. Ainda que 
esta organize as estruturas no sentido transversal enquanto a Agência de Lerner 
propõe disposição longitudinal.


Ruth Verde Zein (2005, p. 77) fornece uma descrição muito similar à 
encontrada nesse memorial, para caracterizar o que se produzia naquele momento 
em São Paulo.


a Arquitetura Paulista Brutalista deve ser entendida e analisada à 
semelhança da “derivação” miesiana como, igualmente, favorecendo 
a substituição da pontuação colunar pela busca de grandes vãos, e a 
substituição do teto liso pelo teto homogêneo em grelha uni ou 
bidirecional.


Dada a referência, é impossível não recorrer à memória de outras obras com 
estrutura em pórtico, como a Escola de Itanhaém (1959) de Vilanova Artigas e a 
proposta que recém havia ganho o concurso para a Sede do Clube Santa Mônica 
(1962). Elaborada por Luiz Forte Netto e José Maria Gandolfi, arquitetos que haviam 
migrado para Curitiba e naquela época eram professores no CAU-UFPR.


Em todo caso, as referências citadas ainda divergem muito da escala entre 
as arquiteturas comentadas e a agência analisada. Sobre a utilização de pórticos 
em menor escala, retoma-se a pouco comentada Residência José Freitas Neto 
(1962), primeira obra de Luiz Forte Netto em Curitiba e suas "semelhanças 
evidentes com a Residência Olga Baeta, de Artigas [...]" (CARTA, 2015, p. 12). 
Destaca-se que ambas as residências se utilizam deste repertório estrutural para 
suspender o volume principal do solo, enquanto na agência o objetivo é apenas 
vencer o vão sobre o elevado pé direito.


Segundo o memorial, foi a própria intenção do projeto ao constituir pés 
direitos elevados, que inviabilizou a solução de acesso ao segundo pavimento em 
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rampa. A obrigatoriedade de utilização de um monta-carga e também a estrutura 
ousada tornaram a proposta de difícil execução.   


A elevação dos carros para o pavimento superior, onde estarão 
instalados salões para exposição, recepção, diretoria e escritórios, 
será feita por intermédio de um monta-carga, tendo sido abandonada 
a idéia de utilização de rampas, devido à absoluta falta de espaço 
para tal, e a elevada altura a vencer. (ACRÓPOLE n.290, 1963)


Ainda que a memória e a qualidade dos desenhos não permitam identificar o 
local preciso da implantação ou suas dimensões exatas, a leitura de pequenos 
detalhes permite afirmar que se tratava de um lote estreito com duas frentes onde o 
carro transitaria pelo interior da agência entre as ruas XV e Marechal Deodoro. Mais 
uma vez é impossível não comentar a relação com o trabalho futuro de Lerner. Em 
1965, no Plano Preliminar de Curitiba, seria proposto o fechamento da Rua XV para 
os pedestres (VIANNA, 2017). Trata-se de uma das primeiras medidas executadas 
por Lerner ao assumir a prefeitura oito anos depois.


Figura 22: Plantas: Térreo e Superior 

 �

� 

Fonte: ACRÓPOLE n.290, 1963.


No momento em que o projeto é desenvolvido, as duas ruas paralelas já 
apontavam características muito diferentes. A Rua XV, com pequeno porte e com 
orientação para o comércio, e a Rua Marechal Deodoro com uma caixa maior, 
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norteada para o fluxo automotivo pelo centro de Curitiba. Não se poderia antecipar 
naquele momento; entretanto, caso o projeto viesse a ser construído, mesmo com a 
alteração de uso realizada na Rua XV, não seria necessário mudar a sua estrutura 
principal. Naquele tempo, vários outros comércios do entorno tiveram de se adaptar 
à nova condição do calçadão. Para a Agência de Automóveis, o acesso dos 
veículos continuaria sendo feito pela Rua Marechal Deodoro, enquanto a loja seria 
exibida, com ainda mais conforto, aos transeuntes da Rua XV. É preciso registrar o 
quão curioso seria acessar uma loja de veículos por uma rua exclusiva aos 
pedestres.


�76



2.5 RESIDÊNCIA EM CURITIBA, 1964 

Figura 23: Perspectiva frontal. 

� 

Fonte: ACRÓPOLE n.306, 1964.


A residência para Helio Setti é publicada na revista Acrópole em maio de 
1964 mas se trata de uma obra projetada anteriormente da agência de automóveis 
(1963). Já se afirmou em outra oportunidade neste trabalho que, tanto a agência 
(ver capítulo 2.4) quanto ainda a sua própria residência (ver capítulo 2.6) seguiam 
uma arquitetura de seções oblíquas. Já o projeto dessa residência limita a 
apresentação apenas à planta e às perspectivas. Seu desenho é modulado e 
disposto em malha ortogonal de um por um metro, conforme análise ilustrada.


Sabe como Jaime trabalhava quando a gente tinha escritório? Ele tinha 
um caderno de matemática, ficava vendo televisão e montando os 
projetos. Aquele grande de matemática. Quadriculado. Matemática 
mesmo. Cada quadradinho era um módulo, né? (BONGESTABS, 2018)


Figura 24: Planta: publicada e analisada.


� � 

Fonte: ACRÓPOLE n.306, 1964.
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Se a ênfase no memorial de outros projetos publicados por Lerner até então 
está em traduzir o raciocínio estrutural ou até mesmo está em demonstrar certa 
ousadia plástica da concepção arquitetônica, nesse a visão é outra. Enquanto a 
forma da casa não impressiona, sendo um exemplo da tradicional arquitetura 
praticada naquele momento, há certa intenção em sua proposta interiores.


Figura 25: Perspectiva da biblioteca e sala de jogos. 

� � 

Fonte: ACRÓPOLE n.306, 1964.


Biblioteca (1). Banquetas de madeira ajustáveis às prateleiras, de 
maneira a evitar vazios; as mesmas banquetas, em posição inversa, 
serão recipientes de estatuetas, taças, etc. como também servirão 
para alcançar os livros das estantes superiores.

Biblioteca (2). Parlatório rebaixado, utilizando-se o desnível para o 
apoio das almofadas. No mesmo local, o bar que servirá no outro 
lado ao living. À direita, portas de correr ligando a biblioteca ao living. 
(ACRÓPOLE n.306, 1964)


As outras publicações até agora carregam a classificação de Anteprojeto 
enquanto esta é a primeira apresentada apenas pelo título: "Casa em Curitiba". De 
fato, parece tratar de um estudo preliminar que não veio a ser construído. É a 
primeira concepção residencial unifamiliar que unifica Arquitetura e Interiores de 
Lerner. O memorial afirma: "destina-se esta residência a família pequena, porém de 
vida social intensa, o que justifica o tratamento generoso das áreas sociais." 


Figura 26: Perspectiva do living e dormitório. 

� � 

Fonte: ACRÓPOLE n.306, 1964.


�78



Nota-se que as questões do desenho interior até mesmo antecedem 
soluções da arquitetura. Pelas ilustrações, percebe-se uma preocupação constante 
em esclarecer a vida do usuário neste espaço. Em traduzir para o leigo as minúcias 
do projeto que já haviam sido projetadas, enquanto pouco se conhece o fator 
construtivo da casa.


Dormitório. Cama constituída de dois vigotes de jacarandá apoiando 
tabuado que receberá o colchão. O próprio guarda-roupa voltado 
para o vestiário, servirá de divisão; contraste entre a lanterna 
japonesa e a parede de tijolos a vista dos fundos. Vista para o pátio, 
mostrando detalhe do muro de tijolos ranhurados. (ACRÓPOLE n.306, 
1964)


Retornando-se à análise arquitetônica, entende-se que a planta resulta da 
síntese das ideias apresentadas para o interior da residência. Dessa forma, faz-se 
importante destacar o enquadramento do projeto como parte dos "Anos 
formativos" do arquiteto. Com efeito, há certos vazios que não aparentam ser 
intencionais e sim, o resultado da rígida modulação imposta ao desenho. 


Figura 27: Perspectiva da Sala de Jantar e da 'Área dos fundos’. 

� � 

Fonte: ACRÓPOLE n.306, 1964


Ao longo da análise comparativa, percebeu-se discrepância entre a planta do 
pavimento térreo e superior entre estas e algumas perspectivas e até entre as 
perspectivas entre si, denotando que se tratava de fato de um projeto em 
desenvolvimento. Tal conclusão pode ser exemplificada através da ilustração da 
sala de jantar cuja posição da mesa em relação à janela exterior forma uma 
perspectiva de impossível construção a partir da planta fornecida. Na ilustração do 
dormitório do casal também consta ao fundo, na parte externa, um muro não 
existente na planta. O rigor do módulo imposto torna simples a sobreposição da 
planta térrea e superior, revelando que esta representa em vista a ala íntima do 
térreo num módulo maior do que no outro desenho. Os desenhos apresentados 
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lembram a simplicidade gráfica daqueles realizados em diversas Case Study 
Houses, principalmente a Casa Salzman, de Craig Ellwood (SMITH, 2013).


Importa elencar pontos comuns entre essas as duas, como os panos de vidro 
do chão ao teto que enquadram a paisagem ou até mesmo a modulação 
representada em perspectiva pelo desenho marcado de piso quadriculado. Da 
mesma forma, há características divergentes, o tratamento dos volumes e dos 
planos verticais. Enquanto os planos de Ellwood sempre demonstram continuidade 
do interior ao exterior e lembram uma concepção miesiana, as paredes de Lerner 
são encerradas junto às vedações, como sugere uma arquitetura baseada em 
volumes.


Figura 28: Pátios frontais: análise comparativa.


� 

Fonte: DO AUTOR, 2018.


Como elo de conexão com o restante de sua obra, chama-se atenção para o 
pátio frontal alinhado ao passeio. Tal disposição virá a se repetir tanto no 
Residencial Mateus Leme (1964) quanto no Residencial Silva Jardim (1967). A 
articulação de volumes cúbicos, por meio da utilização da laje plana, também irá se 
repetir no projeto do Residencial Mateus Leme; no entanto, ele não se consagrará 
com uma solução típica de sua obra. Assim como afirma Bongestabs (2012): "[...] 
laje na época tem um problema muito sério, porque a tecnologia de 
impermeabilização não era tão satisfatória e tão boa como é hoje, então sempre 
havia problemas. A minha casa mesmo eu fiz com telhado.” 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2.6 RESIDÊNCIA DO ARQUITETO, 1965


A casa da Rua Bom Jesus foi construída no ano de 1965 em uma pequena 
travessa no Bairro Cabral em Curitiba. O trecho de rua de apenas uma quadra é 
cortado, de um lado pela Via Rápida para veículos que liga o bairro ao Centro e do 
outro, pela Via Expressa - um corredor de ônibus. A combinação dessas vias 
compõe o conhecido Eixo Trinário da cidade. Assim, ainda que a casa se localize 
em uma rua de pouco movimento, ela está a apenas poucos passos do acesso a 
transporte e serviços. Hoje, passando pela frente dela, vê-se um muro baixo de 
pequenos tijolos vazados e um portão em madeira trançada, tipo muxarabi. Essa é 
uma composição bastante singela se comparada às grades típicas dos seus atuais 
vizinhos de mais de 20 andares.


O terreno só tinha nove metros de largura. Então eu construí em 4,80 
para sobrar espaço para iluminação. Bem mais tarde que comprei o 
lote do lado, com mais nove metros. No começo nem tinha garagem, 
eu me recusava a dar espaço ao carro. Não deveria separar 25m2 
para o carro. Em 1963 eu fiz o projeto da casa e me mudei em 1966. 
Quando me formei, eu ganhei um concurso de arquitetura [Conjunto 
Almirantes (ver cap. 2.7)] e com o dinheiro terminei a casa. A casa 
tem 63 anos. Fiz o projeto quando estava no terceiro ano de 
arquitetura.

Eu nunca gostei de casa sem compromisso, obra de arquitetura sem 
compromisso. Em um projeto na escola em geral se analisa os 
defeitos e não as qualidades. (LERNER, 2016)


Uma vez dentro do terreno, ainda é de difícil compreensão a dimensão total 
da casa, que se encontra toda à esquerda do acesso. O teto verde, formado por 
vigas invertidas, faz com que a arborização do paisagismo térreo se misture à casa, 
dissolvendo a barreira entre piso e cobertura. “O teto verde veio da visão lógica de 
que ele ajudava na climatização da casa. Retém calor quando está frio. Se não me 
engano a Casa do Brasil [em Paris] tinha um teto verde.” (LERNER, 2016)


Atualmente a Maison du Brésil projetada por Le Corbusier e Oscar Niemeyer 
e localizada na Cidade Universitária em Paris, expõe laje impermeabilizada, mas 
sem vegetação alguma. Não foi possível identificar obra precedente que tenha 
utilizado tal técnica em laje inclinada.
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Figura 29: Vista de edifício vizinho


� 

Fonte: PERINI, 2015.


Seguindo-se em frente, o acesso é dado pelo meio do lote. Antes mesmo de 
entrar ali, já é possível notar a composição de seu espaço interno. A casa é 
solucionada em diferentes níveis, segue a inclinação do terreno onde todos os 
ambientes podem ser lidos externamente pelo corte livre estampado em sua 
fachada lateral. Sendo um lote regular, de meio de quadra, a outra lateral encosta na 
divisa. O plano responsável por essa divisão não distingue o muro da parede 
interna. Inicialmente projetada em pedra, é realizada em alvenaria com reboco 
irregular branco. De textura adequada ao espaço exterior, a casa, porém, na parte 
interna, é surpreendente.


Uma vez no pequeno hall de entrada, à esquerda, encontram-se os acessos 
ao lavabo e à cozinha; à direita, acesso ao living e quartos. À frente, uma escada 
discreta dá acesso ao atelier do arquiteto no pavimento superior. Por causa da 
inclinação do telhado e do atelier tem-se a noção de controle da casa; uma janela 
se abre para o living, enquanto na outra é possível acessar uma sacada com vista 
para todo o terreno.


Voltando-se ao piso inferior, no centro da cozinha, destaca-se a mesa fixa em 
concreto com tampo em madeira. Uma pequena janela em fita impede a vista de 
quem acessa a casa enquanto ilumina e ventila o ambiente. No living, o teto se 
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inclina como uma referência à transição do público ao privado. Logo no início onde 
o pé direito é mais alto, encontra-se a mesa de jantar. E mais ao fundo, de maneira 
distinta, tem-se uma área mais íntima, com sofás fixos e uma lareira em concreto.


Figura 30: Fachada lateral e acesso


� 

Fonte: PERINI, 2015.


Figura 31: Croquis realizado por Lerner durante a entrevista. 

� 

Fonte: DO AUTOR, 2018.


A única exceção ao mobiliário fixo é atribuída ao sofá mole, de Sergio 
Rodrigues, um dos arquitetos que havia projetado o então recém-construído Centro 
Cívico de Curitiba (XAVIER, 85). Este arquiteto ganhou em 1961 o prêmio que 
transformou sua carreira no Design. Em Cantu, na Itália, A Mostra Selletiva 
Internazionalle del Mobile, atribui à poltrona Mole, ainda conhecida como “poltrona 
sheriff”, o primeiro prêmio em Design de Mobiliário.


�83



Figura 32: Móveis brasileiros de prestigio internacional.


� 

Fonte: REVISTA LOOK, 1961.


Descendo meio nível, estão os dois quartos da casa. O quarto do casal tira 
partido da parede inclinada onde está a lareira, para receber calor direto na cama. 
Do outro lado, está o pequeno quarto das filhas. 


A casa é toda dimensionada em proporções mínimas. Está de acordo com a 
arquitetura descrita por "Novo Brutalismo”, na frase brutalista ‘uma ética, não uma 
estética’. Descreve um programa ou atitude para a arquitetura" (BANHAM, 1966) . 
9

Tal definição se enquadra claramente nos pressupostos do brutalismo inglês 
enquanto pode também ser analisada pelo brutalismo corbusiano por sua 
linguagem plástica do concreto aparente. Independente do tipo, velho, novo, inglês 
ou corbusiano, Lerner, assim como Artigas , são arquitetos que repudiam o termo 10

“brutalista” para definir suas obras. 

O posicionamento crítico, uma casa projetada para abrigar apenas o 

necessário para a vida moderna, trata de uma atitude diametralmente oposta às 

 Tradução livre: The new Brutalism is, in the brutalist phrase ‘ethic, not sthetic’ Describes a program 9

or attitude to architecture. BANHAM, 1966.

 “As últimas residências que [Milan] construiu em São Paulo revelam uma tendência para o que a 10

crítica, em especial européia, chama de brutalismo. Um brutalismo brasileiro, por assim dizer. Não 
creio que isto se justifique de todo. O conteúdo ideológico do brutalismo europeu é bem outro”.” 
Texto de Artigas de 1965 publicado na revista AU, n.17, 1988, p. 78.
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casas usuais projetadas em Curitiba no mesmo momento por outros arquitetos, 
fossem em concreto ou não.


Se por um lado já foi comentada no capítulo 2.4 alguma semelhança entre 
este projeto e a agência de automóveis projetada por Lerner em 1963, há se de 
analisar similaridades com outras residências naquele período.


Figura 33: Foto do estúdio, quarto e living 

� 


�   � 

Fonte: PERINI, 2015.


Premiado pelo Departamento Nacional do Instituto dos Arquitetos do Brasil, 
em 1966 (SUZUKI, 2014) este é também o primeiro projeto que realiza no curso de 
Arquitetura, na matéria de Composição, sob o tema: “Residência Unifamiliar”. E tal 
proposta será transformada em sua primeira obra construída e em sua própria 
moradia durante mais de 30 anos.
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A residência Jaime Lerner não se enquadra nos pressupostos de 
linguagem ou escola arquitetônica. Como uma típica “casa do 
arquiteto”, nela Lerner se permitiu fazer experimentações cuja 
aceitação seria improvável por outro cliente. É um projeto 
cuidadosamente detalhado, que extrai ao máximo as potencialidades 
do terreno onde se implanta. (SUZUKI, 2014)


A casa apresenta em sua fachada o próprio desenho de seu corte. Parte da 
postura projetual que viria a ser assumida internacionalmente duas décadas mais 
tarde como Corte Livre. "Enquanto a planta livre é frequentemente notada como um 
dos aparatos conceituais mais fortes do modernismo, o corte livre não atrai o 
mesmo grau de atenção crítica” (JENCKS, 2000).


A exteriorização do corte na fachada revela a inclinação e os desníveis 
internos da casa mesmo antes de adentrá-la. É um traço pouco recorrente no 
período, mas que se pode encontrar em obras como a residência Miguel Vita (1958) 
de Delfim Amorim e no edifício The Aula (1959-1966), parte do Campus da 
Universidade de Delft por Jaap Bakema.


Os desenhos técnicos revelados pelas cópias blueprint abaixo foram 
realizados por Carlos Ceneviva. Recém-chegado de Londrina, ele será futuro 
arquiteto no escritório de Lerner e no IPPUC e virá a se destacar na concepção do 
Sistema de Transporte da Cidade de Curitiba. Ceneviva, que ainda não havia 
ingressado na escola de Arquitetura, demonstra grande competência técnica na 
elaboração dos detalhes da casa desde a paginação irregular das esquadrias até o 
ripamento nas formas de concreto. Os desenhos abrangem também o mobiliário 
fixo em concreto, como se nota nas casas da Escola Paulista do período. Cabe dar 
destaque ao desenho da lareira que possui uma forma orgânica e bojuda de 
complexa execução.


Figura 34: Blueprint dos desenhos da residência.

� � 

Fonte: IJL, 2015
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De 1962 a 1992, a casa sofre poucas modificações espaciais e 
programáticas. Após o nascimento da segunda filha, na década de 70, um pequeno 
trecho do lote vizinho é incorporado, para dar lugar ao novo quarto do casal. 
Escondida pelo muro, a adição não é perceptível do lado de fora da casa, nem de 
seu interior. 


Lerner permanece na residência Bom Jesus mesmo enquanto Prefeito, 
Governador e homem público, sob o mesmo teto de dimensão moderna em que se 
formou arquiteto. Apenas na década de 90, após seu último mandato no Governo 
do Paraná, por motivos de saúde, decide mudar-se e converter a casa em 
escritório.


INTERVENÇÃO CONTEMPORÂNEA


 Figura 35: Vista do acesso. 


� 

Fonte: PERINI, 2015.


Àquela altura nasce o escritório JLAA, Jaime Lerner Arquitetos Associados, 
formado por Lerner e os sócios de uma geração mais recente de sua trajetória. O 
lote vizinho, para o qual a casa se voltava, é adquirido. À medida que o escritório 
ganha corpo, as propostas para a sua expansão passam a ser discutidas. As 
condicionantes são que se preserve um pavilhão na parte frontal, até então utilizado 
como garagem, duas grandes árvores e a mínima intervenção na casa modernista.


A solução é dada de forma conjunta pelos sócios; eles encostam o novo 
edifício à outra lateral do terreno. O vazio central permite que a antiga casa seja 
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vista com a distância necessária para que não se perca a percepção da fachada. O 
volume novo é cortado por uma das árvores existentes e dividido em duas partes 
conectadas por uma passarela leve.


Retomando o percurso pela casa, agora escritório, proposto no início do 
texto, é a partir do quarto dos fundos que se vislumbra o elemento mais 
surpreendente de toda a nova adição. O muro tem sua parede duplicada, dando vez 
a uma passarela-biblioteca que conecta o velho ao novo. Do jardim só é possível 
vê-la pela presença sutil de pequenas janelas para o que deveria ser o limite do 
terreno. Seguindo pela passarela metálica, atinge-se o primeiro novo volume. Se 
antes a luz vinha do rasgo zenithal que indica o percurso, agora o sentimento de 
permanência é dado pela luz que emana das paredes envidraçadas: sala de 
trabalho totalmente integrada ao jardim e à construção moderna.


O que era concreto e madeira agora é aço. A distinção é dada de maneira 
muito clara nas duas arquiteturas. A irregularidade das esquadrias e também planos 
inclinados do passado são no anexo resumidos pela malha quadrada. Essa é 
certamente uma atitude de respeito ao patrimônio poucas vezes identificada, 
mesmo em obras tombadas.


Figura 36: Passarela e biblioteca


� 

Fonte: DO AUTOR, 2016.
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Figura 37: Vista para o jardim


 � 

Fonte: DO AUTOR, 2016.


O volume da frente mantém a estrutura da antiga garagem, mas ganha um 
invólucro envidraçado igual ao outro. A importância do anexo se dá, não apenas 
pelo aumento de área útil do escritório e melhoria de suas condições de trabalho, 
mas também por um gesto que preserva o conjunto todo.


Figura 38: Planta térrea: casa e anexo.


 � 

Fonte: IJL, 2015.
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2.7 CONJUNTO ALMIRANTES, 1965


Antes de iniciar esta pesquisa, foram analisados diversos currículos e 
documentos de Lerner para que se tivesse uma noção do escopo do trabalho de 
análise dada a quantidade de obras inseridas no período. Já era aguardada a 
descoberta de novos fatos sobre estas obras; porém, não era esperado a 
identificação de novos edifícios projetados por ele entre 1962 e 1971. Foi o caso do 
Conjunto Almirantes, de 1965.


A partir de uma nota de jornal, notou-se pela primeira vez a presença de um 
edifício em São Paulo, até então não comentado pelo arquiteto. Das suas obras 
principais constam vários conjuntos residenciais na Rua Silva Jardim, na Rua 
Mateus Leme, em Curitiba e "Almirantes" de São Paulo [...] (SOUZA, 1968).


Desde esse fato, foram consultados diversos colaboradores de Lerner em 
busca de mais informações. A resposta veio do arquiteto Carlos Ceneviva que 
prontamente elaborou um croqui em que duas lâminas curvas se encontravam com 
um núcleo de circulação vertical no centro. "Fica na Brigadeiro", disse ele.


O [Carlos] Ceneviva atuou no projeto e até criou aquele cintel para 
desenhar as curvas. Foi antes da minha casa. Foi muito difícil fazer 
este edifício porque a empresa queria nos pagar para cair fora. E eu 
queria ter um prédio em SP. (LERNER, 2018)


Considerando a extensão da Avenida Brigadeiro Luís Antônio e a escassez 
de detalhes, encontrar o edifício só foi possível depois da consulta ao Professor 
Hugo Segawa. "Sei de qual edifício se trata. Sempre tive curiosidade em saber 
quem era o autor", comentou Segawa, após conhecer o croqui.


O edifício foi localizado na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3183-3185, no 
Bairro Jardim Paulista. Não havia sido possível identificá-lo nas buscas anteriores 
pelo nome “Almirantes”, pois se referia de fato a dois condomínios residenciais 
diferentes, um em cada lâmina: na Rua Almirante Barroso e na Rua Almirante 
Tamandaré. Há ainda um terceiro condomínio de caráter comercial. Com unidades 
de 75m2, este une as duas lâminas no térreo do edifício intitulado Condomínio 
Edifício Almirante Barroso e Tamandaré. As áreas comuns são compostas por 
jardim, playground, quadra poliesportiva e garagem. Ainda, ele apresenta uma vaga 
por unidade. 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Figura 39: Fotos do edifício 

�  �  �

� 

Fonte: DO AUTOR, 2017.


Com os registros fotográficos foi possível mostrar a Lerner a obra esquecida. 
Ao reconhecê-la nas imagens, relatou sobre o edifício: "[...] foi projetado quando eu 
era estudante, junto com Rafael Dely. Era grande, 15 andares, e curvo [...]" (2016). 


Mais uma vez buscou-se material no acervo dos autores sem obter sucesso. 
O falecimento de Dely dificultou a busca, entretanto acredita-se que ele também 
não possuísse registro algum. O livro recém-publicado sobre a obra de Dely 
intitulado "O Fazimento de uma cidade", extrapola o título e comenta toda a obra 
elaborada na carreira de desse arquiteto, não apenas de uma cidade, no caso, 
Curitiba. Nesse volume também não há menção sobre a existência do edifício.


Lerner esclarece o ocorrido na época:


Resultado de um concurso em que quatro escritórios participaram. 
Nós ganhamos mas os incorporadores tentaram pagar cinco milhões 
de cruzeiros para a gente não construir. Diziam que ia ser caro e dar 
trabalho. Não aceitamos. E ainda levamos o Virmond de advogado a 
São Paulo para resolver a situação. Deu certo. O edifício foi 
construído por Adolfo Lindenberg. (LERNER, 2016)


�91



A solução escapa da típica planta em "H" tradicionalmente edificada na 
região. As duas lâminas são perpendiculares à rua e se curvam em sentidos 
opostos a partir do núcleo central. Tal movimento garante a circulação de ar em 
suas faces voltadas para o interior e permite a ventilação cruzada das unidades. 
Semelhante ao croqui de Ceneviva, somente fogem à sua descrição os núcleos de 
circulação vertical. Não há uma distribuição central em todo o condomínio e cada 
torre possui seu próprio núcleo. Elas possuem características plásticas e 
acabamentos semelhantes; porém com dimensões diferentes, sendo a parte 
localizada ao norte, menor em extensão e altura do que a localizada ao sul. Essa 
opção projetual reduz parcialmente o impacto do sombreamento de uma torre sobre 
a outra.


As fachadas são compostas por três acabamentos distintos. Por eles, é 
possível notar pelo exterior a que uso se destina aquele espaço interno. A maior 
porção do edifício é vedada com esquadrias fixas e janelas basculantes, formando 
uma composição leve e transparente nas áreas sociais e íntimas dos apartamentos. 
Aproximadamente um terço da superfície externa é composta por tijolos cerâmicos 
e vazada do tipo cobogó, responsáveis pela ventilação das áreas molhadas e de 
circulação. 


Apenas as empenas são dotadas de acabamento em alvenaria e pintadas de 
branco. Cada apartamento possui uma janela, tanto na porção frontal com vista 
para a rua em ambas as lâminas, quanto em uma das empenas posteriores. Essa 
postura projetual permite a observação, de pronto, de que não se trata de uma obra 
de arquitetos da Escola Paulista ou Carioca. Estes arquitetos batalhavam para 
manter as empenas de seus edifícios cegas - sem janelas - seguindo a notável 
história de construção do Edifício Louveira (1946). Vilanova Artigas chega até a 
submeter um projeto à aprovação com o desenho das janelas nas empenas, apenas 
para atender à legislação municipal. Nunca chegou a construí-las, contudo.
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Figura 40: Croquis realizado por Lerner na entrevista. 

� 

Fonte: DO AUTOR, 2018.


O condomínio ao norte é o Almirante Tamandaré. Ele apresenta duas 
unidades por andar, cada uma com dois dormitórios de aproximadamente 106m2. 
Com 11 pavimentos, o prédio totaliza 22 unidades e apenas um núcleo de 
circulação vertical. O conjunto Almirante Barroso é composto por três unidades 
residenciais por pavimento com três dormitórios e aproximadamente 140m2 cada. 
Distribuídas em 15 pavimentos idênticos, somam 45 apartamentos e dispõem de 
dois núcleos de circulação vertical.


Mesmo que o formato seja curvo, a estrutura do edifício é solucionada em 
concreto aparente. Em todo seu perímetro é possível notar, na malha de vigas e 
pilares que compõe a fachada, os detalhes de encaixe do sistema que insinua pré-
fabricação.


Figura 41: Foto do detalhe de encaixe da estrutura.


� 

Fonte: DO AUTOR, 2017.  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O edifício é construído com qualidade por Lindenberg e encontra-se atualmente 
bem conservado e arborizado, mantendo os detalhes originais. Através da análise 
dos diversos imóveis que se encontram em oferta para venda ou locação no edifício 
em imobiliárias on-line, foi possível identificar alguns denominadores comuns sobre 
o espaço interno das unidades. Diversas salas e quartos apresentam o mesmo piso 
de madeira, tipo parket, com distribuição em formato escama de peixe. 
Acabamento que, acredita-se, ser o original do edifício. As esquadrias em ferro 
originais ainda são majoritárias no conjunto; poucas foram substituídas por 
acabamento em alumínio. Sua dimensão e continuidade permitem que mesmo as 
unidades localizadas na face sudoeste, que recebem menos sol, sejam bem 
iluminadas.


Figura 42: Fotos do interior de diversas unidades.


�
Fonte: DO AUTOR, 2018.


Este é o último projeto desenvolvido por Lerner antes de se graduar em Arquitetura 
na UFPR. Como já era formado em Engenharia Civil, praticava Arquitetura e 
assinava como engenheiro sem maiores problemas.
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3 VIDA PROFISSIONAL, 1965-1971 


Voltei [em 1965] a ser funcionário e continuei tocando as duas coisas em 
paralelo. Sendo funcionário público e tocando meu escritório. Muitos eram 
professores e outros como eu e o Domingos tinham seus escritórios. (LERNER, 
2016)  


O terceiro capítulo apresenta a história e produção do arquiteto Jaime Lerner 
entre 1965 e 1971. Após sua graduação, nota-se a separação clara em suas três 
frentes de projeto. Se antes sua arquitetura misturava temas e posturas projetuais, a 
partir deste momento a separação das modalidades de projeto tem nome e local 
para ser realizada. Com a participação no IPPUC, profissionalização de seu 
escritório e, em paralelo, a equipe de concursos, é pertinente afirmar que Lerner 
desenvolve três frentes de trabalho diversas.


A cada uma destas novas frentes de trabalho se atribui uma divisão deste 
capítulo. O subcapítulo 3.1 apresenta seus projetos arquitetônicos privados, de 
escalas pequena e média. No subcapítulo subseqüente, é aprofundada a história de 
Lerner na fundação do IPPUC, os principais projetos de que ele participou até 
assumir a presidência do instituto de 1968 a 1969. No último subcapítulo, é 
apresentada a participação do arquiteto em equipes junto a outros membros ligados 
à UFPR. Professores e alunos que obtém destaque produzindo projetos de alcance 
internacional. Como o segundo lugar no concurso da Euro Kursaal, em San 
Sebastian, ou a representação brasileira na Bienal de Paris de 1969.


Além destes três grandes temas, ainda é importante destacar que, em 1966, 
Lerner coordenou o Levantamento Socioeconômico e Urbanístico de Londrina e, 
em 1969, participou do Congresso Mundial de Arquitetos em Buenos Aires.
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3.1 ESCRITÓRIO PRIVADO


Lerner abre um escritório com o irmão Julio Lerner após sua graduação em 
Engenharia, em 1960. Este mesmo escritório passou por diversas formações, 
localizações e sociedades. Entre os inúmeros sócios e colaboradores se destacam 
os nomes de Rafael Dely, Marcos Prado, Manoel Coelho e Domingos Bongestabs.


Em 1963, comecei a trabalhar com o Jaime Lerner, que na época era 
engenheiro civil formado, tinha acabado de voltar da França, e já 
tinha um escritório de projetos junto com irmão dele. E quando me 
formei, fizemos uma sociedade, e nos formamos na mesma época, 
(...) (BONGESTABS, 2012)


A formatura de Lerner e de Bongestabs em Arquitetura, inaugura um novo 
momento profissional para o escritório. Enquanto os dois arquitetos são 
responsáveis pela elaboração dos projetos, o irmão de Lerner, Julio, constrói a 
maior parte das obras. Outros três nomes, de ainda estudantes, tem suma 
importância na produção do período e na carreira futura de Lerner.


(...) eu cruzei com o Jaime quase embaixo do escritório dele e ele me 
disse: - Dá uma passadinha aqui no meu escritório que estou 
formando um grupo e nós vamos fazer uma nova Bauhaus. E eu não 
sabia o que era Bauhaus mas parecia coisa boa! (CENEVIVA, 2018)


No nosso [escritório] também participavam os estudantes Carlos 
Ceneviva, Manoel Coelho e Rafael Dely. Nós cinco tivemos o 
escritório por um bom tempo. Quando eles se formaram ficaram um 
tempo e logo formaram seus escritórios. (BONGESTABS, 2014)


Desde então, é necessário esclarecer, todas as obras analisadas no período 
são assinadas por Lerner em dupla com apenas mais um autor. Em um primeiro 
olhar, não há muita lógica na seleção dos nomes por data, tipo ou escala. Ao 
comparar dois projetos semelhantes em escala e tipo, como o Residencial Mateus 
Leme (1964) e o Residencial Silva Jardim (1967), identifica-se autores diferentes 
para cada um deles. O realizado por primeiro é atribuído a Rafael Dely, que ainda 
era estudante de Arquitetura. Já o segundo é assinado por Bongestabs. Acredita-se 
que, como em 1964 nenhum dos participantes do escritório era oficialmente 
arquiteto, não se via problema em Lerner e Dely, que embora também não 
possuíssem diploma de Arquitetura, assinarem as obras. Em 1967, Lerner e 
Bongestabs já estavam formados, enquanto Dely ainda era estudante. É possível 
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supor que este fosse o motivo pelo qual Dely não tenha assinado esta proposta 
também. Trata-se de uma teoria que nenhum dos co-autores foi capaz de confirmar.

Sobre o clima de trabalho e envolvimento com a Arquitetura na época, nota-se que 
o posicionamento de Bongestabs difere muito do que acredita-se serem parâmetros 
da normalidade profissional.


(...) vocês reclamam de trabalhar 24 horas nós trabalhávamos 72 
horas ás vezes sem parar, fazíamos todos os concursos que aparecia, 
ganhamos alguns e era uma festa, o escritório servia pra tudo (...) 
ficamos sócios até 74 (…) (BONGESTABS, 2014)


Lerner parece concordar com esta afirmativa, neste momento e em outros de sua 
carreira. No caderno e portfólio que desenvolve durante a experiência do JLPU (ver 
p. 31) "Cidade, Cenário do Encontro", apresenta outra máxima que qualifica bem o 
período e lhe acompanhará por toda a vida: "A pressa é amiga da perfeição. Vamos 
pensar no ideal e realizar o possível. Já." (LERNER, 1977).

Após 1970, Lerner se afasta do escritório para assumir outros afazeres. O escritório 
permanece produtivo, porém sem sua presença, até 1974. Momento em que são 
realizados os projetos: Edifício De Moraes, em Caiobá, e as residências para Max 
Zugman, Saul Zugman, Zalmen Chamecki, Jaime Nudelman e Moacyr Gouvea,  
além dos edifícios Futurama e Vilas Boas - ambos em Curitiba. 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3.1.1 RESIDENCIAL MATEUS LEME, 1965


AVENIDA MATEUS LEME ESQUINA RUA DAVID CARNEIRO. SÃO FRANCISCO. CURITIBA.

JAIME LERNER E RAFAEL DELY


Ao caminhar pela Rua Mateus Leme, é quase impossível reconhecer algum 
edifício residencial. Trata-se de uma via paralela ao Centro Cívico de Curitiba, 
ocupada majoritariamente pelo uso comercial e institucional. A esquina com a Rua 
David Carneiro apresenta uma edificação peculiar onde é difícil afirmar, à primeira 
vista, tratar-se de um projeto residencial.


O projeto de 1965, hoje apelidado de "favelinha" por sua aparência irregular, 
foi resultado da parceria entre os estudantes de arquitetura, Jaime Lerner e Rafael 
Dely, conforme este relata:


“[...] ainda estudante, comecei a ter contatos maiores com outro 
jovem judeu que já conhecia da colônia. Chamava-se Jaime Lerner e 
era, como eu, também um amante da arquitetura. (...) o projeto das 
casas geminadas na rua Mateus Leme, obra construída na qual eu e 
o Jaime, ainda muito jovens, recebemos um prêmio do Instituto dos 
Arquitetos do Brasil, como o melhor exemplo de moradia coletiva do 
país.” (DELY & OIKAWA, 2016, p. 258)


O conjunto era composto de seis residências, acomodadas duas a duas, em 
três níveis diferentes, respeitando o aclive do terreno. Onde estavam os muros que 
protegiam o pátio das unidades locadas no térreo, hoje se localizam acessos ao 
comércio local voltado para a rua.


Figura 43: Fotos comparativas (ângulo próximo).


�  � 

Fonte: XAVIER, 1985 (ESQ). DO AUTOR, 2017 (DIR).
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Diversas razões fazem com que a principal fachada do projeto não tenha 
sobrevivido ao tempo, apesar de suas qualidades plásticas e premiações. A 
mudança das condições de segurança na Capital Paranaense foi tratada com mais 
exigência e inviabilizaram a existência de muros baixos. A evolução do comércio na 
região se deve à proximidade do Centro Cívico que se consolidou em decorrência 
da expansão do Estado do Paraná, sua capital e consequente estrutura 
administrativa.


Figura 44: Detalhe da unidade.


� 

Fonte: DO AUTOR, 2018.


A modificação de uso do térreo e a possível ausência de estatuto condominial 
fizeram com que toda a condição de habitabilidade do conjunto fosse diminuída. De 
fato, onde era o acesso principal, entre as duas unidades térreas, hoje é feita a 
carga e descarga dos produtos utilizados nos comércios alimentícios instalados no 
local. A condição de higiene é péssima e resultou na substituição de todos os 
revestimentos originais. A perda de qualidade no acesso, aliada ao cheiro de 
cozinha constante, levou à consequente desvalorização das outras unidades do 
conjunto, que também se encontram degradadas.
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Figura 45: Escadaria do conjunto.

� 

Fonte: DO AUTOR, 2018.


A visita do conjunto, após o estudo de sua concepção técnica original, 
permite ignorar a degradação de sua composição e assim permanecer atento aos 
detalhes que um dia trouxeram lhe prestígio. É possível comparar nas imagens 
acima que na da esquerda, destaca-se a profusão de planos e cores - honrando o 
apelido de 'favelinha'; enquanto na da direita inaugura-se uma nova percepção do 
conjunto. O que se destacou com cores são os volumes localizados em planta na 
cota 2,60 metros. Ambos estão em balanço sobre o percurso de acesso, criam um 
portal para o conjunto. A riqueza da proposta estrutural é demonstrada no ponto de 
encontro (ver figura 45 e 46) destas edificações, que em planta parecem se tocar. 
Afastadas por menos de cinco centímetros, as quinas das paredes criam um risco, 
um rasgo que emoldura o fundo do conjunto.
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Figura 46: Desenhos do conjunto (detalhe para encontro das unidades)

� 

Fonte: XAVIER, 1986.


Nesse terreno de esquina sob base trapezoidal e forte aclive "o proprietário 
pretendia edificar um prédio de apartamentos. No entanto, por sugestão dos 
arquitetos, foi providenciado um conjunto de seis casas, fato inovador na época. 
Tanto pela peculiaridade de implantação e correspondentes espaços resultantes, 
como pelo tratamento plástico dedicado aos volumes." (XAVIER, 1986)


Os arquitetos sugerem uma implantação em três platôs diferentes; a cada 
2,60 metros acomodavam-se duas casas, respeitando-se a topografia local. A 
cobertura é em laje plana de concreto que somada ao perfeito alinhamento com o 
piso da casa no platô acima, permite tirar partido de seu uso. Assim formam-se 
pátios entre os volumes.


Se por um lado a seção do conjunto é regular, onde se lê as três unidades 
idênticas acomodadas no aclive, a planta adota a irregularidade do terreno. 
Seguindo sua forma trapezoidal, as unidades diminuem à medida que se 
aproximam do fim do lote. O próprio eixo de acesso é deslocado com o movimento 
das casas e impossibilita a perspectiva clássica e simétrica, onde seria possível 
capturar todos os acessos em uma única fotografia. 


O que já foi uma arquitetura imponente e brutalista devido "às formas 
cúbicas e os materiais naturais como a madeira das esquadrias, o tijolo à vista dos 
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muros, e a estrutura em concreto aparente (...) (PACHECO, 2010), hoje é uma 
miscelânea de formas e materiais remetendo a uma típica ocupação irregular.


Figura 47: Vista lateral. 

� 

Fonte: DO AUTOR, 2018.
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3.1.2 RESIDÊNCIA VIRGIL TRIFAN, 1966


AVENIDA MAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, 559. JARDIM SOCIAL. CURITIBA.

JAIME LERNER E DOMINGOS BONGESTABS


Figura 48: Vista frontal e posterior


�  

� 

Fonte: XAVIER, 1986.
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Em 1966, Lerner possuía escritório em uma sobreloja na Rua XV de 
Novembro. A rua, naquele tempo, era um centro comercial bastante ativo em 
Curitiba, seu principal ponto de encontro. Segundo ele, "quando faltavam clientes, a 
solução era descer e pedir um cafezinho." (LERNER, 2016)


Um destes clientes foi o tradicional comerciante de moda masculina, Virgil 
Trifan. O Sr. Trifan acabara de adquirir uma propriedade de mais de 3.000 m2 no 
recém-loteado bairro Jardim Social. A região se caracterizaria como um novo 
endereço de luxo, sendo o primeiro bairro com zoneamento absolutamente 
residencial na capital paranaense.


O lote está inserido na principal avenida do bairro e na cota mais alta da 
região. De lá, é possível avistar a cidade de cima. Na vista frontal há o Centro e, na 
posterior, a Serra do Mar. O acesso à casa também seria especial. Entre o limite do 
terreno e a avenida havia uma faixa arborizada de mais de 15 metros de largura por 
100 metros de comprimento. Condição única em toda a avenida, tratava-se de uma 
posição exclusiva que emoldura a quadra em que este lote está inserido. Nesse 
local, posteriormente haverá a formação de um parquinho, quadras poliesportivas e 
uma via lenta para o acesso à morada.


Com o paisagismo frontal amplamente arborizado, é quase impossível notar 
a proposta monumental para qual a casa foi concebida. É a partir do acesso a uma 
grande rampa em "U" que se percebe a sua totalidade. Trata-se de uma larga laje 
de concreto que oferece aos carros uma entrada digna de clubes e sedes sociais. 


O porte-cochère marca o acesso ao hall que permite tanto ir para a ala íntima 
da casa no segundo pavimento ao living principal no mesmo nível e ao salão de 
festas no pavimento inferior. Um rasgo próximo às escadas permite, além da 
percepção do pé direito grandioso, uma breve noção do que se passa no andar 
composto por quatro suítes, em mais de 200m2 restritos à família. Os quartos são 
voltados para o jardim posterior, garantindo a privacidade e a orientação noroeste.


Sobre o pavimento inferior, Alberto Xavier (1986) lembra sobre a outra função 
da "grande rampa em curva, que oculta as dependências de garagem e serviços, 
(...)". O pavimento semienterrado é dificilmente notado e serve de base para o 
volume principal, fator que contribui para a percepção de nobreza da residência.


Trata-se, em linhas gerais, de um retângulo de 10 por 19 metros, extrudado 
em três pavimentos, que exibe em seu exterior as linhas da estrutura moldada em 
concreto aparente. Panos de vidro garantem a transparência do volume enquanto 
superfícies horizontais em concreto aparente dão harmonia à composição.
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A casa ainda pertence e se encontra bem conservada pela família. Os 
acabamentos "pioneiros para a época, como o emprego de concreto à vista, vidros 
em escala profusa e pintura duco em substituição aos azulejos" (XAVIER, 1986) 
ainda podem ser notados na construção. Virgil Trifan também é proprietário de uma 
tradicional loja de roupas chamada Casa Edith, localizada na única construção 
neoclássica tombada da capital paranaense. 


Figura 49: Desenhos técnicos. 

� 

Fonte: XAVIER, 1986.
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3.1.3 RESIDÊNCIA SALOMÃO SOIFER, 1966


RUA PADRE CAMARGO, ESQUINA RUA GOTTLIEB MUELLER. ALTO DA GLÓRIA. CURITIBA.

JAIME LERNER E DOMINGOS BONGESTABS


Figura 50: Vista Frontal.


� 

FONTE: ACERVO BONGESTABS, 1968.


Concebido simultaneamente à residência para a família Trifan, o projeto do 
cliente Salomão Soifer guarda diversas similaridades ao analisado anteriormente, 
mas com resultado completamente diverso. O que ressalta a capacidade do 
escritório de Lerner em não se prender a um único estilo ou forma pré-concebida.


Inicia-se essa análise pela similaridade do perfil dos clientes. Ambos são 
comerciantes do centro da capital paranaense, com famílias grandes e tradicionais. 
Foi importante desenhar suas residências de forma imponente na paisagem, mas ao 
mesmo tempo refletir a identificação de suas personalidades na forma resultante.


Enquanto o terreno escolhido por Trifan tem grandes proporções e se localiza 
em um bairro mais afastado, o escolhido por Soifer está localizado no Bairro Alto da 
Glória próximo ao Passeio Público e Centro da cidade. 


Enquanto aquela residência se volta ao exterior ao bosque que a circunda, 
esta conforma um pátio voltado ao interior. Enquanto aquela valoriza a estrutura e a 
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transparência, esta apresenta um monólito pesado e opaco, com pequenas 
aberturas para o exterior. Como linguagem ou analogia aos clientes, aquela 
simbolizaria o diálogo com o exterior e esta indicaria a proteção, o abrigo de quem 
não pretende conversar com a cidade que o cerca.


Figura 51: Vista Lateral.


� 

FONTE: DO AUTOR, 2018.


Pode-se comparar também o rigor estrutural da modulação na residência 
Trifan com a liberdade compositiva na residência Soifer. Ainda que a planta desta 
preserve rigorosas linhas ortogonais, seu corte e elevação tiram amplo partido da 
forma oblíqua. Enquanto a distribuição da residência Trifan se dá em três níveis, 
segmenta o convívio da família e setoriza os usos pelo evento, o pátio da residência 
Soifer permite a visão panóptica do conjunto e integra a família sob um único ponto 
de vista. Nela, a dissociação do público com o privado é realizada de forma sutil, 
apenas pela diferença de meio nível.


Nos seus aspectos formais, a casa explora a volumetria cerrada, 
configurando uma aparência inusitada à época, quando eram 
empregados amplos telhados abrigando dependências francamente 
voltadas para o exterior. (XAVIER, 1986)


Até hoje, a casa de Soifer não é percebida como uma arquitetura de simples 
assimilação, mas conserva ao menos externamente as características que um dia 
lhe trouxeram prestígio. 
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Na análise de sua planta, destaca-se a sequência de proporções quadradas. 
Trata-se de um lote de esquina com medidas idênticas nas duas frentes. Nele se 
insere outro quadrado cujo desenho se confunde com a projeção máxima de 
utilização dos terrenos, subtraindo-se seus recuos obrigatórios. Desse volume, 
retira-se o miolo do pátio, mais uma vez quadrado, e atinge-se a forma final da 
casa.


O vazio atua "como extensão dos ambientes sociais, mas de modo a permitir 
domínio de toda a área da residência, de qualquer um de seus setores.” (XAVIER, 
1986). Também ele é responsável pela iluminação e ventilação do conjunto que 
dificilmente se abre ao exterior.


Interessante notar que, ainda que os proprietários não sejam mais os 
mesmos, as duas residências continuam traduzindo o perfil social e a característica 
introspectiva de seus proprietários originais.


Figura 52: Desenhos Técnicos. 

� 

Fonte: XAVIER, 1986.  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3.1.4 COLÉGIO PROF. LOUREIRO FERNANDES, 1966 

RUA MARECHAL MALLET, 466. JUVEVÊ. CURITIBA.

JAIME LERNER E DOMINGOS BONGESTABS


Figura 53: Vista do pátio interno.

� 

Fonte: DO AUTOR, 2018.


No Bairro Juvevê, em Curitiba, entre as ruas Ricardo Lemos e Francisco de 
Paula Guimarães, há uma quadra da Rua Marechal Mallet que concentra duas 
escolas frente a frente. De um lado, o Colégio Particular Dom Bosco; do outro, o 
Colégio Público Professor Loureiro Fernandes.


O colégio privado, conhecido por atender a classe média alta da região, está 
instalado em um típico edifício pré-fabricado, de desenho previsível e paredes 
brancas. A atmosfera é limpa e sugere que a grande novidade é a pintura renovada 
ano a ano. Mesmo atendendo habitantes do entorno, o colégio tem diversas sedes 
na cidade, há uma grande fila de carros em sua frente.


Atravessando a rua, tem-se o exemplo oposto. Próximo à porta do colégio 
público, há um ponto de ônibus que permite receber com facilidade alunos de 
diversas regiões da cidade. Concebido em 1966, ele continua sendo uma referência 
em qualidade de espaço e ensino público. "Iniciativa do então Departamento 
Estadual de Obras Especiais, pretendia ser um colégio-modelo, tendo sofrido 
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modificações produzidas pela construtora, no tocante a especificações, materiais e 
equipamentos" (XAVIER, 1986). As alterações não pararam no ano em que Alberto 
Xavier publica o livro Arquitetura Moderna em Curitiba como se pode notar pelas 
diversas esquadrias e gradis de segurança empregados na parte externa da 
edificação. O volume de base retangular, 70 por 12 metros, implantado 
paralelamente à rua, pode ser observado por todo o perímetro da quadra. A vista de 
frente aparenta abrigar um espaço monótono e horizontal de caráter seriado.


Figura 54: Perspectiva externa 

� 

Fonte: XAVIER, 1986.


A surpresa surge quando se entra ali. Nota-se que a complexa concepção 
original do espaço está plenamente conservada. O pátio de acesso distribui o 
programa em duas alas. À esquerda, no térreo, está a estrutura técnica e 
administrativa enquanto o auditório, o grêmio estudantil e os vestiários se localizam 
no pavimento superior. À direita estão as salas de aula e de estudo em dois níveis. 
Cortados pelo pátio central, deslocam-se meio nível em relação ao fundo do 
terreno, obedecendo à topografia local. O grande vazio permite a percepção 
panóptica do espaço e integra todos os alunos sob um único teto: "a 
particularidade do bloco principal reside na solução dada ao forro de madeira da 
cobertura de telha capa e canal: duas superfícies contínuas e em curva, 
distanciadas de modo a criarem, ao longo de todo o prédio, uma faixa de 
iluminação zenital, coberta com painéis acrílicos coloridos.” (XAVIER, 1986).
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Figura 55: Perspectiva interna.


� 

Fonte: DO AUTOR, 2018.


O mesmo volume, analisado não mais pelo exterior mas através de seu espaço 
interno, permite interpretação diferente da inicial. Tanto a leitura do corte transversal 
quanto longitudinal, ilustra os meio-níveis da proposta; cada um em uma ala 
diferente.


Figura 56: Desenhos técnicos.


� 

Fonte: XAVIER, 1986.
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3.1.5 RESIDENCIAL SILVA JARDIM, 1967

AVENIDA SILVA JARDIM, 2307. ÁGUA VERDE. CURITIBA.

JAIME LERNER E DOMINGOS BONGESTABS


Figura 57: Perspectiva do fundo do lote


� 

Fonte: XAVIER, 1986.


Se no Residencial Mateus Leme e na casa Virgil Trifan ainda se percebiam 
traços claros da arquitetura moderna paulista praticada pelos professores Luiz Forte 
Netto e Roberto Gandolfi, a partir deste projeto o escritório assume um aspecto 
despreocupado com o rigor construtivo.


Embora nem eu nem o Jaime tenhamos sido modernistas um pouco 
levianos, mas começamos a deixar o lápis sair pouco fora da linha. 
Pra você ter uma ideia, no início, eu e o Jaime fazíamos projetos de 
casas com telhado, que era proibido usar, fazer telha francesa, era um 
crime, tanto que se pode ver as obras do Luiz [Forte Netto], do [José 
Maria] Gandolfi etc., é tudo laje. (BONGESTABS, 2014)


Dois anos após a graduação, o repertório dos arquitetos passa a valorizar 
cada vez mais o aspecto local de simples execução com materiais encontrados 
facilmente no mercado. Trata-se de novos arranjos arquitetônicos aliados a um 
repertório de técnicas construtivas acessíveis. Materiais naturais, como a imbuia, 
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são empregados desde as esquadrias até as portas, os pisos e os beirais e as 
“muxarabis” de vedação. As tábuas também têm seu desenho impresso em 
negativo no concreto aparente do tipo “ripadinho”. As paredes são brancas com 
reboco irregular, do tipo “massa baiana”. 


É a segunda experiência com habitação em série do escritório, localizada no 
bairro Água Verde, no extremo oposto ao conjunto Mateus Leme, Centro Cívico. 
Dessa vez, o lote não é mais de esquina. E também não há um forte aclive. Trata-se 
de uma tripa de meio de quadra, um paralelogramo com 17 metros de frente e de 
difícil percepção exterior. Ao final dos 100 metros de profundidade do lote, nota-se 
que sua conformação se dá em L onde foi concebida uma área de lazer para 
usufruto do condomínio.


Ao acessar o terreno, nota-se que projeto é formado por uma via de acesso, 
à esquerda do lote, que serve às sete casas do conjunto. Paralelas entre si, as 
unidades são idênticas e distribuídas organicamente pelo leve declive do terreno. 
Concebidas em dois pavimentos, têm 150 m2 de área útil.


Figura 58: Vista do conjunto e do pátio.


�  � 

Fonte: DO AUTOR, 2017.


O térreo é composto pela parte social e a de serviço. Ela permite a leitura do 
conjunto como uma composição integrada de tijolos vazados que formam um pátio 
interno para a edificação. Tal recurso é semelhante ao utilizado no desenho dos 
pátios do conjunto Mateus Leme. Enquanto aquele foi descaracterizado pelo uso 
comercial e pela transformação do muro em vitrine, os tijolos vazados permanecem 
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intactos conforme a concepção original. Mesmo se considerando que os dois 
conjuntos se localizam hoje em ruas de caráter comercial, enquanto um estava em 
contato direto com o fluxo de pedestres, o outro está resguardado pelo acesso 
exclusivo de condôminos, deixando, portanto, de ser atrativo para o comércio.


O nível superior denota a individualidade das unidades através dos volumes 
soltos em balanço espaçados entre si. Pela irregularidade do terreno, sua 
composição, em paralelo à avenida Silva Jardim, orienta cada unidade de forma 
oblíqua ao passeio de acesso destacando a projeção das quinas sobre a passagem. 
“O volume perfeitamente quadrado é coroado por telhado de quatro águas 
simétricas, composto de telha de capa e canal, assente sobre laje de concreto 
armado" (XAVIER, 1986). Além de conter o pavimento íntimo da residência, ele 
fornece sombra ao abrigo de veículos no térreo.


Figura 59: Desenhos Técnicos.


� 

Fonte: XAVIER, 1986. 

Mesmo sendo impossível afirmar que havia uma característica única do 
escritório de Lerner, um estilo no qual era possível inserir seu repertório, é pouco 
provável que obras como estas tenham sido realizadas por outros grupos do 
período. De um lado havia a construção vernacular que utilizava materiais 
semelhantes aos ali empregados; de outro, através dos arquitetos se manifestava o 
discurso da Escola Paulista em que as técnicas tradicionais de construção eram 
substituídas pela baixa tecnologia do concreto armado. Se lá havia o desejo de 
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ilustrar obras como um exemplo de modernização, no escritório de Lerner o desejo 
era de torná-la única.


Não tem nada parecido. A gente exercia a imaginação e fazia...e ia 
atrás do cliente para convencê-lo a fazer. Agora a estrutura interna da 
casa não era audaciosa como a forma externa. Fazer um muro com 
tijolo comum... isto não existia na época... tijolo vazadinho… sem 
revestimento… (BONGESTABS, 2018)


Figura 60: Vista do Conjunto. 


� 

Fonte: ACERVO BONGESTABS, 1968.
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3.1.6 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 1967


BRASÍLIA.

ARQUITETOS: JAIME LERNER, DOMINGOS BONGESTABS E MARCOS PRADO

COLABORADORES: Z. PESCH, J. MARTINS, C. CENEVIVA, M. COELHO, JULIO LERNER, MOISES 
BERGER, JOSÉ MAGALDI.

JÚRI: CORONEL NILTON TEIXEIRA, ICARO DE CASTRO MELO, JULIO FRANCO NEVES, MARCOS 
KONDER NETTO, NAURO ESTEVES E FLAVIO LEO SILVEIRA.


Figura 61: Perspectiva da proposta.


� 

Fonte: Acrópole n. 339, 1967.


Inaugurado durante o governo Geisel, em 21 de Julho de 1977, o edifício do 
Departamento de Polícia Federal, em Brasília é resultado de um concurso de 
arquitetura realizado 10 anos antes. Foram apresentadas 46 propostas de diferentes 
equipes brasileiras e, ainda que se afirme na ata do júri, 


[…] desde que algum trabalho apresentasse características de boa 
arquitetura, não seriam levados em conta, rigidamente, possíveis 
divergências que o mesmo, porventura, apresentasse com relação a 
prescrições não fundamentais das normas para a construção de 
Brasília, 


todos resultaram em prismas de base retangular. O concurso é vencido pela equipe 
de Lerner com destaque para os primeiros colocados abaixo:
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2º lugar para a equipe paulista constituída por Francisco Petracco, 
Joel Ramalho Júnior, Luigi Villavechia, Marina Bernardini Ponelli e 
Roberto Rossi Zuccolo como consultor estrutural; 3o lugar para a 
equipe gaúcha conformada por Miguel Pereira, Ivan Mizoguchi e 
Francisco Stockinger; 4o lugar para Gregório Zolko, Nélio Rodrigues, 
Pawell Martyn Liberman e Richard Kohn, outra equipe de São Paulo, 
e 5o lugar para os arquitetos Acácio Gil Borsoi e Almir Gadelha, do 
Recife. (PACHECO, 2010)


Em um primeiro olhar, o conjunto de propostas, além de resultar em sólidos 
de volume muito semelhante, também busca expressar em suas fachadas linhas 
modernas de tradição e homogeneidade. As fachadas principais, majoritariamente 
compostas por vidro, destacam ora linhas verticais, ora horizontais ou combinam 
ambas. Utiliza-se ritmo constante em seus espaçamentos e não se destaca ou 
revela-se de forma alguma o programa abrigado pelo edifício. Tal postura já era 
abundante na arquitetura de Brasília e pode ser verificada notoriamente na 
Esplanada dos Ministérios onde 17 lâminas praticamente idênticas compõem o 
espaço. Assim como em uma obra de arte seriada, é impossível identificá-las 
unicamente por atributos externos à forma.


A proposta paranaense também adota a solução da caixa transparente. 
Neste caso é em vidro fumê e é marcada pela linha vertical dos pilares aparentes 
em concreto. Não há distinção do corpo do edifício com sua base ou coroamento, 
nem sequer destacam-se lajes. Atribui-se somente aos finos caixilhos pretos a 
malha que estrutura os vidros.


Tratando das empenas ou superfícies de menor dimensão do prisma obtém-
se nas outras propostas o mesmo resultado encontrado dos edifícios no “Eixão” de 
Brasília - empenas cegas. A única proposição que trata a frente do edifício para o 
passeio com transparência e não opacidade predominante, é a do grupo de Lerner. 
Tal postura de aparente simplicidade, além de privilegiar outras vistas que não 
apenas a leste-oeste, pode ser compreendida como um rompimento com o legado 
das escolas carioca e paulista.


De um ponto de vista subjetivo, somente essa atitude já seria suficiente para 
destacar o Departamento de Segurança entre seus edifícios vizinhos que abrigam a 
Agência Nacional de Comunicação e a Caixa Econômica Federal, mas foi um dos 
critérios objetivos analisados pelo júri que atribuiu vitória ao grupo. 
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[...] o edital dizia que a circulação de público e a privada deviam ser 
separadas. O que todo mundo fez? Um corredor aqui e um corredor 
aqui [indicando dois corredores longitudinais perimetrais]. Assim você 
duplica [a área de circulação]. O que nós fizemos? Criamos um 
núcleo e circulação central que distribui para uma ala pública e outra 
privada. (BONGESTABS, 2018)


Figura 62: Esquema de circulação


� � 

Fonte: Acrópole n. 339, 1967.


O sexto item da ata atribui peso à "relação entre áreas brutas e áreas úteis 
(rendimentos da área total)" e confirma a hipótese de Bongestabs. Além da relação 
mais econômica, tal postura assegura aos que ali trabalham contato direto com a 
superfície externa e a luz do sol. Portanto, o projeto aumenta a permeabilidade 
visual e evita o uso de baias e divisórias no espaço.


Era de manhã  [no dia da entrega] e eu estava sentado na mesa do 
Jaime e era esta ideia aqui [mostrando uma circulação central versus 
circulações perimetrais]. Já estava tudo desenhado. Ao mesmo 
tempo chegou uma turma de visitantes, estudantes. Digamos que eu 
estivesse no 3º ano. Chegou uma turma de 1º ano para fazer uma 
visita. Quase mandei os caras embora. (CENEVIVA, 2018)


A estrutura é toda pré-moldada e utiliza pilares de concreto com grande 
seção "H" que abriga os poços por onde passam dutos e tubulações do edifício, 
além de destacar externamente a imponência das linhas verticais do edifício. Todo o 
vigamento é também pré-moldado e permite fácil acesso à infraestrutura do edifício 
e à manutenção dele. 


Figura 63: Detalhes da Estrutura. 

� � 

Fonte: ACRÓPOLE n. 339, 1967.
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Além da óbvia satisfação com a vitória do concurso e construção do edifício, 
é possível especular outros benefícios que resultaram dessa participação. Marcos 
Konder Netto, um dos membros desse júri, também indicará Lerner como parte do 
grupo que representará o Brasil na Bienal de Paris, em 1969 (ver subcapítulo 3.3.2). 
Outra possível relação com o futuro de Lerner na política é traçada abaixo por 
Bongestabs.


Figura 64: Lerner e Bongestabs recebem a premiação em Brasília


� 

Fonte: IJL, 1967.


Eu, o Marcos e o Jaime nos revezávamos para fazer a fiscalização em 
Brasília. Numa destas idas, ele encontrou o Leon Peres que era o 
Governador do Estado do Paraná. Começaram a conversar sobre 
Curitiba e o Leon Peres indicou ele para prefeito. (BONGESTABS, 
2018)


	 

Atualmente o edifício encontra-se em bom estado e preserva as suas 

qualidades originais. 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3.1.7 HOTEL TIBAGI, 1966


Al. DOUTOR CARLOS DE CARVALHO, 09. CENTRO. CURITIBA.

JAIME LERNER E DOMINGOS BONGESTABS


Depois de 1965, não se registra mais o nome de Rafael Dely nos projetos 
assinados pelo escritório. Dely, a partir daquela data se dedicaria cada vez mais às 
questões urbanas tratadas no IPPUC; ele vai deixar de lado os desenhos de 
edificações. O depoimento de Marcos Prado contribui para essa conclusão.


Em termos de arquitetura passei por algumas experiências também 
bastante grandes, no período em que fiquei com Jaime Lerner e com 
Domingos Bongestabs. (...) fizemos a sede da Polícia Federal, o Hotel 
Tibagi, aqui em Curitiba, fizemos diversos prédios de apartamentos, 
participamos de alguns concursos. (PRADO : BERRIEL & SUZUKI, 
2012. p. 89)


A ausência do nome de Dely não é a única questão que causa dúvida no 
depoimento de Marcos Prado. O projeto do Hotel Tibagi, citado no depoimento, de 
acordo com a própria administração, teria sido realizado em 1973. Segundo 
Bongestabs, o desenho seria anterior a esta data também. "Esse também é um 
edifício do início de nossa sociedade, em 1966." (BONGESTABS, 2012).


Figura 65: Fotos interna e externa. 

�  � 

Fonte: TIBAGI, 2017.
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Trata-se de um edifício central, próximo à Praça Osório, com 52 leitos 
distribuídos em 14 pavimentos. Os quartos variam entre 18m2 e 49m2, respeitando-
se rigorosamente a modulação imposta. Visto à distância, o hotel impacta na 
paisagem pela cor alaranjada de seus azulejos. Concebido em linhas modernas, 
destaca as linhas verticais ao dispor pilares em seu exterior.  As janelas em fita 
rasgam o volume de fora a fora.


Figura 66: Vista a partir da rua.


� 

Fonte: Acervo Bongestabs, 1968.
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Há surpresa quando se observa o edifício pelo seu acesso da Alameda 
Doutor Carlos de Carvalho. Não há congruência entre a arquitetura moderna 
praticada na torre e a disposição eclética, em arcos, da fachada de seu 
embasamento. O autor do edifício esclarece o ocorrido:


Inicialmente ele [hotel tibagi] foi projetado como edifício de escritórios 
e depois sofreu uma modificação. A parte inferior da torre não é 
projeto nosso. É um projeto bastante esbelto, com quatro metros 
apenas. (BONGESTABS : BERRIEL & SUZUKI, 2012)


Entre as qualidades da arquitetura moderna está justamente a de permitir 
essa conversibilidade dos espaços. Sem a presença de pilares nos interiores do 
edifício pensado como laje corporativa, é possível ocupá-lo de maneira mais 
produtiva. Se, do ponto de vista construtivo, pode-se até considerar a versatilidade 
da concepção um sucesso, há certa incoerência que resulta da interferência 
posterior.


O edifício analisado em seu interior possui uma identidade completamente 
diferente da identificada em sua área externa. Há o descolamento do edifício com 
seus interiores - o que Rem Koolhas traduz como architectural lobotomy ou 
Lobotomia Arquitetônica. A autonomia do projeto original dada pela inserção de um 
lobby para um hotel diferente do que se planejava, torna o interior também distante 
da concepção moderna. Se por um lado a fachada tem linhas e cores impactantes 
que até hoje destacam o edifício na paisagem urbana, não há nada além do 
convencional em seu interior.
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3.2 PROJETOS NO IPPUC


"Cidades, como sonhos, são feitas de desejos e medos, mesmo que o 
fio de seu discurso seja secreto, suas perspectivas enganosas e tudo 
dissimule algo mais" (CALVINO, 1972) 


Em 1965 foi formado o IPPUC, Instituto de Pesquisa e Planejamento de 
Curitiba, do qual Lerner fez parte desde o início. 


O presente capítulo introduz a história do planejamento urbano da capital 
paranaense e esclarece a mudança de paradigma que ocorre após a fundação da 
instituição. Apresenta também dois projetos elaborados no período: a Praça 29 de 
Março e a Rodoferroviária.


Figura 67: Seminário Curitiba de Amanhã, julho de 1965. Arquiteto Lerner 
apresentando o Plano de Urbanismo de Curitiba na Associação Comercial Paraná


� 

Fonte: VIANNA, 2017. p.358.


A partir da independência de São Paulo, em 1583, o plano Paraná Província 
foi considerado a largada urbanística para o desenvolvimento do estado.  A capital 
paranaense precisava de transformações, e três principais planos definiriam os 
contornos da cidade. O Plano Taulois, de 1855, que tornou retas as linhas de 
Curitiba; o Plano Agache, de 1943, que tornou a cidade radial; e o Serete, de 1965, 
que, com adaptações, está em vigor até hoje.
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No início do século XX, a capital do estado contava com uma população, 
aproximada de 30 mil habitantes. Na época, o preço da erva-mate paranaense nos 
mercados externos crescia muito, o que veio a favorecer as reservas financeiras da 
administração pública e tornou possível o embelezamento da cidade. Foram então 
construídas largas avenidas pavimentadas, os bondes de tração animal foram 
substituídos pelos elétricos e criou-se a  Universidade do Paraná, a primeira do 
Brasil, fundada em 19 de dezembro de 1912.


Na década de 1940, com a expansão da economia cafeeira, Curitiba se 
desenvolveu em ritmo acelerado. E assim na década de 1950, atingiu o maior índice 
de crescimento populacional do Brasil. É nessa fase que se tenta criar uma cidade 
conforme os moldes europeus, já num segundo planejamento urbano de massa.


Em 25 de abril de 1941, o então prefeito Rozaldo de Mello Leitão contratou a 
firma Coimbra Bueno & Cia Ltda. de São Paulo, para elaborar e executar um plano 
urbanístico para a cidade. O trabalho foi encomendado, pela firma, ao urbanista e 
arquiteto francês Alfredo Agache, nascido em Tours, 1875. Ele apresenta em seu 
currículo trabalhos anteriores como a criação de Camberra, capital da Austrália em 
1903, a partir de um concurso internacional; o planejamento do Rio de Janeiro, 
também em 1903; e de Interlagos, São Paulo, em 1945. Agache foi fundador da 
Sociedade Francesa de Urbanismo.


O Plano Agache orientou as autoridades municipais até 1958 quando foi 
criado o Departamento de Urbanismo da Prefeitura de Curitiba junto com a 
COPLAC - Comissão de Planejamento de Curitiba. Pouco tempo depois, na década 
de 1960, um grupo de arquitetos urbanistas da Universidade Federal do Paraná, 
que incluía Lerner, procurou o prefeito Ivo Arzua Pereira. Ganhava força a ideia de 
um planejamento global e integrado da cidade. Foi aberta concorrência nacional 
para escolher a firma que elaboraria o Plano Diretor de Curitiba, e venceu a Serete, 
de Isaac Milder que, por sua vez, contratou Jorge Wilheim. Em uma equipe 
multidisciplinar com participação do pessoal técnico da Prefeitura de Curitiba, 
Wilheim se encarregou da parte de arquitetura.


Duas vezes por mês, ele vinha de São Paulo a Curitiba para se reunir com 
uma pequena equipe local da qual faziam parte Francisca Maria Garfunkel 
Rischbieter, Dúlcia Auríquio, Almir e Marlene Fernandes, José Maria Gandolfi, Jaime 
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Lerner, Domingos Henrique Bongestabs, Reinhold Stephanes, Orci Stumpf, Lubomir 
Ficinski Dunin. 


A partir da formação dessa equipe, o prefeito Ivo Arzua criou a APPUC - 
Assessoria de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba transformada, em 1965, 
no IPPUC - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba.   Feito e 
entregue o Plano Diretor, um esboço, o IPPUC ficou encarregado de desenvolvê-lo 
em todos os detalhes. 


[...] o projeto de alargamento da Rua Marechal Deodoro, serviu de 
Motivação para uma reunião entre um grupo de arquitetos e o 
Prefeito em exercício, Engenheiro Ivo Arzua (1963-1966), que 
deflagraria o processo de elaboração de um novo plano urbanístico 
para a cidade. Entre outros participantes dessa reunião, faziam parte: 
Luiz Arnaldo Garcez, Luiz Forte Netto, Jaime Lerner e Lubomir 
Ficinski. A partir dessa reunião o Prefeito tomou iniciativa de 
providenciar a concorrência e contratação de um novo plano. 
Realizada a concorrência para a contratação do plano, com o apoio 
da CODEPAR, o grupo de arquitetos, participante daquela reunião 
com o Prefeito Ivo Arzua, organiza-se para participar do processo, 
convidando Rino Levi, como arquiteto Patrono, pois sua participação 
foi bastante restrita. A equipe vencedora foi a Sociedade Serete de 
Estudos e Projetos Ltda, cujo dirigente era o engenheiro, nascido em 
Curitiba, Isaac Milder, associada à equipe de arquitetos formada 
pelos paulistas Jorge Wilheim e Rosa Kliass (GNOATO, 2009).


O IPPUC nasceu com a atribuição de criar condições para a melhoria de vida 
da população e integrá-la, através de ideias e sugestões, ao planejamento da 
cidade. A criação do Ippuc e a aplicação dos projetos ali desenvolvidos firmaram 
definitivamente, em Curitiba, a cultura do planejamento urbano, suporte técnico das 
administrações municipais. 


“[...] nós deveríamos ir formando um quadro de pessoas que 
conhecessem o problema e que tivessem condições, num futuro 
próximo, de assumir posições na área de planejamento urbano de 
Curitiba. Com isso abrimos a possibilidade de vários estudantes de 
arquitetura e de outras áreas do conhecimento irem trabalhar no 
IPPUC, como estagiários, e formamos esse terceiro grupo composto 
pelo Rafael Dely, pelo Omar Ackel, Osvaldo Navarro, Carlos Eduardo 
Ceneviva e outros. Eles entraram como estudantes e passaram a 
trabalhar, e depois, praticamente todos vieram a ser, em um 
determinado momento, presidentes do IPPUC.” (FORTE NETTO, 
2017)
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Com o Instituto, a equação espaço urbano X assentamentos humanos 
encontrou respostas que retiraram Curitiba do anonimato. As mudanças física, 
econômica e cultural promovidas pelo Plano Diretor, primeiro produto do Ippuc, 
foram capazes de incorporar na população o sentido de identidade para com seu 
cenário de vida.


Nós [Bongestabs e Lerner] começamos a fazer projetos dentro do 
IPPUC, porque passou a ser também um escritório de projeto do 
prefeito aí eu tive muita sorte, porque eu, recém-formado, primeira 
obra que me deram pra desenvolver como projeto foi o Passeio 
Público de Curitiba, o Passeio Público na época. Os lagos estava 
sendo revestidos de concreto e daí eu fiquei dono do projeto muito 
tempo, então nós fizemos uma série de obras das quais eu tenho 
orgulho até hoje, até porque você recém-formado te dão o único 
parque que Curitiba tinha na época era o passeio público, hoje tem 
várias obras minhas lá (...) (BONGESTABS, 2014).


O Plano Diretor de Curitiba é aprovado pela Lei 2828, de 31 de julho de 65. 
Suas Diretrizes Básicas envolvem o Sistema Viário, o Zoneamento, o Loteamento, a 
Renovação Urbana, a Preservação e Revitalização dos setores histórico-tradicionais 
e a Edificação. Pela primeira vez na história de Curitiba, o planejamento urbano e 
sua aplicação passaram a ter base no tripé: Uso do Solo, Sistema Viário e 
Transporte Público, claro, sempre  pensados juntos. 


O IPPUC existia desde 65, mas até 71 não tinha sido implantado 
muita coisa. Foi aí que os desenhos que estavam no plano 
começaram a virar projetos. Mas não era no croquis, não. Porque 
hoje projeto é outra coisa. Era ir para a rua. Sorte. Porque ali juntou a 
fome com a vontade de fazer. A gente participou ali para valer, né? 
Quer dizer, a cidade precisando - no sentido de a cidade ser um 
terreno esperando a intervenção. (CENEVIVA, 2018)


Jaime Lerner participou da fundação do IPPUC e se tornaria presidente do 
Instituto no ano de 1968. Nesse período, inicia-se o primeiro mapa-base de Curitiba 
e o detalhamento do Projeto do Setor Estrutural, com a criação do Sistema Trinário: 
na via estrutural, um corredor exclusivo para ônibus, ladeado por vias de tráfego 
lento; mais duas vias paralelas de tráfego rápido. Nasce ali o embrião do que viria a 
ser a principal inovação das suas gestões como prefeito - o modelo do sistema de 
transporte de Curitiba. “Quando alguém, mesmo em tom de crítica, diz que a alma 
do meu trabalho é o IPPUC, eu me orgulho desta constatação” (LERNER, 2011).  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3.2.1 PRAÇA 29 DE MARÇO, 1966


MERCÊS. CURITIBA.

JAIME LERNER E DOMINGOS BONGESTABS


Já em 1966, concomitante à produção do Plano Diretor, os arquitetos 
do IPPUC farão projetos para várias praças da cidade. O significado 
desses projetos, aparentemente secundário e pontual, quando se 
compara com a importância e complexidade do Plano Diretor, merece 
ser observado com maior atenção, pois se relaciona com um dos 
aspectos conceituais mais importantes do Plano de Curitiba, que 
forma uma espécie de inversão programática. O projeto das praças e, 
na sequência, dos parques de Curitiba, relaciona-se com a busca de 
um programa de arquitetura da cidade capaz de reverter a cultura da 
segregação que se observava até então, e que pode ser ilustrada 
pelos inúmeros clubes particulares da cidade. (VIANNA, 2017. p. 373)


Em junho de 2014, o jornal paranaense Gazeta do Povo faz a recuperação 
histórica da inauguração da Praça 29 de março em Curitiba. A edição resgatou uma 
reportagem escrita em 15 de novembro de 1966, bastante rica em detalhes, sobre a 
vinda do compositor Chico Buarque para o evento. O artigo foi intitulado “Toda 
cidade cantou a ‘banda’ com o autor e banda militar”.


Na manhã de 14 de novembro de 1966, o cantor Chico Buarque de 
Holanda, então com 22 anos, desembarcou no Aeroporto Afonso 
Pena, em Curitiba. Sua popularidade tinha atingido a estratosfera 
depois de ele ter vencido, em outubro daquele ano, com a marcha 
lírica “A Banda”, o 2.º Festival de Música Popular Brasileira, exibido 
pela TV Record.

A canção, cujo compacto simples vendeu dezenas de milhares de 
cópias em pouquíssimo tempo, transformou Chico em mania 
nacional. Até Nelson Rodrigues, para quem a unanimidade era 
invariavelmente burra, rendeu-se à singeleza poética da composição. 
O país, enfim, estava aos pés de Chico que se transformou de 
estudante de Arquitetura e Urbanismo em ídolo da canção popular. 
(CAMARGO, 2014)


Chico Buarque veio a Curitiba a convite do então prefeito da cidade, Ivo 
Arzua Pereira, para inaugurar a Praça 29 de Março, projeto do arquiteto Jaime 
Lerner e Domingos Bongestabs, destinado a contar a história do município.


O espaço da Praça 29, como é conhecido o local, era antes ocupado pelo 
Poty Esporte Clube, time que disputava a segunda divisão do futebol amador de 
Curitiba. A Praça está localizada no bairro Mercês onde, no século XIX, várias 
famílias de imigrantes alemães se estabeleceram. O bairro está ligado à 
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religiosidade dos seus antigos moradores, uma vez que em latim “mercê” significa 
“graça, benefício, proteção”. 


No início de 1948, a propriedade pertencia a Paulo Mann, que tinha diversos 
terrenos na região e, para regularizar impostos atrasados, acertou a doação de um 
terreno de 11 mil metros quadrados ao “Poty Esporte Clube” (HARPIA, 2012). A 
condição era de que fossem desenvolvidas no local atividades sociais e recreativas; 
caso contrário, o terreno seria devolvido à Prefeitura, para ali ser implantada uma 
praça.


A Praça 29 de Março, na época a maior da cidade, foi uma homenagem à 
fundação de Curitiba que data de 1693. Inaugurada no último dia da gestão do 
Prefeito Ivo Arzua, ela foi considerada por muitos um logradouro com uma 
planificação paisagística nos mais modernos moldes  do urbanismo.


O projeto foi concebido em dois planos topográficos que simbolizam o 
presente e o passado, separados por uma passagem de 1,20 metro, com um 
monumento que lembra a forma de uma caravela, com uma cascata no centro do 
espelho d’água.


Figura 68: Vista do plano superior.




Fonte: DO AUTOR, 2017 (ESQ); CASA DA MEMÓRIA DE CURITIBA, 1967 (DIR)
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Para recreação na praça foram projetados dois playgrounds, um para 
crianças e outro para adolescentes, além de  um  ringue  de  patinação.  No projeto 
original também havia um anfiteatro aberto.


O artista convidado, responsável pela tradução da história em imagens, 
formas e símbolos, foi Poty Lazzarotto. Em um extenso mural, um dos maiores 
artistas plásticos do Paraná, desenha a história da capital. 


Figura 69: Vista do plano inferior.




Fonte: DO AUTOR, 2017.


No mesmo mural encontra-se uma frase do então prefeito: “É dever  de  cada  
governante  transmitir  esta  cidade, nem  menor  nem  igual  a  que recebemos, 
porém, sob todos os aspectos, mais bela, mais humana e mais sorridente”. 


À época, muitos se perguntaram se a escolha do artista se deveu a algum 
parentesco com os fundadores do time Poty Sport Club. Embora os nomes tenham 
apenas coincidido, a presença de Poty no projeto tem mais um encontro curioso 
que é preciso destacar. Desenhista, gravurista, ceramista e muralista, Poty nasceu 
em Curitiba, em 1925, exatamente no dia 29 de março.


De descendência italiana, filho de Issac e Julia Lazzarotto, o artista 
interessou-se ainda criança pelo desenho. Em 1942, Poty foi premiado com uma 
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bolsa de estudos na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Em 1946, 
segue para Paris onde estuda litografia na École Supérieure de Beaux Arts. Em 
1950, funda a Escola Livre de Artes Plásticas e organiza o primeiro curso de gravura 
do Masp, o Museu de Arte de São Paulo. Desde a década de 1960 tem destaque 
como muralista com dezenas de obras no Brasil e no exterior e como ilustrador de 
obras literárias. Como descreve seu amigo próximo, embora tímido, ele era muito 
popular.


No Parque Nacional do Xingu, onde já passou várias temporadas com 
os irmãos Vilas Boas, há índios que correm ao seu encontro, cada vez 
que ele chega - mesmo depois de ausência de vários anos. Em seu 
apartamento - com obras de arte que deixariam muitos diretores de 
museu com complexo de inferioridade - em Botafogo, é comum 
encontrar a noite, dois ou três imortais da Academia Brasileira de 
Letras - Antônio Houaiss quase sempre Carybé, Jorge Amado, José 
Cândido de Carvalho, Caymmi e tantos outros: Ali também ia sempre 
um homem que não era muito de falar, mas sim de escrever: 
Guimarães Rosa. Mas que muitas vezes varava a madrugada, 
conversando com Poty. Falando de tudo de Minas Gerais, dos filmes 
da infância, de literatura. Pois Poty foi quem fez as capas e 
ilustrações de todos os livros do Guimarães Rosa. (MILLARCH, 1974)


No centro da praça, havia outra placa em bronze com os seguintes  dizeres: 
“Prefeitura Municipal de Curitiba. Neste local, em urna lacrada  encontra-se  a  
“Mensagem  do  Futuro”,  aqui  encerrada  no  dia 14-11-1966 e que será divulgada 
em 29 de março do ano 2.000”. Na década de 1980 a placa foi violada e a 
“Mensagem do Futuro” roubada. A “Mensagem do Futuro” foi assinada por 17 
entidades sem menção pessoal e destinava-se ao testemunho no ano 2000 da 
transformação urbanística ocorrida em Curitiba na década de  1960.


A temática urbana também seria tratada no cinema. Em 1968, o cineasta 
Sylvio Back utilizou a Praça 29, como cenário para o seu primeiro filme de longa 
metragem. Nos enquadramentos do filme “Lance Maior” é possível reconhecer o 
espírito moderno que a praça traduziu para a Curitiba naquele momento.


“Uma das funções revolucionárias do cinema será a de tornar 
reconhecíveis como idênticos os aproveitamentos artístico e científico 
da fo tografia , a té agora d ive rgentes , na ma io r ia dos 
casos.” (BENJAMIN, 1985)
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Figura 70: Quadro do filme “lance maior”, Sylvio Back, 1968


� 

Fonte: Acervo 'Casa da Memória', 2016.


Domingos Bongestabs e Jaime Lerner recebem a encomenda para o projeto 
da Praça 29 de Março em 1965. Tratava-se de uma praça cívica, seca e central, 
com um entorno de residências e comércio.


O grande painel em concreto de Poty foi feito de altos e baixos relevos  que 
contam a história de Curitiba até a década de 1960. As imagens mostram cenas: o 
encontro dos índios com os primeiros colonos, a fundação da Vila de Curitiba, os 
mineradores de ouro (Ciclo do Ouro), os tropeiros, o Ciclo da Erva  Mate, a vinda 
dos imigrantes, a pecuária e a agricultura, a construção da nova  Catedral, a 
primeira Universidade do Brasil. Bem como a vida de Curitiba no  século XX - a 
progressão  das  carroças  para  bondes  puxados  a  cavalo  e  posteriormente para 
bonde elétrico, o progresso através da estação ferroviária,  o folclore do Paraná, a 
participação do índio, do caboclo litorâneo e dos imigrantes europeus na 
colonização da cidade.


O painel de Poty foi executado em concreto com moldes em isopor. Depois 
do desenho, o artista ampliou-o para as dimensões em que o painel é realizado e 
ele mesmo esculpiu os moldes em isopor. Nesses moldes os pedreiros despejaram 
o concreto preparado que, depois de seco, é a parte do mural afixada na parede. 
Os moldes são esculpidos em negativo. A parte que será em relevo no painel é 
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escavada e a parte que fica escavada no mural fica em relevo no molde de isopor; 
por isso, o resultado, de certa maneira, é uma incógnita para o artista. Em um 
depoimento gravado ao cineasta paranaense Valêncio Xavier, revelou:


Gosto de surpresas. Quando o painel ficar pronto deixo cair o queixo 
se for o caso. Até agora, fiz tudo por cálculo. Quero ver depois de 
pronto; se não der certo, não vai ter como remediar, não há mais 
nada o que fazer. (LAZAROTTO, 1994)


 

E sobre os personagens escolhidos para o painel comentou:


(...) registros de percursos na cidade, pequenos flashes que a 
memória traz à tona, porque, em verdade, trazemos nossa cidade 
dentro de nós e ela nunca nos deixará partir. (LAZZAROTTO, 1975)


Ao acessar a praça de qualquer um dos lados é impossível não perceber as 
grandes placas de concreto como ponto focal de seu espaço. Trata-se de uma 
praça na qual o projeto serve de suporte para a percepção da arte e seu conteúdo. 
Torna-se clara a afirmação de que a "arquitetura é uma arte de apreensão distraída" 
(DIDI-HUBERMAN, 1998). Comentários populares sobre a praça que questionam 
sua condição “seca”, desprovida de vegetação e sem caráter de lazer, 
provavelmente desconhecem a intenção do projeto em relação a construção de 
suas visuais fotográficas.


Figura 71: Vista da passagem


� 

Fonte: CASA DA MEMÓRIA, 1967.
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Se por um lado a obra de arquitetura abordada é declaradamente moderna, 
no caso da arte, não. Sobre os murais em baixo relevo, herdados de uma ampla 
aplicação nas obras brutalistas, como Le Corbusier em La Tourette ou em suas 
Unidades de Habitação, nota-se uma técnica recente.


Já sobre as grandes placas escultóricas localizadas no centro do lote, cinco 
lâminas diferentes uma da outra e seriais a que se consegue emprestar outra frase 
de Haiser, "minha obra não está no espaço, ela faz o espaço". O monumento capta 
a atenção do visitante, demarca o território e direciona seus fluxos como um agente 
de verdadeira transformação espacial. 


Nestas peças, a monumentalidade e esbeltez são méritos da engenharia do 
concreto armado. Os dois autores do projeto, além de arquitetos, eram engenheiros 
especializados em física, disciplina que ministraram e desafiaram em suas obras.


Na praça, a relação mais sutil, topográfica, gera a alienação do entorno 
próximo. Longe dos símbolos comerciais e institucionais do que está ao redor dela, 
é possível mergulhar na história da cidade e ali reconhecer a sua identidade única. 
Seu miolo, em um nível rebaixado, promove a imersão, enquanto nos eixos de 
passagem localizados em cota superior, observa-se tudo o que acontece. Trata-se 
de uma arquitetura forte, opaca, dura, pesada e sem cor que gera uma visita 
alienante. Como escreveu Brennand em seu atelier, "imóvel, mas não inerte". A 
dureza de seus materiais e radicalismo na sua implantação se contrapõe a uma 
cidade fluida, de fácil transformação.


Pareceu-me divertida a ideia de uma contra-engenharia, uma 
antiarquitetura, onde se fosse da frente para trás, uma arquitetura 
onde o andaime fosse o fim, e o resto, vão paranasianismo de 
consumo fácil, uma engenharia onde o objeto arquitetural já fosse 
direto para seu estado último. (LEMINSKI, 1997)


As palavras do poeta curitibano apontam uma direção para a arquitetura 
diferente desta em constante transformação, junkspace, consumindo e sendo 
consumida. A praça hoje é amplamente utilizada para a prática esportiva e para o 
lazer das famílias no entorno próximo. À parte, há um caráter de contracultura que a 
acompanha. Pela sua materialidade seca e amplo uso do concreto em diversos 
níveis, o parkour e o skate se tornaram frequentes no local. Trata-se de um ponto de 
referência para ocupações, festas underground e uso de drogas à noite.
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OUTRAS OBRAS


Para melhor entender o contexto do projeto da Praça 29 de Março, será 
brevemente apresentada a história de outra praça, feita por arquitetos de Curitiba 
na cidade de Goiânia. Apenas três anos após terem migrado para Curitiba, os 
paulistas José Maria Gandolfi, Luiz Forte Netto e Roberto Gandolfi, já haviam 
constituído uma forte equipe em concursos de arquitetura. Em 1964, convidam o 
artista Abrão Anis Assad para se juntar ao time e participar do concurso para o 
“Monumento à Fundação de Goiânia”. Com programa e  inserção urbanas 
semelhante ao projeto da Praça 29, o grupo elabora um projeto que será analisado 
na sequência do texto. Recebem o primeiro prêmio com uma proposta que explora 
ao máximo a tensão entre o que pode ser elencado como arte monumento ou 
arquitetura. Conforme o Júri descreve:


A integração museu-monumento foi bem solucionada, determinando 
a criação de espaços internos, iluminados zenitalmente e que 
permitem ao observador a participação e a vista do conjunto 
monumental. (REVISTA ARQUITETURA N.28, 1964)


Depois de uma breve análise das arquiteturas até então apresentadas por 
Forte e Gandolfi, nota-se que este projeto, ainda que não construído, é responsável 
por um momento de inflexão na trajetória dos arquitetos. Assad complementa a 
equipe com um desenho mais livre, leve, curvilíneo e escultórico. Rompe com a 
dureza do rigor geométrico que era formal característica da equipe.


A presença de Abrão Assad na equipe, estudante de arquitetura e 
recém formado no Curso de Escultura da Escola de Música e Belas 
Artes do Paraná, pode ser percebida pelo tratamento escultórico 
dado ao concreto aparente, através da técnica de baixo relevo. Os 
elementos abstratos de composição, transferidos ao concreto 
aparente, voltariam com frequência nos futuros trabalhos dessa 
equipe, chegando mesmo a se tornar uma espécie de marca 
registrada. (PACHECO, 2004)
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Figura 72: Monumento à fundação de Goiânia: perspectiva externa 1964

� 

Fonte: REVISTA ARQUITETURA, 1964.


Abrão Assad, que já havia terminado a licenciatura em Artes, finaliza 
Arquitetura em 1967. Trata-se de um dos arquitetos que mais marcaram a 
identidade da Cidade de Curitiba. Anos depois, realiza desde arquiteturas para o 
Teatro do Paiol (1971), ao desenho urbano da Rua XV e seu mobiliário detalhado em 
lâmpadas, floreiras e calçadas. Curitiba foi uma cidade extremamente desenhada, 
onde é possível reconhecer em seus elementos, como na "estação tubo", toda a 
identidade particular do curitibano.


POLÊMICA


Resta agora comparar a Praça 29 de Março e a proposta para o monumento 
da Fundação de Goiânia. Segundo Pacheco há certas semelhanças nos projetos. Lá 
estão: a quebra abrupta do terreno; os cinco painéis escultóricos irregulares em 
concreto aparente, paralelos entre si, e o grande espelho d’água frontal. (PACHECO, 
2004) 


Considerando a data de realização e o grau de sintonia do grupo que realizou 
as duas propostas, não é de se admirar que as duas praças com programas, 
exigências e sítios similares, apresentem semelhanças. De um lado, Forte Netto, 
Gandolfi e Assad, autores do Monumento para Goiânia; do outro, Lerner e 
Bongestabs, da praça 29 de Março, tinham passado a trabalhar juntos em 
concursos desde 1965, quando recebem o segundo prêmio no Concurso para a 
Euro Kursaal em San Sebastian, na Espanha. Vale destacar também a presença de 
Assad, Gandolfi, Forte Neto e Lerner como representantes do Brasil na Bienal de 
Jovens Artistas em Paris em 1969. O grupo havia passado a ser reconhecido como 
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um símbolo cultural no Estado do Paraná e no Brasil, superando os rótulos de 
arquiteto ou artista.


A leitura minuciosa dos dois projetos dá a perceber que, enquanto na 
proposta para Goiânia as placas de concreto se apoiam sobre o embasamento, em 
Curitiba ocorre o contrário. É a cobertura que engasta lateralmente nas placas. Em 
um primeiro momento vê-se que é a arte que se apoia sobre a arquitetura, enquanto 
no segundo, os valores são invertidos. Com efeito, não é possível separar o que é 
arte e o que é arquitetura, todos os objetos estão conectados compondo o espaço. 
Chama-se atenção, na primeira proposta, para a noção de escultura clássica em 
que é possível perceber a transcendência da peça por seu descolamento do chão, 
pela existência de uma base. Contraposta à noção de imanência, lida na história da 
escultura a partir das obras de Rodin que retirou a necessidade de suporte de seu 
trabalho. Sobre a questão mural, pelas ilustrações disponibilizadas no concurso, 
nota-se a presença dos elementos de baixo-relevo apenas nas grandes peças 
esculturais que gera um desenho simbólico e de apreensão única, enquanto na 
Praça 29 de Março, os murais estão ao longo do percurso que promove uma 
narrativa linear da história da cidade. Os espelhos d'água em Goiânia acompanham 
todo o percurso do pedestre, possivelmente explorou-se a questão climática do 
local que promove conforto térmico. Já na outra o espelho d´água atua muito mais 
como uma escultura de água. Colocado em dois níveis, ele é responsável por 
articular uma cascata ao lado da passagem dos pedestres.


Figura 73: Espelho d`água 

� 

Fonte: DO AUTOR, 2016.
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Por fim, recorreu-se a uma entrevista com o autor, Domingos Bongestabs, 
para esclarecer o cenário e descobrir os detalhes por trás da semelhança.


E logo em seguida também, eu tive a oportunidade de fazer a Praça 
29 de Março, na época era a maior praça de Curitiba, era uma praça 
monumento, e esse projeto foi feito junto com o Jaime, e eu aqui tive 
a oportunidade de aproveitar a ideia que eu tive na escola, em 63 no 
projeto Composição três com o professor Leo Grossman eu fiz um 
monumento a Santos Dumont, que era pra ser instalado no aeroporto 
de Santos Dumont no Rio de Janeiro, teoricamente né?!, e era um 
monumento placa, eram de placas que simulavam o voo, e quando 
fui fazer a Praça 29 de Março vou desenhar o monumento, peguei 
essa ideia, uma pequena alteração nesse desenho em 63 resultou no 
monumento, daí o Jaime deu a ideia de fazer que a praça 29 de 
março era um campo de futebol na parte de baixo, e tem um desnível 
bastante acentuado, vocês podem perceber isso na rua lá, tinha um 
barrancão, então esse barranco já sugeriu aquele muro de arrimo e 
daí a ideia de usar os monumentos também como base para aquele 
espelho d’água, então pra quem estuda arquitetura hoje, guardar as 
boas ideias pode ser que tenha uma oportunidade. Uma coisa que 
está até escrito no livro que eu copiei a Praça 29 de Março de um 
projeto do Luiz Forte Netto. Não, eu copiei de mim mesmo, em 63. 
(BONGESTABS, 2014)


Ambos os projetos possuem um diálogo claro entre arte, arquitetura e seus 
autores. Alguns deles artistas e arquitetos ao mesmo tempo; outros que avançam 
na técnica de seus parceiros. A comparação entre as duas praças se faz relevante, 
pois explora na Goiânia de 1964, uma proposta de arte e de arquitetura alinhadas, 
mas em formas separadas. Já em Curitiba não é mais possível notar de qual objeto 
pertence a esta ou aquela definição. É claramente uma praça desenhada dentro do 
campo ampliado da arte e arquitetura.


Sobre a atual utilização da Praça 29 de Março, entende-se que a profusão de 
filmes, shows e acontecimentos culturais se relacionam diretamente com o caráter 
arquitetural e importância histórica do espaço.
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3.2.2 RODOFERROVIÁRIA, 1968


AVENIDA PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO, 330. JARDIM BOTÂNICO. CURITIBA. 

EQUIPE DO IPPUC


Mantendo as diretrizes do Plano Preliminar, Jaime Lerner assume a 
presidência do IPPUC, em 1968, tendo a Rodoviária de Curitiba, que já não 
comportava as necessidades da cidade, como desafio. Uma nova rodoviária deveria 
ser construída, conectada às novas estruturas de desenvolvimento desenhadas no 
plano.


E com relação aos usuários, propriamente, da Rodoferroviária, o que 
lhes proporcionamos será uma construção que, embora econômica, 
oferecerá todo o conforto, com os deslocamentos dos passageiros 
sendo feitos em um único piso, sem mudança de nível. Seu custo 
está estimado em cerca de seis bilhões de cruzeiros. Mas já temos 
oferta de empréstimo em dólares, da ordem de dez a doze milhões de 
cruzeiros novos. (CURITIBA EM AÇÃO N.2, 1965)


O projeto da Rodoferroviária elaborado pelos arquitetos do IPPUC, 
organizava o funcionamento do terminal multimodal com simplicidade, 
proporcionando fácil conexão aos usuários, com as pessoas localizadas no centro 
do edifício de volume circular e os veículos de transporte para fora, nas plataformas 
lineares. Apesar da publicação do documento Curitiba em Ação, dando como certa 
a construção do projeto simplificado, havia pouca sintonia entre o então prefeito 
Omar Sabbag e a equipe do IPPUC. O Instituto queria manter o novo terminal 
próximo ao centro, a exemplo das estações ferroviárias das cidades europeias. 
Assim, o IPPUC fechou convênio com a Rede Ferroviária Federal, que possuía uma 
grande área de pátio ferroviário em local estratégico. Manter a antiga rodoviária e a 
antiga estação ferroviária em um mesmo local era resultado da integração do 
planejamento da cidade e fazia parte do Plano Preliminar de Urbanismo de Wilheim. 


Esta nova visão foi rejeitada pelo prefeito Omar Sabbag. Em 1969, ele pede 
ao engenheiro Rubens Meister um novo projeto no mesmo local. Meister era 
conhecido pelos projetos do Teatro Guaíra, do Centro Politécnico da UFPR e da 
própria sede da prefeitura, o Palácio 29 de Março. 
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Eu era presidente do IPPUC e o prefeito na época queria uma nova 
estação rodoviária. A atual já não servia. Fizemos um projeto da 
estação rodoferroviária, Joel Ramalho, Rafael Dely, projeto que serviu 
de base para o convênio. O prefeito da época acho que seria muito 
difícil um acordo com o grupo ferroviário e nós conseguimos fechar 
com eles em um mês, com ajuda do Advogado Eduardo Rocha 
Virmond. Uma vez assinado o convênio era de se supor que 
continuaríamos o projeto mas o prefeito não gostava de coisas 
redondas e contratou o Rubens Meister. (LERNER, 2016)


Lerner não é o primeiro arquiteto a se desentender com o Prefeito Omar 
Sabbag. Ele sucede Luiz Forte Netto como presidente do IPPUC, depois que este 
também entra em conflito com o Prefeito, em 1968.


Figura 74: Implantação: IPPUC (ESQ), MEISTER (DIR). 

� 

Fonte: CURITIBA EM AÇÃO, 1965 (ESQUERDA) / XAVIER, 1986 (DIREITA)


No projeto do IPPUC, o edifício do terminal rodoviário é composto por um 
volume curvo que começava no fundo do lote, paralelo ao terminal ferroviário e se 
abre em leque, inclinando 60 graus no sentido da via de acesso. O volume é 
responsável por segmentar a área externa em duas alas distintas: uma destinada a 
abrigar os pedestres e veículos, a primeira a ser acessada seguindo o fluxo da rua; 
e outra destinada à passagem e à permanência dos ônibus. Ela permite tanto às 
pessoas quantos aos motoristas fluxos fluidos pelo complexo rodoferroviário. 
Quando observado da parte externa, o edifício some na paisagem do entorno por 
causa das duas alas de base triangular e formadas por praças arborizadas que 
realizam a interface do terreno com a via de acesso.  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Figura 75: Maquete do projeto de Meister.


� 

Fonte: XAVIER, 1986.


O projeto de Meister é inserido no mesmo lote, mas nega o partido de 
implantação anterior. Nesta proposta, é clara a imposição do volume prismático na 
paisagem urbana, onde se inserem dois blocos retangulares, paralelos entre si e ao 
volume do terminal ferroviário no centro do terreno. Desalinhado do eixo da Avenida 
Presidente Affonso Camargo, o edifício se pronuncia através da quina coincidente 
com o Mercado Municipal de Curitiba. Estabelece diálogo com um dos edifícios 
mais emblemáticos da cidade e favorece a continuidade urbana. O volume principal 
esconde, em seu interior, o fluxo de ônibus e, no perímetro exterior, ele é formado 
por uma galeria coberta, as pessoas.


(...) Rubens Meister, um excelente profissional, e é o projeto hoje 
construído. Na sequência eu pedi demissão pela afronta ao trabalho 
da nossa equipe e voltei a ser funcionário. A ironia do destino é que 
mais tarde, eu como prefeito fui obrigado a concluí-la. 

(LERNER, 2016)


O projeto de Meister é construído e permanece até hoje como a principal 
Rodoviária de Curitiba. Por seu partido arquitetônico para caminhar entre uma ala e 
outra, há uma interrupção formada pela pista de ônibus. Sobraram na época duas 
opções para a transposição: sob ou sobre a pista. Meister projeta dois túneis para 
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solucionar a questão, contudo, em função da altura do lençol freático, nunca foram 
utilizados. Torna-se assim necessária, posteriormente, a realização de passarelas 
aéreas sobre a pista de ônibus. Desconfortáveis, e por não fazerem parte do 
projeto, são de difícil acesso. Tal problema gerou, na última reforma do edifício, a 
inclusão de escadas rolantes e elevadores. Mesmo sendo difícil imaginar como se 
daria o possível desenvolvimento do projeto proposto pelo IPPUC, entende-se que 
ele resolveria todos os fluxos no plano térreo com dispensa de todo e qualquer 
forma de circulação vertical. Outra decorrência da opção adotada por Meister trata 
da localização do estacionamento dos veículos de passeio logo em frente ao 
volume principal, o que resulta em baixa qualidade paisagística.


O episódio da Rodoferroviária tirou o IPPUC de uma fase de “ostracismo” 
entre 66 e 69.


O IPPUC à época de Sabbag estava só latente. Durante alguns anos 
nós ficamos apenas fazendo tricô e lendo jornais. Nada acontecia. O 
máximo foi um projeto da Rodoferroviária, do qual o IPPUC participou 
e foi passado para trás… 

(RISCHBIETER : DELY & OIKAWA, 2016. p. 75).


Jaime Lerner assumiu a Prefeitura em 1971 e retomou as atividades do 
IPPUC. Como relata Rafael Dely, “após anos de geladeira, o IPPUC ressurgiu como 
Fênix, das cinzas. O Instituto passou a ter atividade intensa, reunindo profissionais, 
funcionários municipais, técnicos das mais variadas áreas, para discutir a cidade [...] 
O IPPUC ganhou até o apelido de Sorbonne do Juvevê.” (DELY&OIKAWA,2016).  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3.3 PROJETOS INTERNACIONAIS 


Este subcapítulo retoma a história iniciada no capítulo 2, sobre o CAU-UFPR. 
Trata de expor a produção de Lerner com seus colegas e professores.


Nasce na década de 1960, uma geração de arquitetos por vezes chamada de 
Grupo do Paraná (PACHECO, 2010), por vezes Grupo de Curitiba, que nunca se 
apresentou com uma nomenclatura específica e tampouco foi reconhecida 
nacionalmente. Desse grupo destacam-se, considerando especialmente duas obras 
aqui analisadas, sete nomes recém-graduados. Eles tiveram pouco acesso a 
informações, publicações ou contatos com outros escritórios, no entanto, venceram 
a maior parte dos concursos arquitetônicos da época. Desenvolveram projetos 
avançados de plena conexão com o que se produzia no mundo. São eles: Abrão 
Anis Assad, Jaime Lerner, José Sanchotene, José Maria Gandolfi, Lubomir Ficinski, 
Luiz Forte Netto e Roberto Gandolfi.


Em 1957, Luiz Forte Netto e Roberto Gandolfi eram estudantes de arquitetura 
do quarto período da Universidade Mackenzie, em São Paulo. Neste ano, 
colaboram com Fábio Penteado, no Concurso para o Paço Municipal de Campinas 
e com Pedro Paulo de Melo Saraiva, no Concurso Nacional para o Plano Piloto de 
Brasília. Em ambos, recebem premiações pela 5a colocação. Nos quatro anos que 
seguiram, conquistaram diversos prêmios junto aos arquitetos paulistas, incluindo: 
Ginásio Clube Atlético Paulistano (2o prêmio, 1958), Sociedade Harmonia de Tênis 
(1o prêmio, 1959), Assembleia Legislativa de São Paulo (2o prêmio, 1961). Em 1962, 
a dupla ganha o concurso para a sede do Clube Santa Mônica em Curitiba. Ao 
migrar para capital paranaense, eles se tornam os primeiros professores da recém-
criada Escola de Arquitetura, na Universidade Federal do Paraná.


Neste mesmo período, Jaime Lerner, que estudava engenharia no Centro 
Politécnico da Universidade Federal do Paraná, realizava seus primeiros projetos. 
Abrão Assad que já havia terminado a licenciatura em Artes, finaliza, junto com José 
Sanchotene, o curso de Arquitetura em 1967.
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Embora os nomes de Forte e Gandolfi tenham se sobressaído nos 
concursos e o de Jaime Lerner no urbanismo, a totalidade das 
conquistas vem por meio de trabalhos em equipe, em que não se 
pode distinguir ou apontar esse ou aquele como o criador 
personalista. (PACHECO, 2004. p. 73)


Onde quer que tenham nascido ou recebido a formação, foi em Curitiba que 
o grupo consolidou seu trabalho e participação em concursos nacionais e 
internacionais.


Em 1965, os jovens arquitetos se classificam em segundo lugar no concurso 
internacional para a Euro Kursaal, em San Sebastian, Espanha. Projeto que serão 
convidados a desenvolver, seis anos mais tarde, devido à inexequibilidade do 
primeiro colocado. Tema do subcapítulo 3.3.1.


Em 1966, Forte Netto e Roberto Gandolfi vencem o concurso para 
construção do edifício da Petrobrás, no Rio de Janeiro. No ano seguinte, Lerner 
também recebe a primeira colocação no Departamento de Segurança Pública, em 
Brasília, já abordado no subcapítulo 3.1.6.


O levantamento detalhado, realizado pelo professor Paulo Pacheco em 2010 
aponta que foram 89 premiações concedidas a equipes paranaenses entre os anos 
de 1957 e 1974. De cada 10 concursos, em sete deles constava o nome de um dos 
arquitetos citados acima. Por causa da projeção dessas conquistas, em 1969, o 
grupo é convidado a representar o Brasil na Bienal de Artes de Paris, tema do 
subcapítulo 3.3.2. Tal convite ocorre no mesmo mês em que Sanchotene recebe a 
segunda colocação para o Pavilhão do Brasil na Exposição Internacional de Osaka.


É importante registrar que eles conseguiram esses resultados tão 
expressivos mesmo considerando que Curitiba, em fins dos anos 1960, tinha 
apenas 360 mil habitantes não era um expressivo eixo cultural e acabara de formar 
a sua primeira turma de arquitetos. 


De certa maneira o que se coloca aqui é o grau de sintonia dos arquitetos 
paranaenses com a arquitetura produzida internacionalmente no período, seja pelo 
lado da utopia, que se aproxima da produção das arquiteturas radicais, seja pela 
questão construtiva.  Observa-se aí uma busca similar à dos metabolistas e das 
megaestruturas descritas por Banham.
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3.3.1 EURO KURSAAL, 1965

ORLA DO MAR CANTÁBRICO. SAN SEBASTIAN, GUIPUZCOA. ESPANHA

LUBOMIR FICINSKI DUNIN, LUIZ FORTE NETTO, JAIME LERNER, JOSÉ MARIA GANDOLFI, 
ROBERTO GANDOLFI.

COLABORADORES: JOSÉ SANCHOTENE, OSCAR MUELLER, ALDO MATSUDA, CARLOS 
CENEVIVA, MANOEL COELHO, VICENTE DE CASTRO E SERGIO SCHEINKMANN.

 


Em julho de 1964, faltando apenas seis meses para a formatura de Lerner em 
Arquitetura, é lançado o Edital para o concurso de um complexo turístico de mais 
de 300.000m2, em San Sebastián, na Espanha. Tratava-se da capital da província 
de Guipúzcoa, onde habitavam não mais do que 500.000 pessoas. Um terço delas 
localizavam-se na capital que recebia durante o verão mais de 300.00 visitantes. 


Era uma região famosa pelas praias, jogos, artes e especialmente o festival 
de cinema e despertava o imaginário dos arquitetos para uma visão de lazer. O júri 
designado pela União Internacional dos Arquitetos (UIA), entidade organizadora da 
competição, foi composto por: "[...] Pierre Vago (França), Ernesto Rogers (Itália), 
Heikki Siren (Finlândia), Julio Lasso (Espanha), Rafael Arderins (Espanha), Secundino 
Ugalde (Espanha), Eduardo Juantegui, escultor, e secretário técnico do Concurso, o 
arquiteto José M. I. Dou” (ACRÓPOLE n.325, 1966).


Eram todos arquitetos de destaque na época, mas vale distinguir os nomes 
de Ernesto Rogers, pela notável editoria da revista italiana Casabella, e de Pierre 
Vago, responsável pela edição da revista francesa L'Architecture d'Aujourd'hui e 
também fundador da UIA.


A escala e o porte do concurso lembraram a Lerner os trabalhos 
desenvolvidos havia três anos, enquanto ele estagiava no escritório de Candilis 
Josic Woods, em Paris. Era uma oportunidade de se reconectar com os colegas 
europeus e ter o nome estampado nas revistas mais importantes da arquitetura 
daquele momento.


O sítio é quase uma península que avançava sobre o perímetro natural da 
costa, resultando em uma forma de excepcional destaque na morfologia da cidade. 
O programa era complexo e extenso, formado por "hotel de luxo, residências, 
apartamentos, centro comercial, cinema, piscina térmica, fisioterapia, bares, 
restaurantes, salões de esporte, pista de patinação no gelo, posto de lubrificação e 
lavagem, garagem e estacionamento" (ACRÓPOLE n.325, 1966).
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Para facilitar a compreensão, este pesquisador separou em quatro 
categorias: 


I. habitação (hotel de luxo, residências, apartamentos), 

II. serviços de lazer (piscina térmica, fisioterapia, salões de jogos, restaurantes)

III. comércio (centro comercial, cinema)

IV. serviço para veículos (posto de lubrificação e lavagem, garagem e estacionamento)


 

Forma-se uma grande equipe na UFPR para o desenvolvimento de uma 

proposta. Divide-se a equipe pelo status de autores e colaboradores, o primeiro 
grupo constituído pelos que já possuíam graduação em Arquitetura ou Engenharia e 
o segundo pelos que viriam a se formar arquitetos em 1967. São os autores: 
Lubomir Ficinski Dunin, Luiz Forte Netto, Jaime Lerner, José Maria Gandolfi e 
Roberto Gandolfi; e os colaboradores: José Sanchotene, Oscar Mueller, Aldo 
Matsuda, Carlos Ceneviva, Manoel Coelho, Vicente De Castro e Sergio 
Scheinkmann.


A proposta desenvolvida pelos paranaenses pode ser descrita, de maneira 
simplificada, pela inserção de dois gigantescos prismas na paisagem de San 
Sebastian. Um bloco vertical contendo habitação (I), e outro que “flutua” 
horizontalmente, contendo serviços de lazer (II). Enquanto um gera referência e 
identifica a intervenção a distância, o outro se relaciona com a escala humana, 
produz uma praça sombreada e abriga grande parte do programa requisitado. Ainda 
havia sob a laje do térreo em quase toda a extensão do terreno dois pavimentos de 
subsolo: um com comércio (III) e outro mais abaixo, serviço para veículos (IV).


Pacheco (2010) compara o edifício pela similaridade tipológica - torre sobre 
embasamento - com o projeto para a Lever House, sede da companhia Unilever, em 
Nova York, inaugurada havia 12 anos. Acredita-se pertinente também a lembrança 
de que, em 1956, seria inaugurado o Conjunto Nacional na Avenida Paulista, em 
São Paulo. Edifício que utiliza a mesma tipologia citada; porém, abriga um programa 
multifuncional, assim como o exigido pela Kursaal. Destaca-se a similaridade do 
térreo público de simples acesso e passagem e retoma-se o fato, comentado no 
capítulo 2, de Jaime Lerner ter tido experiência como estagiário de David Libeskind, 
autor do projeto.  


Os desenhos e o descritivo da proposta são realizados de maneira detalhada 
e minuciosamente pensada para a realidade local de San Sebastián. São propostas 

�147



soluções arquitetônicas que resolvem a complexidade e a hierarquia dos acessos e 
usos, concebem uma superestrutura formada por repetidos pórticos, capaz de 
abrigar o conjunto e ainda solucionam a possível influência do fluxo de marés na 
proposta. Destaca-se o esmero técnico do anteprojeto que descreve até como "a 
cozinha de preparo está ligada à cozinha por dois monta cargas com capacidade de 
60kg." Tratando-se de uma interferência de grande proporção urbana consideram-
se exageros, até mesmo ilegíveis, descritivos como esse na proposta. Entretanto, 
hoje constituem material importante para revelar o grau de imersão que a equipe 
havia desenvolvido com o concurso.


Assim como os desenhos, o memorial descritivo foi desenvolvido pela equipe 
na casa de Ficinski, onde havia uma sala de projetos, e pode ser conferido na 
íntegra no final desta seção.


A proposta divide a opinião do júri que destaca as seguintes qualidades:


[..] Desenvolve uma zona baixa comercial muito atraente, o que seria 
uma inovação interessante na vida da cidade. (...) O maior atrativo 
constitui, sem dúvida, o desenvolvimento de suas áreas comerciais. A 
forma de tratá-las em vários níveis, a penetração da calçada criando 
uma grande superfície coberta, muito útil no clima de São Sebastião, 
poderiam fazer deste conjunto um lugar muito agradável na vida da 
cidade [...] (ACRÓPOLE, n. 325, 1966).


E efetua duas afirmações críticas ao grupo, que indicam desconhecimento 
do porte do local onde o projeto se insere e falta de atratividade no resultado formal 
do edifício principal: "[...] A composição de volumes está fora de escala com a área 
circundante, sendo esta a principal objeção contra esse projeto. [...] Ao contrário, o 
volume vertical tem pouco interesse." (ACRÓPOLE, n.325, 1966)


Figura 76: Segundo colocado: perspectiva do mar.


� 

Fonte: ACRÓPOLE n.325, 1966.
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Ainda assim as avaliações garantem à equipe o segundo prêmio:


Figura 77: Lerner, José Gandolfi, Lubomir Ficinski, Forte Netto e Roberto Gandolfi.


� 

Fonte: DIÁRIO DO PARANÁ, 1965.


PARANÁ OBTÉM DESTAQUE: Ao obter o 2o lugar num concurso 
internacional para construção de um conjunto turístico em San 
Sebastian, na Espanha, denominado <<Eurocursal>> uma equipe de 
arquitetos paranaenses foi a única brasileira classificada no certame. 
A equipe paranaense é constituída dos arquitetos Jaime Lerner, José 
Maria Gandolfi, Lubomir Ficinski, Luiz Forte Netto e Roberto Gandolfi 
(todos acima), além do escultor Abraão Anix Assad. concorreram 540 
equipes de todo o mundo sendo diversas do Brasil. Um dos 
integrantes da equipe, o arquiteto Lubomir Ficinski, é autor do projeto 
das novas instalações da TV Paraná, que estão sendo construídas em 
Curitiba, no bairro das Mercês. (DIÁRIO DO PARANÁ, 1965)


Além do resultado, a nota de jornal apresenta Abrão Assad, que não 
constava na ficha técnica, como parte integrante da equipe.


O resultado do concurso supera as expectativas do grupo; porém, há certa 
revolta entre os engenheiros arquitetos em relação à escolha da proposta 
contemplada com o primeiro prêmio. Enquanto os paranaenses optaram pela 
racionalidade construtiva, exequibilidade e riqueza de detalhes, a proposta 
vencedora propõe, em desenhos simples e maquete puramente volumétrica, uma 
forma escultórica e fantasiosa.
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Após um ano do resultado, a edição 325 da revista Acrópole, apresenta a 
proposta vencedora da equipe polonesa composta por Jan Lubicz-Nycz, Carlo 
Peliccio, William Zuk; e a análise do júri traduzida para o português.


Apesar de sua fantasia formal, foi este projeto seriamente estudado. 
Seu maior interesse está em ter sabido resolver, com grande 
sensibilidade, o problema de edificar um grande volume sem destruir 
a escala da cidade e paisagem circundante. Retrata o perfil horizontal 
de São Sebastião e alinha, à altura do horizonte urbano, a parte 
convencional do edifício. Por cima, em lugar de um ou vários edifícios 
em altura, o autor situa a parte residencial em quatro elementos de 
forma livre, muito ligeiras. Chega assim a alcançar o volume indicado 
sem massas pesadas. As formas flutuantes como barcos fantásticos 
por cima do horizonte poderiam constituir uma atração e dar à cidade 
uma silhueta característica. Os pontos mais críticos deste projeto são 
sem dúvida as dificuldades da estrutura - que, por outra parte, não 
cria nenhum problema estrutural novo - e a complicação das 
circulações verticais; ambos problemas aparecem, no entanto, bem 
resolvidos no anteprojeto. As plantas oferecem várias possibilidades 
tanto para o desenvolvimento comercial como para locais de 
habitação. (ACRÓPOLE, n. 325, 1966)


Figura 78: Primeiro colocado: foto da maquete


� 

Fonte: ACRÓPOLE n.325, 1966.


Ainda que a vista aérea não guarde semelhança nenhuma entre as duas 
propostas, é possível perceber, a partir das seções transversais, certos pontos em 
comum que lhes atribuíram destaque entre 540 projetos. Em ambas, o plano térreo 
dialoga com a cidade e estende a paisagem urbana como uma praça coberta. Sob 
esses platôs, estão localizados os subsolos com serviços e garagem.
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Figura 79: Seções transversais: primeiro colocado (esq), segundo colocado (dir)


� � 

Fonte: ACRÓPOLE n.325, 1966.


Enquanto a equipe paranaense divide os volumes aparentes em dois sólidos 
simples, torre e embasamento, a proposta dos poloneses busca resolver em uma 
única forma o diálogo horizontal com a cidade e a verticalidade exigida como marco 
na paisagem. Trata-se de quatro estruturas curvas no sentido longitudinal, como 
uma cebola cortada em canoas que se apoia em balanço sobre um único apoio 
central. É uma forma orgânica, como se ali brotasse uma flor gigantesca e não, um 
edifício. São "Barcos fantásticos", como prefere chamar o júri, que encontra nesse 
projeto a solução para as deficiências da proposta curitibana. "Seu maior interesse 
está em ter sabido resolver, com grande sensibilidade, o problema de edificar um 
grande volume sem destruir a escala da cidade e paisagem circundante", é 
informado pela ata.


O grupo de jurados chega a comentar que 


os pontos mais críticos deste projeto são, sem dúvida, as 
dificuldades da estrutura - que, por outra parte, não cria nenhum 
problema estrutural novo - e a complicação das circulações verticais; 
ambos problemas aparecem, no entanto, bem resolvidos no 
anteprojeto." (ACRÓPOLE n.325, 1966). 


Porém, são incapazes de imaginar naquele momento que o projeto viesse a ser 
inexequível.


Fomos convidados a desenvolver a proposta que havia tirado 
segundo lugar em 1965 no concurso da Euro Kursaal. Nós havíamos 
juntado três escritórios: Forte & Gandolfi, o Lubomir [Ficinski] e o meu 
e do Domingos [Bongestabs]. (LERNER, 2016.)


Em 1972, a organização do Euro Kursaal julga que não havia como 
prosseguir com o desenvolvimento do projeto vencedor. Recorre aos arquitetos 
paranaenses para a elaboração de uma nova proposta que não adotasse a mesma 
torre. 
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Fomos consultados para ver se estaríamos dispostos a desenvolver o 
projeto classificado em segundo lugar. E nós passamos dois ou três 
meses lá. Redesenhando, propondo, rediscutindo. E foi uma época 
muito trabalhosa. Na verdade, o Centro Euro Kursaal era o Palácio de 
Jogos, onde eles iam fazer o Festival de Cinema. O prédio era muito 
bom. Depois foi chamado um novo concurso. Ganhamos de novo. 
Enfim. Felizmente, eu acho, não foi feito o nosso projeto. O Palácio 
original, o prédio, era muito melhor que todos os outros projetos. 
(LERNER, 2018)


A nova proposta elaborada também não vem a ser construída e o sítio 
permanece vazio até a década de 1990 quando se constrói o Kursaal Auditorium 
and Congress Center, projetado pelo arquiteto espanhol Rafael Moneo.


Figura 80: Implantação.


� 

Fonte: ACRÓPOLE n.325, 1966.
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MEMORIAL DESCRITIVO DA PROPOSTA 

A solução projetada inclui as seguintes unidades:


1. Hotel de Luxo, com 232 apartamentos, e serviços correlatos. Oito 
apartamentos por andar transformáveis em suítes, com unidades de serviço 
para atender ao mesmo tempo a três andares, ou seja, 24 apartamentos. A 
unidade está escalonada estando a copa num andar, a rouparia noutro e os 
sanitários de serviço no terceiro. Os restaurantes, boate, fisioterapias, salões 
de ginástica e piscina estão previstos para uso comum dos hóspedes e 
público em geral.


2. Apartamentos anexos ao hotel, cujo número pode variar desde 120 
unidades - 4 por andar, com 91m2 cada - até o máximo de 240 unidades.


3. Apartamentos, com 60 unidades, sempre dois por andar, podendo 
ser de três tipos diferentes: Um médio, com dois dormitórios, 171,70m2, e 
dois, de luxo, com três e quatro dormitórios, 190,50m2 e 209,30m2, 
respectivamente. As áreas aqui referidas não incluem as circulações 
comuns, elevadores e escadas.


4. Praça semi-coberta, facilmente acessível ao público em geral, cujos 
centros de maior atração são o grande bar e a pista de patinação, além dos 
locais destinados às agências de turismo e comércio de flores e revistas. A 
disposição dos mesmo é extremamente flexível quanto à quantidade, 
dimensões e localização.


5. Centro Comercial, em cujo plano se situam também um cinema com 
864 lugares e cafeteria, definindo uma área comercial de grande 
flexibilidade.


6. Estacionamento coberto e garagem - com capacidade para 110 e 
390 veículos, respectivamente, servidos por um posto de lubrificação e 
lavagem.

O projeto procura refletir, nos seus diversos elementos, as condições 
singulares que se oferecem. Estas condições tendem a inscrevê-lo no 
complexo urbano existente, conferindo-lhe um destaque coerente com a 
importância do conjunto.

Obedecidas estas premissas, o projeto propõe a criação de uma praça 
elevada, com a intenção de anexar o terreno da Kursaal à Avenida del 
Generalísimo, abrindo ampla visibilidade para a ambientação da obra. Esta 
praça não está tratada como simples espaço aberto: sobre ela estão 
implantados dois blocos, um vertical e outro horizontal.

O bloco vertical, verdadeiro marco dentro do complexo urbano circundante, 
sobe perpendicularmente à Avenida del Generalísimo. De ambos os lados do 
blocos, interpenetrando-se com ele, desenvolve-se um bloco horizontal, que 
cobre a praça elevada, conferindo a esta espacialidade e transformando-a 
em centro de interesse.

O bloco vertical e a praça oferecem uma distribuição espontânea e 
facilmente perceptível, tanto em sentido vertical, como em sentido 
horizontal. Acima do nível da praça e a Leste do bloco vertical, situam-se as 
áreas de uso comum para hóspedes do hotel e público em geral: o grande 
restaurante, piscina, fisioterapia e ginástica, de frente para o mar; e salão de 
chá, salão de beleza, barbearia e salões de jogos. A Oeste situam-se os 
compartimentos de uso semi-privado do hotel: salões de estar, leitura, 
parlatório, salas de reunião, boate e bar.

Abaixo da praça, e a Leste do bloco vertical, situa-se o Centro Comercial, a 
Cafeteria, o cinema e os escritórios da Sociedade Imobiliária y del Gran 
Kursaal Marítimo, de San Sebastián; e a Oeste, o estacionamento dos 
apartamentos e anexos, e o posto de lubrificação e lavagem, Entre os dois: 
administração, depósitos, despensa, vestiários e dormitórios de serviço do 
hotel.

Abaixo deste nível, ocupando quase a totalidade do terreno, situam-se as 
garagens do conjunto, e serviços do hotel - cozinha de preparos e 
lavanderia. No nível imediatamente inferior, abaixo do bloco vertical, situa-se 
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o pavimento mecânico. No nível da praça, debaixo do bloco vertical, estão 
os vestíbulos de entrada dos apartamentos e moradias. Abaixo do bloco 
horizontal, a Oeste, está o vestíbulo do Hotel; e a Leste, o grande bar, pista 
de patinação e o vestíbulo de entrada para o público.

O bloco vertical ergue-se dividido em três partes autônomas e justapostas, 
das quais a primeira contém os quartos do hotel e o restaurante panorâmico; 
a segunda os anexos; e a terceira, os apartamentos.

A orientação dos anexos e apartamentos, muito importante, por tratar-se de 
áreas de permanência prolongada, resolveu-se com a implantação do bloco 
vertical, que abre suas fachadas, uma para Oeste, e outra para Leste.

Os compartimentos estão protegidos contra a chuva por uma varanda, 
constituída de entrelaçados de madeira - muxarabi - cujo terço médio se 
abre descobrindo a paisagem e fazendo com que todo o conjunto funcione 
como um "brise-soleil".

Os efeitos da erosão, devidos às marés, mais sensíveis na área da rua que 
está junto ao mar, obrigaram a criação de um embasamento cego deste 
lado, com exceção de três acessos. As lojas dão somente para a Avenida 
del Generalísimo e para as ruas internas.

Os acessos aos diversos setores do conjunto são consequência da 
distribuição proposta.

O público, para penetrar na área de uso comum, tem acesso pela Avenida 
del Generalísimo.

A entrada principal do hotel, marcada por um remanso, dá-se também pela 
mesma avenida, e por uma grande escadaria que lhe dá relevo.

Os moradores dos anexos e apartamentos tem seu acesso, como é mais 
conveniente, por uma rua secundária, o Passeio Ramon de Lili.

O único acesso de serviço (pessoal e carga), tanto do hotel, como dos 
anexos e apartamentos, se dá pela avenida beira-mar. Os veículos que 
penetram no interior do conjunto com destino às garagens, aos anexos e 
apartamentos e à portaria de bagagem, tem um único acesso pelo Passeio 
Ramón de Lili.

As circulações internas são extremamente simples. O esquema da 
circulação é consequência da interseção do bloco horizontal com o vertical, 
formando um vestíbulo no hotel - onde as circulações horizontais encontram 
as verticais - e da criação de um acesso direto pela praça. Este esquema, 
além de separar rigorosamente as circulações de serviço das do público, 
permite que as áreas de uso comum sejam alcançadas independentemente 
pelo hóspedes e pelo público em geral. 

As ligações verticais se fazem, no hotel, por três elevadores sociais, com 
capacidade para 16 passageiros cada um, e por dois elevadores de serviço, 
com capacidade de 1.120kg de carga. A cozinha de preparo está ligada à 
cozinha por dois monta cargas com capacidade de 60kg.

A cozinha está ligada, também, ao salão de chá, pelo mesmo sistema que a 
liga à de preparo. O acesso da praça aos restaurantes, piscina e fisioterapia, 
e realiza, além das escadas, por um elevador social.

As circulações verticais, nos anexos e apartamentos, realizam-se em ambos 
os casos, por um conjunto de elevadores sociais, com capacidade de 13 
passageiros cada, e por um elevador de serviço com capacidade para 910 
kg de carga.

As circulações comuns são mínimas, possibilitando um aproveitamento de 
78% da área nos pavimentos do hotel, 84% no anexos, e 88% nos 
apartamentos. (ACRÓPOLE, n.325, 1966)
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3.3.2 PONTE DO ENCONTRO, 1969


Nos turbulentos anos 1960 no Brasil, o militarismo e a censura reprimiram de 
maneira violenta as mais variadas formas de manifestação artísticas, culturais e 
profissionais. Na área de Arquitetura não foi diferente. Dotado de comprovado 
talento, um grupo de arquitetos foi selecionado para expor na Bienal, em Paris, na 
Mostra Mundial de Jovens Artistas, em 1969.


Um dos méritos da Bienal [de Paris] é demonstrar em larga escala a 
mudança radical que ocorreu na arte nos últimos anos. É sob o signo 
da técnica, da  luz e do movimento que é baseada esta exposição. 
Outro aspecto desta manifestação é para mostrar o valor do trabalho 
em equipe. Isto é particularmente verdadeiro para a secção de 
arquitetura em que os projetos resultam de um trabalho coletivo entre 
arquitetos, pintores, escultores, músicos, etc. 
11

Antes dos trabalhos serem expostos em Paris, haveria uma pré-apresentação 
no Rio de Janeiro. Mas o que seria oportunidade para a visualização de um projeto 
de vanguarda, acabou se tornando um misto de confronto, politização e mistério. 
Todas as publicações da época indicam que a exposição teria sido proibida.


[...] a exposição dos trabalhos dos representantes brasileiros à Bienal 
de Paris foi desmontada horas antes da sua inauguração oficial, no 
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, por ordem do 
Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores”. 
12

Maurício Roberto, arquiteto e diretor-executivo do Museu de Arte 
Moderna, recebeu um telefonema ordenando a suspensão da 
exposição no começo da tarde. Os trabalhos dos artistas foram então 
desmontados, encaixotados e guardados em um depósito. [...] Como 
indicado anteriormente, Mário Pedrosa, presidente da ABCA, 
manifestou- se publicamente contra a censura às artes após o 
cancelamento da exposição, no MAM- RJ, em que estariam 
presentes os artistas que representariam o Brasil na VI Bienal dos 
Jovens em Paris [...] As obras selecionadas deveriam ser enviadas a 
Paris até 1o de julho. [...] De fato, a Bienal francesa não contou com a 
participação do Brasil em 1969. (SCHROEDER, 2011)


 Tradução livre: Un des mérites de la Biennale est de montrer sur une grande échelle ce 11

changement radical survenu dans l’art durant ces dernières années. C’est bien sous le signe de la 
technique, de la lumière, et du mouvement qu’est placée cette  exposition.

Un autre aspect de cette manifestation est de mettre en valeur les travaux d’équipe. Ceci est 
particulièrement vrai pour la section d’architecture dans laquelle les projects résultant d’un travail 
collectif entre architectes, peintres, sculpteurs, musiciens, etc., (Information, TECHNIQUES ET 
ARCHITECTURE, 28° SERIE, N°4, 1967)

 Itamarati cancela mostra no Museu. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 31 maio 1969.12
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Assim, é intensa a reação de artistas ao tomar conhecimento da censura.


[...] uma suposta carta de censura dirigida aos participantes da X 
Bienal, coincidiu com o fechamento da exposição dos artistas que 
representariam o Brasil na VI Bienal de Jovens em Paris. Em reação a 
esses acontecimentos, um grupo de artistas e críticos tomou a 
decisão de boicotar a X Bienal de São Paulo. [...] 

(SCHROEDER, 2011).


Na França, onde havia um grande número de exilados, artistas e intelectuais 
brasileiros, houve uma reunião, em meados de junho, no Museu de Arte Moderna 
de Paris, para se posicionar contra a repressão.


Da reunião, onde se encontravam os artistas brasileiros residentes em 
Paris, resultou um manifesto – Non à la Biennale”. O documento trazia 
uma lista provisória dos artistas e comissões estrangeiras que haviam 
tomado a decisão de se recusar, naquela data, a participar da Bienal 
de São Paulo. [...] Todos os brasileiros mencionados no manifesto 
encontravam-se fora do país: Sérgio Camargo, Lygia Clark, Arthur 
Luiz Piza, Flávio Shiró, Rossine Perez e Franz Krajcberg estavam em 
Paris; Rubens Gerschman, nos Estados Unidos; Antônio Dias, na 
Itália; e Hélio Oiticica, em Londres.”. (SCHROEDER, 2011)


No mesmo mês, brasileiros e estrangeiros, revoltam-se com o 
posicionamento do governo e decidem não participar da Bienal de São Paulo, que 
passa a ser conhecida como a “Bienal do Boicote”.


Naquele momento em que se confundiam arte e vida, ou num sentido 
mais restrito, arte e política, o boicote chegou a ser pensado também 
como um gesto estético que se utilizou de procedimentos como a 
comunicação em rede e a manifestação coletiva."  (SCHROEDER, 
2011)


Meses após o lançamento do Ato Institucional n. 5 (AI-5), a reação se amplia 
e artistas de diversas nacionalidades recusam-se a participar da X Bienal de São 
Paulo como forma de protesto.


A décima edição recebeu o apelido de “Bienal do Boicote” no 
momento em que oitenta por cento dos artistas convidados – entre 
eles, os brasileiros, Hélio Oiticica, Rubens Gerchman e Burle Marx – 
não compareceram e delegações estrangeiras, como a da União 
Soviética, simplesmente declinaram o convite. Na França, 321 artistas 
chegam a assinar um manifesto, “Non à la Biennale”, 
[…]”  (CATÁLOGO DA EXPOSIÇÃO 30 × BIENAL, 1970).
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Figura 81: A bienal do boicote. Mino


� 


Fonte: A TRIBUNA, 1969.


Sérgio Ferro resume assim o cenário da época:


Meu artigo sobre arquitetura nova tem a marca da ditadura. Texto de 
combate enfeita demais o que foi interrompido pelo golpe. Diz: os 
arquitetos estavam prontos para um outro tempo imaginado próximo. 
A ditadura não os deixou fazer o que sabiam. (FERRO, 2014)


Mas afinal, de quem era o trabalho que, mesmo sem ser visto, causou 
tamanha reação no Brasil e na França? A mesma edição da revista Acrópole, 
dedicada aos resultados do concurso para o Pavilhão Brasileiro em Osaka (1970), 
traz uma nota editorial com a informação sobre o grupo de arquitetos escolhido 
para representar o Brasil na Bienal de Paris de 1969.


PARIS - Os arquitetos paranaenses Abrão Assad, Jaime Lerner, José 
Sanchotene, Luiz Forte Netto e Roberto Luís Gandolfi foram 
escolhidos pelo Instituto de Arquitetos do Brasil para representar 
nosso País na Bienal de Paris (30 de setembro-2 de novembro). A 
referida equipe está construindo no Rio o maior edifício de escritórios 
de toda a América Latina: é a sede da Petrobrás, com heliporto, 
garagem para 400 carros, etc. (ACRÓPOLE n.361,1969).


O mundo vivia um clima de “tudo é possível”. O homem chegava à Lua, havia 
movimentos libertários como Woodstock e, na arquitetura, o movimento Metabolista 
japonês atingia seu auge com a exposição Universal de Osaka, no Japão, em 1970. 
No Brasil, ao contrário, a publicação do Ato Institucional número 5, o AI-5, 
estabelecia a censura em todo o país. 
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Sobre a relação com o Metabolismo, é importante destacar a presença de 
Sanchotene na equipe. Ele conquista o terceiro lugar no Concurso para o Pavilhão 
do Brasil em Osaka, no Japão, com uma abordagem distante da proposta de Paulo 
Mendes da Rocha, classificada em primeiro lugar. Se por um lado, a proposta 
ganhadora faz clara menção à arquitetura tectônica da FAU-USP, o edifício, recém-
inaugurado por Artigas em 25 de fevereiro de 1969, na proposta de Sanchotene, vê-
se uma arquitetura pavilhonar, ousada e simples. Muito similar à das outras 
arquiteturas expostas em Osaka. “[...] comparece sob uma arquitetura efêmera, 
leve, desmontável, própria para as feiras de exposições, geralmente destinadas a 
curtos prazos de duração.“ (PACHECO, 2004. p. 189)


Mesmo tendo tantos resultados positivos, para o jovem grupo a indicação à 
Bienal de Paris, foi uma grande conquista. É fato que, sem a pré-apresentação no 
MAM-RJ, não se conheceu o conteúdo do projeto e muito acabou sendo 
especulado, erroneamente, sobre a sua forma.


[...] a censura oficial determinou o encerramento da mostra, alegando 
que as obras expostas eram ou de protesto contra o regime ou 
obscenas. Esta medida implicava a proibição do envio das obras à 
Bienal de Paris. (GULLAR, 2004)


Por outro lado, trabalhos especializados em arquitetura chegam a comentar 
sobre a existência do projeto, mas incorreram em erros de cronologia e descrição.


Em 1965, os arquitetos Luiz Forte Netto, Roberto Luiz Gandolfi, Jaime 
Lerner, José Sanchotene e Lubomir Ficinski Dunin representariam o 
Brasil na Bienal de Arquitetura de Paris com um projeto de um edifício 
em estrutura metálica que, como uma ponte, vence o grande vão 
sobre o Rio Iguaçú, de forma a coligar as fronteiras da Argentina, do 
Paraguai e do Brasil. Tal projeto faz clara referência às mega-
estruturas em voga no momento. Além de possibilitar a passagem de 
veículos leves, ônibus de turismo e caminhões de carga, também 
abrigava funções de alfândega, hotel, restaurante e áreas de lazer. 
(PACHECO, 2004. p. 14) 


Não há no trabalho de Pacheco imagens que ilustrem a proposta. Seu 
conteúdo se apoia amplamente em entrevistas do autor com os arquitetos. Assim, a 
divergência de informações é atribuída à perda de documentos pelos autores e até 
mesmo ao esquecimento. Na citação acima, deve-se atentar para a data que seria 
1969 e não, 1965. Para o material da estrutura, concreto e não metal, fez-se uma 
menção incorreta ao nome de Ficinski entre os autores e ausência do de Assad. Na 
ocasião, Ficinski havia completado 35 anos de idade, idade máxima permitida pela 
Bienal.
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Foi somente acessando o catálogo da Bienal Francesa que se pôde 
confirmar os dados sobre sua realização e autoria. O seguinte texto atribui a 
organização geral da mostra a Maurício Roberto e a curadoria dos arquitetos a 
Marcos Konder Neto.


A arquitetura contemporânea brasileira, até o momento goza de uma 
reputação sólida no campo internacional. Mas há, nos últimos anos, 
um aumento real de crescimento natural, que indica, entre as 
principais razões, a mudança da capital para Brasília, assim como o 
desenvolvimento econômico de determinadas regiões e  a criação de 
excelentes escolas de arquitetura na maioria dos estados da 
federação. Assad, Forte Netto, Gandolfi, Lerner e Sanchotene, todos 
do Paraná, ilustram essas novas conjunturas culturais e 
socioeconômicas. Dotados de um talento excepcional e uma rara 
capacidade de invenção, apesar de sua juventude, eles são capazes 
de harmonizar perfeitamente a mais audaciosa proposta para 
construir um desenho espacial e formal do mais alto nível. Sua 
arquitetura é clara e lógica, sem por isso ser simplista. Por todas 
estas razões, eles merecem ser os legítimos sucessores da geração 
que soube aplicar os princípios da arquitetura moderna brasileira, 
com, além disso, a vantagem de criar uma arquitetura que, sem 
perder a sua substância poética, constrói-se mais profundamente em 
termos de conhecimento tecnológico. O trabalho que eles 
apresentam na Bienal de Paris é bastante característico de seu poder 
criativo. A Cidade-Ponte, levando em conta as características de Foz 
do Iguaçu, propõe a criação de um centro turístico internacional, bem 
como uma ligação entre Brasil e Argentina, através de uma estrutura 
com um espaço de vida de duzentos metros comprimento, é uma 
ideia que consegue tornar compatível lirismo e técnica ao mesmo 
tempo. O projeto é bonito e intrépido, como seria de se esperar, sem 
negligenciar a execução, fator que lhe confere a sua verdadeira 
dimensão arquitetônica. Marcos Konder Netto 
13

 Tradução livre: L'architecture contemporaine brésilienne a jusqu'à maintenant jouie d'une solide 13

réputation dans le domaine international. Mais il y a eu, au cours des dernières années, une réelle 
progression de l'expansion naturelle, dont on peut chercher les principales raisons à la fois dans 
changement de la capitale pour Brasilia, comme dans l'essor économique de certaines régions et 
dans la création d'excellentes écoles architecture dans la majorité des Etats de la Fédération. 

Assad, Forte Netto, Gandolfi, Lerner et Sanchotene, tous originaires du Parana, illustrent ces 
nouvelles conjonctures culturelles et socio-économiques. Dotés d'un talent d'exception et d'une rare 
capacité d'invention, en dépit de leur jeunesse, ils sont capables d'harmoniser parfaitement la plus 
audacieuse proposition de construction avec une conception spatiale et formelle du niveau le plus 
élevé. Leur architecture est limpide et logique sans pour cela être simpliste. Pour toutes ces raisons, 
ils méritent d'être les légitimes continuateurs de la génération qui a su implanter les principes de 
l'architecture moderne brésilienne, avec, en outre, l'avantage de créer une architecture qui, sans 
perdre de sa substance poétique, se fonde plus profondément sur le plan de la connaissance 
technologique. Le travail qu'ils présentent à la Biennale de Paris est tout à fait caractéristique de leur 
puissance créatrice. La Cité-Pont qu'ils proposent, face aux caracteres d'Iguaçu, cherchant à créer 
un centre touristique international ainsi qu'une liaison entre le Brésil et l'Argentine au moyen d'une 
structure comportant un espace vide de deux cents mètres de longueur, est une idée qui réussit à 
rendre compatible lyrisme et technique à la fois. Le projet est beau et intrépide, ainsi qu'on pouvait 
l'espérer, sans pour autant négliger l'exécution, facteur qui lui confère sa véritable dimension 
architectonique. (Catalogue VI° Biennale de Paris, 1969. Collectif, Préface : J. Lassaigne. Éditions Les 
Presses Artistiques, Paris, 187 pp. + 70 pp. ill., 21 x 10,5 cm., fr., 1969, broché.)
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Mas só foi possível entender, claramente, de que trata a proposta, a partir da 
tradução de um documento em francês, em formato de caderno, encontrado em 
Curitiba, nos arquivos do Instituto Jaime Lerner. Destacaram-se os principais 
pontos do memorial descritivo a seguir:


Para uma concentração de interesses, deve-se considerar a 
instalação de um centro de turismo em um ponto estratégico que terá 
uma fantástica vista panorâmica do Iguaçu, entre os dois países -  
Brasil e Argentina. 

A partir deste ponto de partida a arquitetura terá condições de 
responder ao desafio da natureza, sem atingir seu aspecto rural, 
utilizando a tecnologia de grandes pontes para realização de um 
projeto de arquitetura e urbanização capaz de atingir uma 
cooperação internacional que aproximará os países no objetivo de 
preservar e organizar o potencial do turismo em toda a região (...)

O centro de turismo das Cataratas do Iguaçu tenta traduzir a essência 
do novo urbanismo, especialmente propositivo e coerente: a técnica 
das estruturas em três dimensões que contém e, simultaneamente, 
suportam um equipamento de encontro integrado ao meio e que os 
valoriza (...)

Esta estrutura espacial, enorme grade de concreto que liga as duas 
margens, apoiando instalações turísticas em diferentes níveis 
constituindo espaços integrados: 

No nível de acesso, onde estão os restaurantes, entrada de hotéis, as 
agências de turismo e de informação, o tráfego de automóveis é 
permitido, no nível da área comercial, reservada para os pedestres, e 
onde se encontram as boutiques, cafés, bares e bancos (...)

O espaço de construção previsto é de 60.000 m2, o que torna a 
proposta perfeitamente viável. O centro reforça o papel muito 
importante do turismo na troca cultural entre as nações e cria uma 
nova forma de economia turística: pode-se mesmo estudar a 
instalação de uma zona franca de comércio, de diversão onde o jogo 
seria permitido. 
14

 Memorial do Projeto. Tradução livre: De ce point de départ, l´architecture est en condition de 14

répondre au défi de la nature, sans atteindre à son aspect agreste, utilisant la technologie des 
grandes voutes pour la réalisation d´un project d´architecture et d´urbanisation capables d´atteindre l
´objectif de collaborations internationale qui raprochera les pays tout en preservant et en organisent 
le potential touristique de toute une région. 

Le Centre de Tourisme des Cataractes de l´Iguassú tente traduir l’essence d´un nouvel urbanisme, 
prospectif et surtout coherent: la technique des structures en trois dimensions qui contiennent et en 
même temps supportent un équipement de rencontre intégré au milieu et qui le valorise.

Cette structure spaciale, immense grille de béton qui relie les deux marges, soutient l´équipement de 
tourisme sur des niveaux différents, et constitue des espaces integrés.

Le niveau d’accés où se trouvent les restaurants, les entrées d´hotels, les agences de tourisme et d
´informations où la circulation automobile est soumise à celle du piéton, et le niveaus du centre 
commercial, reservés aux piéton,  et où se trouvent les boutiques, cafés, bars et banques.

L´ espace de constructions prévu est de 60.000 m2, ce qui fait que le proposition est parfaitement 
viable. Le centre renforce le rôle trés important du tourisme dans l´échange culturel entre les nations 
et crée une nouvellle source d´économie touristique; l´on peut même étudier l´installation dáune zone 
franche de commerce, de divertissements, où le jeu sera permis.
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Figura 82: Carimbo do Documento 

� 

Fonte: AMENAGEMENT TOURISTIQUE. 1969.


Interpreta-se a definição do programa como Centro Turístico pela 
proximidade do tema desenvolvido para a Euro Kursaal, em 1965. O Edital 
compreendia, além de um hotel de luxo e apartamentos para locação, um centro 
comercial; cinemas; piscina térmica; bares; restaurantes; salões para a prática de 
esportes; pista de patinação no gelo e garagem coberta para veículos, totalizando 
92.000m2 de área construída.


O local de inserção é o maior ponto turístico do Paraná, a cidade de Foz do 
Iguaçu, que carecia de infraestrutura para visitantes. A cidade havia acabado de 
inaugurar um pequeno aeroporto. Até então contava apenas com estradas precárias 
de acesso. Importa o grau de sintonia dos arquitetos paranaenses com a arquitetura 
produzida internacionalmente no período, seja pelo lado da utopia que se aproxima 
da produção das arquiteturas radicais no período, seja pela questão construtiva, 
onde se nota uma busca similar à dos metabolistas japoneses. 


Figura 83: Inserção regional 

� 

Fonte: AMENAGEMENT TOURISTIQUE. 1969. 
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Figura 84: Situação próximo à Foz do Iguaçu 

�  
Fonte: AMENAGEMENT TOURISTIQUE, 1969. 

Figura 85: Planta de cobertura 

�  
Fonte: AMENAGEMENT TOURISTIQUE, 1969. 

Figura 86: Seções transversais e seção longitudinal

�  

�  
Fonte: AMENAGEMENT TOURISTIQUE, 1969. 
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O projeto buscava trazer olhares para a região, não apenas como proposta 
edificada; porém, tratando-se de uma mostra internacional, daria visibilidade à 
paisagem natural brasileira.


Sobre a forma, empresta-se a descrição de Segawa (2012) de edifício-ponte:


Edifícios-ponte são manifestações não convencionais e não 
doutrinárias da arquitetura moderna que amadureceu ao longo do 
século 20 lidando com a relação entre arquitetura e natureza. 
Cultivado pelo progresso das técnicas de construção, a idéia de 
novas tecnologias como pontos de partida para o desenvolvimento 
de novas arquiteturas - um dos conceitos-chave do Movimento 
Moderno. Eles são uma compreensão peculiar da forma de introduzir 
uma peça de arquitetura e artefatos humanos no ambiente, com 
resultados impactantes. Arquitetura, Natureza, Tecnologia, fazem 
parte da atual retórica das tendências de alta tecnologia e discursos 
de sustentabilidade. 
15

Sobre as influências que os arquitetos teriam recebido no período, nota-se 
claramente uma semelhança de linguagem no memorial do projeto traduzido com a 
descrição dos movimentos a seguir:


As elaborações do Archigram e dos Metabolistas diferem sob certos 
aspectos - estes últimos buscavam uma composição mais 
arquitetônica e apresentação mais conservadora. Maki definiu como 
“uma grande ossatura na qual todas as funções de uma cidade ou de 
uma parcela de cidade estão abrigadas”, “um elemento da paisagem 
feito pelo homem” (COHEN, 2013. p.388)


Tratando-se de uma exposição de arte, o caráter utópico é desejado e 
evidenciado pela escala gigantesca da proposta. Buscava-se aproximação do que 
outros arquitetos estavam produzindo em vários pontos do planeta.


Se alguém pensa que é uma piada, deveria começar a ler as revistas 
de arquitetura para descobrir o que se publicava. Essa nova geração 
é devota da produção de Megaestruturas. (HALL, 1968) 
16

 Tradução livre: Bridge buildings are unconventional and non-doctrinaire manifests of modern 15

architecture that matured throughout 20th century dealing with the relation between architecture and 
Nature. Nurtured by the progress of building techniques, the idea of new technologies as starting 
points to the development of new architectures – one of the key-concepts of the Modern Movement. 
They are a peculiar understanding of the way to introduce a piece of architecture and man-made 
artifacts in the environment with impacting results. Architecture, Nature, Technology, are parts of the 
current rhetoric of High Tech trends and sustainability discourses. (SEGAWA, 2012)

 Tradução livre: If anyone thinks this is a joke, he should start reading the architectural magazines to 16

find out what’s in store for him. This new generation are devoted to producing megastructures. (Hall, 
Peter Monumental Folly in New Society, 1968. p. 603)
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Dentre as Megaestruturas publicadas naquele momento, é possível traçar 
paralelos visuais com dois projetos de Yona Friedman: a English Channel Bridge e 
as nuvens do Urbanismo Espacial para Paris.


Elaborado em Paris entre 1958 e 1965 pelo arquiteto, de origem 
húngara, Yona Friedman, o “urbanismo espacial”… As cidades aéreas 
de Friedman seriam potencialmente ilimitadas e teriam por princípios 
a mudança permanente e a coexistência de atividades cotidianas. 
Entre os diferentes tipos de “arquitetura móvel” por ele imaginados há 
uma Paris Espacial (1959) cujas células residenciais, pairando sobre o 
Sena e o Champs-Élysées. Sua estrutura portanto deriva dos projetos 
teóricos de Konrad Wachsmann, com quem Friedman estudara, no 
Technion, em Haifa, enquanto seus habitáculos estão próximos das 
pesquisas de Jean Prouvé, com quem havia trabalhado. (COHEN, 
2013. pp.386)


Figura 87: Urbanisme Spatiale, Yona Friedman


� 

Fonte: FRIEDMAN, 2016.


Em 1960, Friedman publicou dois manifestos seminais, Arquitetura Móvel e a 
Cidade Espacial em que ele define a função de infraestrutura espacial como: uma 
grade espacial multipavimento, que é suportada por espaçados pilares. 
17

Embora não haja discussão a respeito da qualidade do projeto e da 
inesperada dimensão social que tomou, resta elucidar o mistério em torno do fato 
de a exposição em Paris ter ou não se concretizado. Em entrevistas pessoais, Jaime 
Lerner e Abrão Assad garantem que o trabalho foi exposto, mas sem a presença de 
nenhum dos arquitetos responsáveis. Não tivemos contato algum com a 

 In 1960 Friedman published his two seminal manifestos, Architecture Mobile and La Ville spatiale. 17

He defines the function of the space frame as follows: Critical for the Ville Spatial is what I call ‘spatial 
infrastructure’: a multi-storey space-frame-grid, which is supported by widely-spaced piles […]. This 
infrastructure forms the fixed element of the city. (Ruth Eaton, Ideal Cities: Utopianism and the 
(Un)built Environment, London 2002.)
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organização na época. As comunicações eram difíceis. Mas nunca recebemos 
qualquer comunicado de que a exposição não teria acontecido, afirma Assad. O 
projeto era muito bom. Ainda está em tempo de construí-lo, brinca Lerner.


Se houve exposição, é importante considerar fatos que ocorreram depois da 
mostra. A mesma Bienal expõe em sua edição subsequente, 1971, o trabalho de 
dois grupos italianos com ideais semelhantes aos descritos aqui. O grupo 
Archizoom apresenta suas No-Stop Cities, enquanto o Superstudio leva à Mostra as 
Super Surfaces. Tais trabalhos apresentam desenhos muito mais abstratos; porém, 
contêm questionamentos semelhantes entre cidade e natureza.


Considerar a separação entre "realidade" e "fantasia", é uma questão 
de o que valida o que: é o violino que valoriza a Ópera ou a Ópera 
que valoriza o violino: qual tem prioridade, o que serve ou o que é 
servido? Arquitetura Moderna e o Superstudio, seguindo seu caminho 
principal, sempre quiseram abolir esta forte distinção, ou até mesmo 
anular essa pergunta 
18

A analogia se aplica claramente ao marco turístico proposto, uma maneira de 
validar o edifício pelo seu entorno natural e vice-versa. Da mesma forma, um país 
ligado ao outro por uma ponte de conexão. Se houvesse a possibilidade de 
desenvolver, além da abstração, o conceito de Monumento Contínuo (1969) 
também se aplicaria a esse caso: construção que é estrada e edifício 
simultaneamente.


Cabe destacar um trecho do memorial que compara o terreno escolhido 
pelos arquitetos entre o Brasil e o Paraguai com o de outro vale, entre os Estados 
Unidos e o Canadá: "O rio Iguaçu termina em uma imensa queda d’ água 
incomparável em sua vertiginosa beleza. Apenas as quedas de Niagara se 
aproximam, ainda que de longe, desta grandeza." 
19

 Tradução livre: For, given the rifting of ‘reality’ and ‘fantasy’, it is a question of what sponsors what: 18

Do the sewers validate the Opéra or does the Opéra validate the sewers: which has priority, the 
servant or the served? Modern architecture, and Superstudio following its general lead, has always 
wished to abolish this gross distinction, or even to obliterate the question; (ROWE, Colin & KOETLER, 
Fred. Collage City. p.45)

 Tradução livre: Le fleuve Iguassú termine en une immense chute d´eau incomparable en sa 19

vertigineuse beauté. Seules les chutes de Niagara s'approche de très loin de cette grandeur. 
(AMENAGEMENT TOURISTIQUE, 1969)
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As quedas do Niagara são o lugar elencado em 1972 pelos membros do 
Superstudio, para posicionar sua proposta de Arquitetura Reflexiva. 


Uma bacia de espelhos para as quedas d’água. O lado americano 
das Cataratas do Niágara pode ser cortado, deixando apenas as 
quedas canadenses ativo. A bacia retangular pode ser construída e 
coberta por espelho de aço polido. Quando a água é ligada 
novamente a bacia vai encher-se em 33 minutos, nenhum segundo e 
94 centenas. 
20

Figura 88: L'Architettura Riflessa.


� 

Fonte: SUPERSTUDIO OPERE 1966-78, 2016.


Essa proposta, por sua imagem e descrição abstrata, passa a aproximar a 
obra do Superstudio de sua última fase. Muito mais conectada à arte do que à 
arquitetura. Abstração em detrimento da exequibilidade, uma proposta que tem sua 
forma final limitada somente ao papel.  

 Imagem e texto. Tradução livre: A basin of mirrors for vertical waters. The American side of Niagara 20

Falls can be cut off leaving only the Canadian Falls (Horseshoe) active. A rectangular basin can be 
built and covered in mirror polished steel sheeting. When the water is turned on again the basin will fill 
up in 33 minutes no seconds and 94 hundreds. (L'Architettura Riflessa. SUPERSTUDIO OPERE 
1966-78. 2016)
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Figura 89: Pont de Rencontre 


� 


Fonte: AMENAGEMENT TOURISTIQUE, 1969.


Partindo da utopia ao detalhe; da arquitetura à política. O Edifício-Ponte foi 
uma espécie de licença poética. E não é com menos poesia, que os arquitetos 
paranaenses encerram a descrição de seu trabalho citando Vinicius de Moraes.

  


Uma vez estabelecido o contato entre as nações e organizado o 
ponto de encontro neste ambiente, a mais impressionante do mundo, 
só nos resta apelar ao poeta: 


"A vida é arte do encontro/

Embora haja tanto desencontro pela vida". 


A este encontro, ainda que singelo, nós propomos: “A Ponte do 
Encontro”.  21

 Tradução livre: Une fois établi le contact entre les nations et organes le point de rencontre dans 21

cette ambiance, la plus impressionnante du monde, il ne reste qu’a rappeler le poète:

Le Vie est l’art de la rencontre

Bien qu’on s’y perde si souvent

Cette rencontre si petite qu’elle soit, nous la proposons: le “pont de rencontre”.
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CONCLUSÃO


Essa dissertação apresentou a produção de Jaime Lerner e a sua trajetória 
entre 1962 e 1971, tempo em que ele praticou a Arquitetura e formou bases para a 
construção de sua futura carreira como urbanista, político e pensador. A 
investigação tratou do período em que forma um grupo de colaboradores e adquire 
o instrumental teórico e prático para transformar cidades. Esse momento, sem 
dúvida, merecia o aprofundamento aqui proposto que se fez necessário para 
esclarecer paradoxos, dúvidas e reunir, em uma única pesquisa, a gênese de Lerner 
de forma sistemática.


A precisão na escolha do recorte temporal confirmou-se, pois, no momento 
estudado, Lerner pratica somente Arquitetura, sendo possível analisá-lo 
exclusivamente por sua contribuição arquitetônica. O próprio Lerner se reconhece 
em toda trajetória como arquiteto e, diversas vezes, afirma sobre ele próprio, tratar-
se de "Arquiteto de Cidades" e não, de “Desenhista Urbano”. 


Portanto, essa pesquisa é essencialmente responsável por apresentar Lerner 
sob um novo ponto de vista - o acadêmico. Ao esclarecer suas influências e 
primeiras realizações, o estudo torna possível compreender que se trata de um 
arquiteto que desenvolve não apenas a prática e também teorias. Ainda que de 
maneira indireta, a dissertação também contribui para a compreensão do 
planejamento integrado que transformou Curitiba.


Do ponto de vista da prática de Arquitetura, a dissertação percorre o 
momento em que o arquiteto aprende a dar vida às suas ideias. Evidencia-se a 
importância de formar um time e de se utilizar do projeto de arquitetura para 
estabelecer o desejo de determinado cenário futuro. Conforme se verifica no projeto 
do Estádio de Maringá (ver capítulo 2.3), o arquiteto, antes de receber a 
encomenda, convence o prefeito sobre a viabilidade de sua proposição. Ainda se 
observa no Conjunto Almirantes (ver capítulo 2.7), em São Paulo, onde defende o 
direito de realizar a obra ainda que contra a vontade da construtora. Trata-se da 
ansiedade típica do arquiteto recém-formado e ávido para realizar seus primeiros 
trabalhos o que, no caso, resulta em grandes projetos realizados antes mesmo de 
completar 30 anos de idade.


Sobre sua formação teórica ou subjetiva, destaca-se a crescente 
compreensão de Lerner sobre mudar o espaço mesmo sem alterar sua forma física. 
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Através de símbolos de cidadania como identidade, unicidade e pertencimento, 
Lerner desenvolve no início da carreira, um portfólio plural - tanto de formas como 
de materiais. Exemplo disso é o lançamento, no mesmo ano, de duas residências, 
Soifer e Trifan (ver capítulo 3.3), projetadas com técnicas totalmente distintas 
refletindo a diferença no perfil de seus clientes. A mesma capacidade de 
materializar e traduzir os usuários de seus edifícios na arquitetura, futuramente é 
notada na forma como se projeta a identidade do cidadão curitibano.   


Constatou-se que o modo de operar do sujeito em estudo aqui difere do de 
outros grandes arquitetos brasileiros em destaque no século passado. Como 
ilustração, enquanto é fácil identificar uma obra de Niemeyer, Paulo Mendes da 
Rocha ou Artigas, somente por suas recorrentes características plásticas, é 
impossível reconhecer Lerner pela caligrafia de sua arquitetura. Relações como as 
de mestre/aprendiz e formação de uma escola arquitetônica são mais difíceis de 
notar. Sua marca foi a da experimentação e da realização. Utilizou do desenho 
como instrumento para adequar a obra às condições, formas e materiais possíveis.


Assim, compreende-se que o capítulo um, responsável por sintetizar toda a 
trajetória do arquiteto até os dias de hoje, além de servir de amparo a compreensão 
do período aprofundado nesta dissertação, também estabelece conexão com suas 
influências e desdobramentos. Torna clara a relação de Lerner com o urbanismo 
tradicional, pois é nesse tipo de rua, composta por uso misto e integrada à cidade, 
que o arquiteto nasce, cresce e passa a sua juventude. Reconhece em trabalhos 
futuros que desenvolve como político, a bagagem teórica e prática que forma em 
seus primeiros anos de atuação.


O capítulo dois detalha o envolvimento de Lerner não apenas na gênese de 
sua própria carreira como arquiteto, mas na formação da arquitetura moderna em 
Curitiba. Elucida histórias em torno da constituição do Curso de Arquitetura e 
Urbanismo da UFPR, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba e 
como Lerner se transforma junto com a constituição destas entidades. Permite 
afirmar a influência de sua experiência em Paris, principalmente estagiando em 
Candilis, Josic, Woods nos projetos para Toulouse Le Mirail e Fort Lamy, onde 
participa do projeto desses edifícios cidade e de Yona Friedmann em Urbanismo 
Espacial. Na constatação de ser impossível dissociar um do outro, trata-se de 
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exemplos radicais de integração urbana. Também revela surpresas como a 
existência do Conjunto Almirantes, em São Paulo. 


O capítulo três ilustra os primeiros anos de prática do arquiteto enquanto 
reconhece na história de seus projetos e colaborações, detalhes, curiosidades e 
ingredientes responsáveis por torná-lo um profissional com capacidade ampla para 
atuar, tanto em interesses privados quanto públicos. Expõe fatos pouco explorados 
como a participação na Bienal de Paris em 1969 e especula possíveis 
desdobramentos de sua obra.


Ainda, essa pesquisa fornece material para que se reflita sobre possíveis 
razões que levaram o arquiteto do Paraná à carreira política onde percebe ser 
possível atuar como um agente de mudança do espaço tão relevante quanto o 
arquiteto que o desenha. Como exemplo, Lerner, ao assumir a presidência do 
IPPUC, em 1968, teve a missão de, junto aos outros membros do Instituto, dar 
sequência ao Plano de Wilheim, de 1965. Em seu primeiro projeto, a Rodoferroviária 
(ver capítulo 3.2.2), ele percebe a influência que a política teria sobre o 
desenvolvimento do plano. Nesse caso, o prefeito não confia no arquiteto e ignora o 
desenho apresentado pelo IPPUC, não pela avaliação de sua performance, por não 
apreciar a forma. Preferia a linha reta de Rubens Meister, à proposta curva dos 
arquitetos da Prefeitura. Pode-se, a partir desse caso, levantar uma das possíveis 
razões para que Lerner tenha-se decidido pela vida política no ano seguinte ao 
ocorrido. Antes de ser planejador, Jaime Lerner era realizador. E sem realização não 
havia razão para que se planejasse.


Eu gosto da palavra utopia quando ela significa, sobretudo, algo 
realizado. Na medida que um arquiteto pode idealizar, projetar e 
construir, existe uma utopia nesse processo, que é a base de tudo. A 
utopia é o cenário do desejável. Quando você formula o cenário do 
desejável, está comprometido com sua realização. (LERNER, 2011)


Muito do ineditismo das informações trazidas aqui se deve ao acesso às 
fontes primárias. A história oral contada pelo próprio Lerner, seus colaboradores e 
clientes, permitiu a este investigador resgatar histórias, encontrar documentos, 
descobrir obras não conhecidas, como o Conjunto Almirantes,  atribuir a coautoria a 
tantas outras e, inclusive, verificar o seu estado atual. Esclareceram-se dúvidas 
acerca de datas, colaboradores e contribuições enquanto simultaneamente novas 
perspectivas para futuras pesquisas se abriram.
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Compreendeu-se que a principal causa do paradoxo destacado no início 
desse trabalho acerca da ausência de documentação sobre Lerner no período, é 
originada na própria ausência de interesse do arquiteto em não documentar e 
divulgar seus feitos. Trata-se de um arquiteto que manteve a mesma identidade em 
toda a trajetória de vida. Morou a vida toda na mesma casa que projetou como 
estudante apesar dos inúmeros papéis públicos e políticos que assumiu. 


Acredita-se que essa dissertação atue como porta de entrada para que 
muitas mais reflexões sejam realizadas sobre as contribuições do arquiteto Jaime 
Lerner e que cada vez mais a consciência de produção empírica seja substituída 
pelas suas bases teóricas.
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