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RESUMO

O trabalho pretende contribuir para o estudo da arquitetura brasileira, à

medida que apresentará e analisará a obra do arquiteto gaúcho Miguel Alves

Pereira, trazendo à tona aspectos desta arquitetura moderna gaúcha, e

principalmente, os projetos realizados pelo arquiteto Miguel, inéditos nesta

Universidade.

Miguel é um dos arquitetos com uma das mais vastas produções

profissionais no Brasil, considerando as diversas áreas em que tem atuado,

no campo da arquitetura, seja ela didática, política, institucional ou

profissional. Apesar da amplitude de sua obra, este dissertação estudará,

particularmente, a atuação profissional do arquiteto, sem deixar de

considerá-la no contexto de toda sua contribuição cultural e política.

Devido à quantidade de projetos, a dissertação buscará apresentá-los em

sua totalidade, mas analisando apenas alguns selecionados.
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RESUMO 

O trabalho pretende contribuir para o estudo da arquitetura brasileira, à 

medida que apresentará e analisará a obra do arquiteto gaúcho Miguel Alves 

Pereira, trazendo à tona aspectos desta arquitetura moderna gaúcha, e 

principalmente, os projetos realizados pelo arquiteto Miguel, inéditos nesta 

Universidade. 

Miguel é um dos arquitetos com uma das mais vastas produções 

profissionais no Brasil, considerando as diversas áreas em que tem atuado, 

no campo da arquitetura, seja ela didática, política, institucional ou 

profissional. Apesar da amplitude de sua obra, este dissertação estudará, 

particularmente, a atuação profissional do arquiteto, sem deixar de 

considerá-la no contexto de toda sua contribuição cultural e política. 

Devido à quantidade de projetos, a dissertação buscará apresentá-los em 

sua totalidade, mas analisando apenas alguns selecionados.
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ABSTRACT 

This research intends to contribute to the study of Brazilian Architecture, 

once it will present and analyze the work of the ‘southern’ architect Miguel 

Alves Pereira, searching for aspects of this southern’s modern architecture 

and, mainly, the projects developed by the architect, for the first time in this 

University. 

Miguel is one of the architects with the largest production in Brazil 

considering all the areas where he has been acted, in the architectural world: 

didatics, politics, institutional and professional. Instead of the amplitude of 

this work, this research will study, particularly, the professional work of the 

architect, but considering it in the whole context of all his cultural and political 

contribution. 

In spite of the quantity of projects, this research will present the totality, but 

analyzing just the selected ones. 
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“Sinto-me comprometido com a história, sem ser historiador, 

e com uma ideologia, sem ser político; 

um compromisso capaz de proteger o convívio e o equilíbrio entre essas 

duas realidades. 

Um compromisso com o passado, com o presente e com o futuro, 

protagonizando o drama interminável de entender a modernidade desse 

passado, desse presente e desse futuro”. 1 

 

Arq. Miguel Pereira 
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A arquitetura moderna brasileira apresenta-se como um vasto campo de

pesquisa acad

essa disciplina. A fase pioneira, j presentada

principalmente pelas obras dos arquitetos da escola carioca, primeira

gera

reconhecimento internacional.

A produ

de uma maior investiga , principalmente aquela realizada fora das escolas

paulista e carioca.

brasileira, marcada pelo trabalho dos arquitetos da segunda gera

movimento moderno no Brasil. Essa fase corresponde tamb

de profundas transforma

os alicerces te

p -guerra .1

Neste sentido, esta disserta arquiteto

ga

projetos. Estudar estes projetos

arquitetura brasileira uma vez que Miguel desta participou fortemente,

atuando nas s did ad

No que diz respeito aos projetos do arquiteto este trabalho buscar

apresentar o conjunto de sua obra, analisando projetos emblem

atua ara tal, a disserta apresentar tr

per , que encerram caracter

atividade, a pr

e finalmente as influencias e resultados de projetos do arquiteto Miguel

Pereira.

1 NERY, Pedro Aloisio Cedraz - Assis Reis:Arquitetura, Regionalismo e Modernidade.
Disserta Federal da Bahia, 2002
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Estes per podem ser assim sintetizados: d

arquiteto atuou em Porto Alegre; d

Alegre e Bras

arquiteto tem atuado em S

80 foi um per a atividade

did sua p -gradua

Inglaterra.

O trabalho foi dividido em tr

primeiro deles uma peculiaridade. Sendo objeto desta disserta

principalmente a atividade projetual de Miguel, o primeiro cap

atua

Miguel concentrou-se na pr maior

parte deles. Al

arquiteto, na Universidade do Rio Grande do Sul e, que deixou marcas que

perduram at

sub-cap nos demais, tra

da arquitetura moderna ga

O cap obras e projetos realizados no escrit

Miguel, em parceria com o arquiteto Jo

de atua encial e os concursos. Foram diversos

os projetos realizados e ser analisados tr

para concursos, premiados em 1

Tamb

Pascoalini. Esta obra apresenta diversas peculiaridades, inclusive na

forma

Petrobr

elaborarem este projeto e tamb

processo, entre projeto e conclus

obra
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na Universidade do Rio Grande do Sul, de autoria da arquiteta Viviane

Maglia.2

Estas obras apresentam caracter companhar Miguel em

toda sua trajet

concernentes a forma de organizar o espa

chamadas

O segundo cap tua

Federal de Bras

do arquiteto, o que n

analisados dois projetos de Bibliotecas, realizado pelo arquiteto. Um deles

foi ainda realizado com o arquiteto ga

transi

apresenta

por ser este derivado da experi e. Assim o segundo projeto

da Biblioteca Central da UnB.

Nestes projetos

suas obras, como o racionalismo j

entretanto diferentemente do rigor est ior, aqui Miguel

incorpora a sua linguagem elementos da arquitetura colonial, utilizando o

concreto de forma mais

miesiana.

O terceiro cap -

gradua

perdura at

em escrit

projetos individuais. Nesta fase as atividades do arquiteto foram divididas

igualitariamente entre as distintas tarefas anteriores, acrescidas de sua ativa

participa

2 MAGLIA, Viviane Villas Boas. Refinaria Alberto Pasqualini : aplica paradigmas
modernistas , Disserta
FAU.UFRS, 2001



14

Presid

realizou individualmente.

Para o terceiro per

individualmente pelo arquiteto, o que n maioria delas, uma vez que

Miguel estava associado ao arquiteto Gilberto Belleza. As duas

dentre as principais, mostram o aumento de influencias recebidas pelo

arquiteto e at

ga

quest do repert

arquitetura colonial brasileira j

sensibilidade e uma percep mat vindos

mais naturalmente.

A escolha das obras procurou pautar-se por estabelecer uma apresenta

o mais vasta poss

Alves Pereira. Para tal foram analisadas semelhan entre

as propostas, possibilitando, chegar-se delimita obras

emblem do percurso do arquiteto.

A partir da delimita procurou-se escolher

aqueles projetos que mais representativos destes pudessem ser. A escolha

dos projetos contou com o auxilio do pr , mas contou

tamb com a limita endo que algumas obras n

puderam ser escolhidas devido inexist .

A metodologia estabelecida para apresenta buscou

simplicidade, por

profundidade das an uais, Para algumas das obras n

de vasto material, por estes n

conhecer o projeto e a obra de formas adequadas

O m estabelecido foi constru a delimita lguns itens

condicionantes do projeto arquitet , observados a partir da configura
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final do edif Estes condicionantes foram denominados e, elencados

conforme sua pertin .

S m o lugar, sistemas construtivos, demandas de uso e

tratamento pl

A cada um dos condicionantes corresponder

enfatizando conte

seja: sua rela om o lugar, seu conte -construtivo, o

equacionamento das demandas de uso e o tratamento pl

edif

Anteceder

t escritos:

1. Panorama. Apresenta

desde a solicita

at . Este item mencionar

ainda as publica emia ;

2. Rela

desta com seu entorno natural ou constru

entre espa

terreno com o corpo principal da edifica

3. Sistemas Construtivos: trar

sele

dos meios t

4. Demandas de Uso: apresentar do programa funcional e aspectos

relativos ao uso dos espa

outras considera

vari

5. Tratamento pl abordar

ordem pl
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O trabalho pretende ainda ser um roteiro para outras investiga

respeito do trabalho do Arquiteto Miguel Alves Pereira e, de maneira mais

ampla, da arquitetura ga
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Este sub-cap tem a inten o de tra

arquitetura moderna ga , principalmente a partir da d

quando se inicia a trajet

inicialmente como estudante, na Universidade Federal do Rio Grande do

Sul, seguida pela sua trajet .

No in cio do s Rio Grande do Sul foi

um dos estados onde esta mais ganhou for

que chegaram ao Brasil id 3. O racionalismo

positivista , vinda dos

pampas e que pode ser evidenciado em sua arquitetura, principalmente nos

primeiros projetos ga

Nesse per acompanhando o contexto de outras regi s, como o

eixo Rio-S o Rio Grande do Sul passava por grande crescimento

econ industrializa s. Como

reflexo desse crescimento podemos notar algumas obras executadas no

Estado, como a implanta rio e a constru

rodovias. Na capital, Porto Alegre, foi realizada a dragagem do canal de

acesso ao porto da Cidade e o Plano Geral de Melhoramentos e

Embelezamento, de Jo em 1914, . O Plano foi a

primeira tentativa da proposta de um novo pensar sobre a cidade e indicou

as linhas fundamentais da estrutura urbana da capital para o s

inspira

3 Sistema filos
pol se baseia nos fatos e na
experi
puramente racionais e fatores cognitivos, repudiando tudo o que
sobrenatural.
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No pa

Moderna e o inicio da busca de uma nova arquitetura. Em Porto Alegre,

podemos notar a influ ncia destes aspectos, atrav diversos edif

institucionais e p , constru

propunha usos mistos.

Os arquitetos, em sua maioria, eram profissionais vindos da Europa e, ainda

traziam a forte influ ncia daquela arquitetura, sendo a maioria dos edif

do Estado, assim como no resto de nosso pa s, marcados por uma

linguagem ecl

Em 1928, com Getulio Vargas na presid -se

uma forte expectativa em torno do poss to econ

Estado. Nesse per , solicita para o

franc

cidade de forma organizada.

Um dos primeiros edif s, constru

linguagem mais racionalista, , , em1921,

projetado pelo alem

prop

caracter

Corbusier.
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No final dessa d

edif

Edif , , de 1929, de Agnello De Lucca e Egon Weindorfer,

localizado na Pra

, com cinema, escrit

duplex, entretanto a linguagem arquitet ca ainda n

arquitetura.

colunas cl

pavimentos que se repetem intercalados entre as aberturas e superf

curvas o fuste e o coroamento... 4

4 Cannez, Anna Paula MAGLIA, Viviane Villas Boas. Refinaria Alberto Pasqualini
: aplica o Grande do Sul,
Disserta
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Outro edifício que traz prenúncios da arquitetura moderna é o Edifício 

Renner, Fig. 4, de 1929, de Egon Weindorfer. O arquiteto utilizou a planta 

livre e o volume da edificação possui, “com um ar de modernidade presente 

no efeito contínuo obtido pela resolução das esquadrias, na fluidez dada 

pelas esquinas arredondadas, na analogia náutica da máquina, como 

símbolo da nova arquitetura e na ausência de decorações aplicadas”.5

Fig. 4. Edifício Renner, 1929 

A partir de meados de 1930, a indústria de Porto Alegre já não se expande 

com a mesma intensidade e a cidade adquire uma função mais comercial. 

Esta função é ainda mais incentivada devido à construção de um moderno 

porto na cidade. 

Em 1935, a Exposição Farroupilha, Fig. 5, comemorativa do Centenário da 

Revolução Farroupilha, se apresentou como o principal símbolo da 

modernidade possível e desejável para o Estado do Rio Grande. A 

Exposição articulou um notável conjunto arquitetônico e urbanístico que 

sintetizou uma visão de modernidade comprometida com a tradição, 

apresentando  edifícios  com o  emprego de  uma  variedade de  linguagens 

                                                
5 MAGLIA, Viviane Villas Boas. Refinaria Alberto Pasqualini: aplicação dos paradigmas 
modernistas à tipologia industrial no Rio Grande do Sul, Dissertação de Mestrado. 
FAU.UFRS, 2001 
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arquitet

navio, influ

A op car

conservador no contexto de um evento t

postura ent

indica os termos de um caminho pr

pavimentado pelo conhecimento das correntes originais formadoras do

racionalismo arquitet , pr

edif eram ef ,

permaneceram no imagin

Guaspari, Fig. 6, 6 O projeto para o

edif Loja Guaspari, em 1936, de Fernando Corona, mostra

moderno, de inspira

elementos figurativos derivados da engenharia naval.

6 CANNEZ, Anna Paula. Fernando Corona e os Caminhos da Arquitetura Moderna em Porto
Alegre. S quitetura. Porto Alegre : Unidade Editorial, 1998
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Fig. 6 Edifício Guaspari 

Outro edifício de importante influência na arquitetura moderna gaúcha, é o 

Museu das Missões, de 1937, Fig. 7, do arquiteto Lúcio Costa. Embora o 

projeto de Lucio tenha sofrido alterações significativas antes de sua 

construção, ele é um projeto contemporâneo ao projeto do M.E.S. (Ministério 

da Educação e Saúde). Para o projeto do Museu, que se tratava de um 

restauro, o arquiteto Lúcio Costa faz uma proposta “em que se edificava a 

mais contundente manifestação do domínio nativo sobre a técnica e a 

linguagem da moderna arquitetura internacional, o passado nacional era 

"reconstruído", a partir de seus próprios elementos, de uma forma e sob um 

olhar absolutamente novos, (...) integrando o novo ao antigo pela 

implantação estudada, pela reinterpretação inteligente de soluções 

consagradas e pela sábia escolha e utilização dos materiais”. 7

Fig. 7. Museu das missões

                                                
7 Rocha, Ricardo. De museus e ruínas. Os liames entre o novo e o antigo, artigo para o site 
da UFRS 
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Na d 40, traz a cidade um surto de vitalidade econ , na esfera

imobili No plano urban

Silva, com a contrata

realiza plano, a Avenida Borges de Medeiros consolida a imagem

de uma modernidade desejada, como ocorreu no Rio de Janeiro, com a

Avenida Get

vinculadas aos ensinamentos de Alfred Agache. 8 Algumas vielas tornaram-

se avenidas, como a Avenida dos farrapos e surgem alguns edif

chamados arranha-c

Entre esses edif o Edif , de 1938, Fig. 8, e o

Edif Mesbla, de 1944, Fig. 9, ambos de Arnaldo Gladosch. Interessante

notar que esses foram recebidos com reserva, pelos arquitetos, pois apesar

da solu

ornamentos e elementos considerados a essa gosto duvidoso.

Isto mostra uma tentativa de modernidade, por

uma diversidade, e um ecletismo.

Ainda sobre este per

projetos, principalmente deste porte, eram produzidos nas firmas

construtoras e os arquitetos, na maioria estrangeiros, nessas trabalhavam.

8 CAIXETA, Eline M. N. Pereira; CANEZ, Anna Paula; CARUCCIO, Margot In
LIMA, Raquel Rodrigues; MAGLIA, Viviane Villas Boas. ACERVOS AZEVEDO MOURA &
GERTUM E JOAO ALBERTO: IMAGEM E CONSTRU
PORTO ALEGRE. Porto Alegre, RS: Editora UniRitter.
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Ainda neste per projeto de Oscar Niemeyer para o

Instituto da Previd , 10. Observou-se uma forte

resist

est st

argumentos. Comiss

pouco depois com um projeto de Afonso Eduardo Reidy e Jorge Moreira

para os escrit , 11. Nem um

nem outro foi constru o projeto do Hospital das
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Clinicas de Jorge Moreira, 12, posteriormente constru

per 9

9 Ribeiro, Dem . XAVIER, Alberto, MIZOGUCHI, Ivan - Arquitetura Moderna em Porto
Alegre. [Porto Alegre]; S P, Brasil : FAUFRGS: Pini, 1987
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Na d mas

cidade provinciana onde um rec -chegado era repreendido pelos parentes

por sair -se um surto de desenvolvimento

urbano, ou melhor, imobili

diplomados e cadastrados no CREA.(...) A engenharia civil era uma das tr

corpora

maioria ualquer necessidade

de que se ensinasse Arquitetura no Rio Grande do Sul. 10

Assim,

moderna no Rio Grande do Sul, a partir do fim da guerra e do Estado Novo,

foi tamb ra como disciplina aut

saber e da arte. 11 Tamb no Rio Grande do Sul, nessa

d , contribui para a consolida

Melhoramentos que, antecipando-se ao tempo, alertava para a necessidade

da manuten plia s verdes, para a preserva

nossos morros e ilhas do delta, um plano que disciplinava e planejava novas

vias e se preocupava com o transporte p Apesar disso, no entanto, a

comunidade desconhecia o trabalho do urbanista e do arquiteto. Isso

perdurou ainda por algum tempo, tanto que, j

apresentado por um publicit quem projetava a nova ag ncia, como

10 Ribeiro, Dem In LICHT, Flavia Boni, CAFRUNI, Salma. Arquitetura UFRGS 50
anos de Hist Porto Alegre, Ed. UFGRS, 2002
11 RIBEIRO, Dem
Boni. Rio Grande do Sul: Editado p
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engenheiro. Corrigi: arquiteto. O cliente acrescentou: “o Milton não é 

engenheiro porque não quer, capacidade tem”.12

Nesse período foi onde ocorreu a fundação das principais Escolas de 

Arquitetura do país.13 Dentre essas faculdades também a FAU da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fundada em 1952. Ela foi criada 

a partir da fusão de dois cursos de arquitetura existentes no estado, um 

ligado à Escola de Engenharia, e outro ao Instituto de Belas Artes. Para tal 

fusão foi criada uma comissão mista, com professores advindos dos dois 

cursos, presidida por um engenheiro. Ainda segundo Demétrio, “muito 

esforço foi exigido posteriormente para superar as falhas do currículo e 

carga horária, então elaborados.”14

Dentre os professores provenientes do Instituto de Belas Artes, dois 

destacaram-se como grandes lideranças dos arquitetos gaúchos: Demétrio 

Ribeiro e Edgard Graeff. Demétrio havia estudado arquitetura na Escola do 

Uruguai e Edgard, no Rio de Janeiro, sendo amigo de Oscar Niemeyer. Da 

escola do Uruguai vieram outros importantes professores como Edvaldo 

Pereira Paiva e Luis Artur Ubatuba de Faria. 

“É possível também que a presença de Eugênio Steinhof, mestre austríaco 

que fora pioneiro da arte moderna na Europa na orientação do curso de 

engenheiro-arquitetos da Escola de Engenharia que funcionou de 1947 a 

1951, deva ser registrada como contribuição à reflexão crítica na formação 

dos arquitetos rio-grandenses dessa época. Ainda que sua influência se 

visse prejudicada pelo clima de polêmica emocional e de rivalidade reinante 

entre os cursos...”15

Assim, a arquitetura moderna gaúcha forma-se com estas duas principais 

influências  inicialmente e, seguida pela  influência, mais sutil, do  brutalismo 
                                                
12 Mattos, Milton. In LICHT, Flavia Boni, CAFRUNI, Salma. Arquitetura UFRGS-50 anos de 
Histórias. Porto Alegre, Ed. UFGRS, 2002 
13 FAU.UFRJ- 1945, FAU.USP- 1948; FAU.UFRGS-1952. 
14 Ribeiro, Demétrio, In LICHT, Flavia Boni, CAFRUNI, Salma. Arquitetura UFRGS-50 anos 
de Histórias. Porto Alegre, Ed. UFGRS, 2002 
15 Ribeiro, Demétrio. In XAVIER, Alberto, MIZOGUCHI, Ivan - Arquitetura Moderna em Porto 
Alegre. [Porto Alegre]; São Paulo, SP, Brasil : FAUFRGS: Pini, 1987
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paulista, atrav

Dentre as influ modernismo uruguaio, os ga

arquitetura racionalista. Al pa

tradi

universal sobre os problemas de cultura, inclusive desenvolvendo em seus

alunos o senso de responsabilidade cr . 16

Devido a estas influencias alguns arquitetos ga

arquitetura moderna do estado desenvolveu-se de forma enfraquecida, no

sentido da busca por valores locais, ou mesmo na proposi

alternativas a esta arquitetura.

S

ofuscou um pouco, no Rio Grande do Sul, a identifica

arquitet s paradigmas do centro do pa s e voltadas

culo com o mundo platino. 17

as propostas do partido comunista com o realismo socialista e a experi

da arquitetura uruguaia, toda uma gera

pensamento, no sentido de uma arquitetura moderna, enfraquecido. 18

Assim, apenas a partir da d uma quantidade

crescente de projetos realizados em linguagem e t s,

evidenciando sua aceita -a. Entre os projetos pioneiros

neste sentido est

Graeff, a Resid , Fig. 13 e a resid

arquiteto, Fig. 14, respectivamente em 1948 e em 1951.

16 MAGLIA, Viviane Villas Boas. Refinaria Alberto Pasqualini : aplica
modernistas Rio Grande do Sul, Disserta
FAU.UFRS, 2001, pg. 100
17 SILVA, Nelson Saraiva da. Arquitetura UFRGS: 50 anos de Historia. Organizado por
Flavia Boni Licht e Salma Cafruni. Porto Alegre, RS. Editora UFRGS.
18 PEREIRA, Miguel. Entrevistas.
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Dentre os edif mos citar, em 1951: o Edif

Jaguaribe, de Fernando Corona e Luiz Fernando Corona; as Tribunas

Sociais do Jockey Clube do Rio Grande de Sul, Fig. 15, de Roman Fresnedo

Siri e o Hip , de Guido Trein.
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A partir da constru , dentre eles: o Edif

Esplanada, Fig. 16, de1952, de Rom ti ,

Fig. 17, de 1953, de Luiz Fernando Corona e Carlos Maximiliano Fayet, o

Pal , Fig. 18, de 1958, , de Greg

Viana, de 1959, tamb de C. M. Fayet, Hospital de Cl , de

1941, de Jorge Moreira (constru .
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Tamb

Aeroporto Salgado Filho, Fig. 19 projeto de Nelson Souza e o Instituto de

Pesquisas Biol Fig. 20, em 1950, de Dem 19, dentre

diversas outras.

19 fruto do primeiro concurso promovido pelo Estado, ap
IAB-RS
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ade e do Estado

(Porto Alegre), s

deles, foi constru

mais variados usos, evidenciando sua aceita -o 20

Em Porto Alegre, no ano de 1959, s , que foi o

primeiro realizado no pa e o C Obras. Com eles,

vis

avenidas s as avenidas

conformavam-se de forma radial, ligando os diversos bairros ao centro.

, com a rec m consolidada arquitetura moderna em Porto

Alegre, com o inicio da experi a Faculdade de Arquitetura

ga nacionais, que se inicia a trajet

profissional de Miguel Alves Pereira na arquitetura, sendo a d

de sua forma

projetos foram produzidos.

20 MAHFUZ, Andrea Soler Machado MAGLIA, Viviane Villas Boas.

, Disserta -UFRS, Porto Alegre, RS,
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Miguel nasceu em Alegrete, nos anos 30, buc

Grande do Sul. Na est

-se para a casa da

cidade, banhada pelo mesmo rio. Ali, aprendeu a afei

natureza e ao lugar.

Serra do Caver 21

Ali, descobriu, perplexo,

do lugar, da quer

amanh

de nostalgia, uma certa impot

Dessa nostalgia eu vi nascer em meu car

cotidiana preocupa

posse ou do pensamento, nessa ciranda da vida. Percebo, hoje, que a

esteja talvez o embri dade do

esp 22

Aos oito anos, ele cuidava de cavalos puro-sangue e de vacas holandesas,

cultivados pelo pai, al . Assim, vivia a

construir galp para abrigo

das poedeiras, com caprichosos muxarabi

possu

racionamento de combust

viviam engui , devido tecnologia adaptada e, assim, tamb

trabalhos mais pesados lhe cabiam.

Era muito trabalho e, absorvido pelas tarefas dom -lhe pouco

tempo para concluir o curso prim

estes motivos, acontece o que Miguel considerou seu primeiro e mais

21 PEREIRA, Miguel Alves. , S
Paulo, 1991.
22 PEREIRA, Miguel Alves. , S
Paulo, 1991.
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importante ato de rebeldia: deixou o trabalho com a fam -se na

vida de estudante, para sempre.

Chega ao curso ginasial e ao cient , que conclui no Instituto Oswaldo

Aranha, em Alegrete. Foi nessa oca que decidiu, a contragosto da fam

que queria estudar, ao inv

gostasse muito, sentia que n

Aos 13 anos, quando se preparava para a Primeira Comunh

livros

existencial. Para esc do Partido

Comunista Brasileiro, fato este, considerado por ele, seu segundo ato de

rebeldia. Era o tempo do Cavaleiro da Esperan

secret

Era a ,

que Miguel ajudou a fundar o Comit

Horta Barbosa24, para ajudar nessa luta.

Juntamente com Telmo Marengo, Milton Guterres e Manoel Francisco

Soares, Miguel cria o grupo -pensadores

intelectuais, que tinha como guru, o professor

intelectual renomado. Com ele, Miguel escreveu, inclusive, um livro sobre

Introdu nte, nunca foi publicado.

Foi no Partido que ouviu falar num arquiteto militante

do PCB.

23 PEREIRA, Miguel Alves. , S
1991.
24 Nome do General Nacionalista que lutava pela explora
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Nessa

entrou no Partido em 45) j

Minist

arquitetura e engenharia, mas queria seguir o que Oscar seguiu. Assim, a

escolha de Miguel por arquitetura se deu, tanto por sua voca

percebidas de suas experi como pela inspira

ideol

Ainda nos anos 50, com tal bagagem, o arquiteto enfrenta o vestibular e

conquista o 2

professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul estavam

Dem

Roberto Veronese, Edvaldo Paiva, de cujo relacionamento absorveu segura

forma

A Faculdade de Arquitetura transformou-se num segundo lar, pela

intensidade da vida estudantil, curricular e pol

culturais e profissionais, pelas lideran

contatos com outras faculdades da Universidade. Ao final do primeiro ano, a

tradi de Miguel entrou em pane, devido

da milit -partid apensar em

abandonar tudo, caso n -se

por uns dias em Alegrete e, com o tempo, conseguiu o equil sejado.

25 PEREIRA, Miguel Alves. , S
1991.
26 PEREIRA, Miguel. , in
NERY, Pedro Alo ,
Disserta -Universidade Federal da Bahia, 2002.
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Como um dirigente da Juventude do PCB, para a Universidade, tinha um

trabalho pesado e obsessivo. Esta lideran

a

representando o Centro Acad , discutia-se um novo curr

ensino da Arquitetura. 27

A passagem pela Faculdade de Arquitetura tamb pela

celebra e pelas discuss es a respeito da

doutrina defendida por Szdhanov, ministro da Cultura de Stalin, com o

, que ao criticar a Arquitetura Moderna, prop

arquitetura, cuja linguagem fosse mais acess

projeto da esta

Contudo, esse foi o primeiro debate ideol ra, do

qual Miguel participou, com um grupo de trabalho,

composto por aproximadamente 15 pessoas, entre professores e

estudantes, que discutiam o realismo socialista e a arquitetura. Embora a

arquitetura moderna brasileira tenha surgido sob a prote

ditadura, o Estado Novo, ela era, nessa

arquitetos politizados e de esquerda. Tanto assim, que Miguel conta sobre a

brincadeira que faziam, dizendo aos colegas de turma:

ou comunista; voc

Esse mesmo grupo trocava correspond

representados por Oscar Niemeyer, e paulistas, representado por Vilanova

Artigas. Ambos, embora comunistas, diziam discordar dessa linguagem e

continuavam firmes em seus projetos com linguagem moderna.

Miguel, da mesma forma, nunca praticou essa arquitetura do Partido,

particularmente - ressalta -, acredito que n

essa doutrina, j anti-

estalinista por ocasi o XX Congresso do PCUS (Partido

Comunista da Uni , em 1956, e o relat o apresentado por

27 Mattos, Milton. In LICHT, Flavia Boni, CAFRUNI, Salma. Arquitetura UFRGS 50 anos de
Hist Porto Alegre, Ed. UFGRS, 2002
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Krushev, desmascarando o governo de Stalin, que as preocupa

grupo de Miguel foram comprovadas.

ates dos anos 50, entre Sartre e Camus j

velho dilema entre fins e meios: Sartre defendia o stalinismo como caminho

necess -se a

aceitar qualquer trilha que exigisse a morte e a ditadura, por melhores que

fossem as promessas desenhadas para os novos horizontes 28

Ainda, no per outros

arquitetos de S

visitando canteiros de obras de novos projetos, al

Arquitetura da capital paulista: o pr Vilanova Artigas, Paulo Mendes da

Rocha, Miguel Juliano, entre outros.

Na -se a companheiros que v

forma Irineu Breitman, Jo

Radomsky, Schwantz, Danilo Land

Com eles, discute textos de M

colaborar com a revista

da revista que, em 1955, seria lan

Niemeyer.

29

Conclui o curso, em 1957, eleito orador da festa de formatura, cujo paraninfo

foi o arquiteto ga

passagem que mostra um pouco do esp

liderado por Miguel. Aqui acontece o que ele considera o seu quarto ato de

rebeldia. Bras sobre a coordena

28 FRANCISCONI Jorge Guilherme. Texto no livro Arquitetura UFRGS, 50 Anos de
Hist
UFRGS.
29 PEREIRA, Miguel Alves. , S
Paulo, 1991.
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respeitado Engenheiro Israel Pinheiro. Na UFRS havia um curso de p -

gradua sobre urbanismo. Esses estudantes foram para

Bras

gradua

colocaram, como condi

t rquitetura. No dia da formatura,

entretanto, o Diretor n

os estudantes da p -gradua estudantes da gradua

Miguel sa

As experi universit viv -a-dia

como l

pr

URSS e eram traduzidos para o portugu a uma pratica

profissional, sempre ligada

contribuiu para uma vis

humanismo que

O vi rma

arquiteto, e influenciou definitivamente em seu modo de perceber e exercer

a arquitetura, como poderemos notar adiante.

Sua trajet profissional inicia-se ainda no primeiro ano da Faculdade,

estagiando no escrit a & Vallandro

Pereira e do professor Jo ou um dos

s

Pal do Estado do Rio Grande do Sul.

No in a de 60, ap

escrit

arquiteto Jo

Brasil e j ova capital,

Bras

esperan , mudando a escala do pa

perspectivas de sua arquitetura.
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Com Bras

Da

concursos, com sucesso, em muitos deles.

Dentre os concursos em que participou est em 58, Pal

Estado do Rio Grande do Sul, com os arquitetos Arm

Wendhausen e J. J. Vallandroem. A partir de ent

realizados juntamente com Jo 1959, o Centro Evang

Porto Alegre, RS, classificado em 3 30; em 1960, a Associa

do Banco do Brasil, Porto Alegre, RS, com o pr o Honrosa;

em 1961, o Pal slativo do Estado de S Fig. 21 e Fig. 22

SP, classificado em 3 31; ainda em 1961, o Museu - Monumento a

Pedro de Toledo - Parque Ibirapuera, SP, classificado em 1 32; e,

tamb , o Educand Instituto Conc , classificado em 1 33.

No ano de 1962, participou do concurso para o Pal

de Minas Gerais, com Men 34, entre outros.

30 Trabalho publicado no Correio do Povo (Porto Alegre/RS), em 06.09.1959
31 Trabalho publicado nas revistas de Arquitetura Acr
32 Trabalho publicado nas revistas de Arquitetura Habitat n - M 29.
33 Trabalho publicado nas revistas: Habitat n
34 Trabalho publicado na revista Habitat n
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A respeito desse escrit d

testemunho, que resume essa atua

A qualidade dos projetos, bem como os mos resultados nos concursos,

derivada, segundo o arquiteto Miguel Pereira, da metodologia, que conciliava

a pr ia, a cria

teorias e conceitos adquiridos ao longo de nossa forma

laborat 36

Entre os anos de 60 a 61, tamb trabalhou na Diretoria de Urbanismo da

Secretaria de Obras P

b anos Diretores para as cidades do interior

ga

aprendizado inicial da pr al.

Foi convidado pelo seu Diretor, arquiteto Danilo Land

que era constitu r v -colegas de aula, e por alguns estudantes

de arquitetura, dentre eles, Jorge Guilherme Francisconi. Nessa

t

escrit alguns deles foram objeto de concurso p . Os

urbanistas mais destacados eram Edvaldo Pereira Paiva, Dem

Francisco Rio Pardense de Macedo, Roberto Veronese, e outros.

Na Diretoria de Urbanismo dedicou-se ainda a outras atividades importantes,

projetando pra tru

edifica

35 Magalh
Explica
36 PEREIRA, Miguel Alves. , S
Paulo, 1991.
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da Petrobr , em Tramanda Foram oito anos entre projetos e

execu

Em 1967, Miguel faz uma nova sociedade, agora com o arquiteto Ivan

Mizoguchi. Com esta equipe continua sua participa

nacionais de arquitetura. Dentre esses concursos destacamos: em 1966,

Sede Esportiva e Recreativa do T

em 1967, o Concurso Nacional de Anteprojetos para Sede do Departamento

Federal de Seguran , Fig. 25, Bras 37; o

Concurso Nacional de Anteprojetos para o Edif

Guanabara, (primeira etapa), Fig. 26, com um trabalho finalista, dentre as

cinco equipes classificadas. Em 1968, a Biblioteca Central da Bahia,

Salvador, classificado em 4 38; Concurso Nacional de Anteprojetos

para o Edif

em 3 39.

37 Trabalho publicado na revista Acr
38 Trabalho publicado na revista Arquitetura n
Brasil), abril de 1968. Trabalho publicado na revista Acr
39 Trabalho publicado no Correio do Povo (Porto Alegre/RS), em 29.06.1968.
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Entretanto, a d

ditadura j

do partido comunista, tem a necessidade de mudar totalmente a sua

atua

Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal de Bras , que ser

objeto de um cap

Dentre as influ Oscar Niemeyer e

Mies van Der Rohe. MIguel se debru

aos materiais e

tecnologia, cultivando, de um lado espet

e, de outro, o rigor e a simplicidade.
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40

A seguir apresentaremos os cinco projetos representativos deste per

trajet

H ursos

nacionais do Museu Monumento a Pedro de Toledo, em S

Instituto Conc

projeto para a Refinaria Alberto Pascoalini.

40 PEREIRA, Miguel Alves. , S
Paulo, 1991.
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Esta resid a d

1961, em parceria com o arquiteto Jo

Alegre.

A resid por H

deu total liberdade aos arquitetos para a concep O escrit

desenvolveu todo o projeto e dirigiu a obra.

A Resid foi premiada com Medalha de prata no Sal

Arquitetura do Rio Grande do Sul, em 1962 e tamb publicada no livro

Arquitetura Moderna em Porto Alegre.41

Grandes discuss

defini

l

habitat .42

O terreno que o cliente possu para o projeto localizava-se em uma

esquina, de um bairro residencial e com certa declividade. O projeto

explorou essas duas importantes caracter Aproveitando

declividade, a resid antada em dois n

inferior abriga os setores de servi e sal e o superior o uso

intimo e o social. Outra parcela do setor social fica em um pavimento

intermedi , que auxilia a circula cont piscina, no

lado externo.

41 XAVIER, Alberto, MIZOGUCHI, Ivan - Arquitetura Moderna em Porto Alegre. [Porto
Alegre]; S P, Brasil : FAUFRGS: Pini, 1987
42 Pereira, Miguel. Entrevista, 2006.
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Devido ao terreno ser em uma esquina, tendo uma grande dimens

secund , a resid m farto recuo, na lateral de sua

maior aresta, a Rua Jo , onde ficou o jardim.

A equipe optou pela utiliza

juntamente com o concreto armado para os demais componentes

estruturais. Os pilares met

veda entre as colunas de a

compostas com perfis met .

As paredes, pensadas como planos estruturadores dos espa

tamb

azul ou branca. Nesses primeiros projetos, Miguel explora a maioria dos

materiais sem revestimentos, utilizados com suas caracter ,

uma influ ncia modernista que pregava a

Miguel, sob maior influencia da chamada escola carioca, at

pintura do concreto armado ou outro tipo de revestimento, diferentemente do

brutalismo da escola paulista.

Algumas das paredes externas s bruta. A empena localizada no

living configuradora do espa em

concreto armado, revestida tamb

recebem o revestimento em madeira jacarand . Tal revestimento foi

escolhido, devido a esta ser uma madeira dura, que dificilmente permitiria a

fixa coisa

parede.

Este detalhe demonstra uma preocupa

que entendia que as obras de arte n

arquitetura, mas sim ter seu pr

arquitetura tamb aracter Um apelo

artes de forma l
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43

A empena de pedra central foi constru afastadas, que

permitiam o escoamento de ar por toda a resid

de condicionamento de ar central. Como cobertura foi utilizada a laje em

concreto armado, com a defini smo material, de detalhes

como as calhas e g de escoamento as s escadas,

tamb

As esquadrias da resid ferindo aspecto

muito peculiar aquele per

A resid

, integrado com a piscina cont

vidro. Sua limita no interior da resid , era uma empena de concreto,

revestida em pedra.

Este living acontecia no pavimento intermedi

lado externo e ambientes sociais internamente. Como estes espa

estavam separados apenas pela lamina de vidro de veda

continuidade. Tamb pavimento superior era um mezanino voltado para

este ambiente, o que propiciava a ele uma din

O pavimento superior abrigava duas salas de estar, uma delas conectadas a

uma varanda, dois escrit tr

dormit

de servi Este pavimento contava ainda com

equipamentos de lazer como quadra de t

Assim como veremos em todos os projetos concebidos por Miguel,

abordados nesta Disserta

43 PEREIRA, Miguel Alves.
, S
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detalhes. Neste projeto destacamos o detalhamento de caixilharia, inclusive

com detalhes de sua fixa

especifica ta jardins.

O projeto faz men

adotar como partido de projeto, planos verticais como elementos

configuradores dos espa os e, a estrutura met nas colunas.

Niemeyer era o mestre e o inspirador e, Mies Van Der Rohe, o anjo-da-

guarda na concep 44

As paredes da fachada, embora em concreto, receberam a pintura de cor

azul, e alguns outros elementos em concreto tamb

em branco. Os muros que contornavam o terreno eram em pedra e a

caixilharia em madeira. Esta composi riais, mais os abundantes

jardins, configuravam um conjunto agrad

diferenciava da arquitetura do concreto armado aparente.

As esculturas tinham tamb

caminhando para a complementa Na frente da

casa, no jardim, um Morfeu em bronze (da escultora Lourdes Sanchez),

tinha o seu local definido e daria as boas vindas aos visitantes. Infelizmente,

essa escultura n

44 Pereira, Miguel. Entrevista.2006
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O projeto da Resid

seq

desenvolvido, da mesma forma, no escrit o Jo

Carlos Paiva da Silva, em Porto Alegre.

Al

obra. A resid

Alegre1, evidenciando a import Miguel

Pereira no contexto dessa arquitetura.

Quanto ao partido e influ

Resid

aquele e pela mesma equipe. Tamb

comum. Desta forma, com o terreno em declive, a solu

resid

cega em pedra, tem suas faces voltadas para a rua e abriga os usos de

servi eno e, sobre este uma

plataforma abriga os usos social, intimo e parte de servi

empena esconde o fundo da piscina, que foi implantada aproveitando o

desn

Diversos elementos da arquitetura miesiana novamente se fazem presentes:

planos verticais como elementos configuradores dos espa

horizontalidade e a constru

pouco comuns na arquitetura ga

A superf oril da plataforma da piscina s

elementos est

1 XAVIER, Alberto, MIZOGUCHI, Ivan - Arquitetura Moderna em Porto Alegre. [Porto
Alegre]; S aulo, SP, Brasil : FAUFRGS: Pini, 1987
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Este lote de esquina tem sua maior dimens

sendo o fundo do terreno o Norte. A outra frente para a rua, ao sul, permite

uma importante vista da cidade. A declividade

importante do terreno. Com estas premissas a resid -se em

uma plataforma, colocada no n

abriga o principal pavimento da resid

voltadas para vista ao sul e os dormit

jardim.

Cont -se a piscina, localizada no extremo sul da

laje, como uma grande varanda ao ar livre, voltada para a vista da cidade.

Por ser esta a parte mais inferior do terreno, n

escava -se o espa

grande laje, para implant -la.

Para suportar esta laje o terreno foi circundado por muro em blocos de

pedra, formando empenas cegas para rua. A laje est

indo al

as pedras do muro. No pavimento inferior encontram-se ainda alguns

ambientes ligados

Infelizmente os desenhos deste pavimento e o corte n

Diferentemente da Resid

na maior lateral do terreno, sendo esta a face social e de acesso, e n

contando com recuo amplo, mas tratado com paisagismo de vegeta

abundante.

Nesta resid

da resid es como l

estruturais est
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em algumas internas, recebem revestimento em pedra. As lajes, calhas e

g

As esquadrias da resid madeira e devido

desta e, dos grandes planos em pedra nos muros, esta resid

aspecto de maior rusticidade do que a Resid

O projeto est

setorizada os diferentes ambientes da resid

est

ambientes est

O segundo pavimento abriga os demais usos da resid o o

principal do projeto. A partir do jardim acontece a escadaria, que parte da

rua e conduz ao interior da casa, atingindo esse pavimento. Os ambientes

sociais est

em pedra. Cont entes sociais acontece o lazer, com a

piscina e terra

pavimento, porem voltadas a lateral do terreno, onde acontece tamb

acesso ao pavimento inferior.

Nessa obra, os materiais s

naturais aparente, como o concreto, o tijolo aparente e os muros em pedra.

Aqui, entretanto, n

obra tem um aspecto r as mantendo a mesma linguagem, de

influencia miesiana, utilizada pela equipe.

Esta linguagem fica evidente na horizontalidade que prop

esta enfatizada pelos planos verticais de muros e platibandas. Estas

superf forma a enfatiz -las e marcar este

desenho.
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Essa

escultura ou local espec
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1.2.3 Memorial Pedro de Toledo 

1.2.3.1. Panorama 

Este concurso foi promovido pelo governo do Estado de São Paulo, através 

do Governador Ademar de Barros. Entretanto, diferente de outros concursos, 

este não chegou a ser realizado, pois, seis meses após a premiação, o 

governador faleceu e a idéia da construção acabou. 

O projeto proposto pela equipe partiu de duas premissas principais. A 

primeira delas foi a busca por um elemento plástico que pudesse, pela sua 

própria natureza, dar à edificação o aspecto monumental solicitado. 

Dentre os elementos componentes do programa o próprio museu tornou-se 

esse elemento plástico, como a parte que poderia objetivar o propósito de 

monumentalidade da obra. Esse museu guardaria as relíquias da revolução 

de 32 sendo, ele próprio, a significação do tema. O volume do museu 

deveria apresentar características de sobriedade e dignidade. Ele deveria 

ser um grande bloco e de linguagem moderna. Assim, o museu é desenhado 

com uma volumetria simples, mas marcando o conjunto como uma massa 

horizontal, aos olhos do transeunte. 

A segunda premissa foi o entendimento de que, sendo um memorial, o 

conjunto deveria trazer características de introspecção e aconchego. Para tal 

foi criado um pátio central, através da manipulação do terreno e, coberto 

parcialmente pelo próprio volume do museu. O pátio confere ao espaço 

características de local fechado, tranqüilo, ensimesmado e sossegado. Para 

os arquitetos o recolhimento é “uma digna atitude do homem ao exaltar seus 

heróis”1. 

1.2.3.2. Relação com o lugar 

O terreno localiza-se no cruzamento de duas avenidas que, já na época do 

concurso, continham um grande fluxo de veículos. É um lote plano e situado  

                                                
1 Memorial entregue ao concurso 
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em uma das cotas mais baixas do parque do Ibirapuera. Devido a esta

caracter

impon

localiza

tamb

Obelisco, um presente marco horizontal na paisagem deste trecho da

cidade.

Como elemento fundamental da implanta

atrav

levam a este p m grama, em seu lado voltado

a rua. Internamente, as empenas que configuram este espa

pedra. Uma delas tem ainda um revestimento diferenciado atrav

aplica

p ocalizadas na mesma cota que este, ficam dois blocos. De um lado

o bloco do audit

A plataforma que cobre o audit

lan localiza no

n

caracter

d

Her

A equipe entendeu que a id

utilizassem plataformas, seria inadequada, pois o programa se instala

melhor em um espa

a espa

caracter

O programa relativamente enxuto permitiu aos arquitetos utilizarem o p

como elemento principal para o uso de todo o espa
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grande hall de recep es setores do

complexo.

O p -se pelas escadarias de acesso,

vindas da rua, em duas de suas arestas. As outras duas s

pelo acesso, ao bloco de escrit

do lado oposto. Al

museu, que est

escadaria, que se inicia, neste n -

se no patamar transformam-se em quatro op gada ao museu.

Al

quem a ele se dirige, devido

que enterrado em rela

figuram os taludes e edifica

este proporciona o isolamento e o aspecto introspectivo desejados de quem

utiliza esse espa

O Bloco superior abriga apenas o espa

concebido de forma a n s e dar flexibilidade a forma de

exposi

A equipe buscou um sistema estrutural simples, pr

A op

grande desafio estrutura era a concep

com o objetivo de conceber leveza ao conjunto e que permitisse ao Museu

em concreto, localizados centralmente em rela massa deste Bloco.

Apoiada nestes quatro robustos pilares, de desenho peculiar, est

Museu. Os demais pilares s

Para a cobertura, a equipe sugeriu a

com caracter cas similares. Esse tipo de cobertura permitiria a ilumina
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e ventila

material leve e pr

estrutura.

A plataforma que cobre o audit ecebeu um fino espelho d

evitar aglomera -se apoiado ao ch

permitindo uma estrutura convencional.

O bloco do museu receberia revestimento negro, em m

em sua parte inferior, receber

maior leveza. O uso das laminas em m

Mies, que foi a permanente influencia na obra do arquiteto Miguel Pereira.

Os muros que ladeiam encostas do p

tratamento em esculturas de bronze, em alto relevo.

As esculturas s

Desde os primeiros projetos de Miguel Pereira, a quest

obras de arte e arquitetura. Nesse projeto est

escultura, com nove metros de altura e alto-relevos, no p

Uma parte significativa do memorial destina-se ao esclarecimento a respeito

da escultura e ressalta a escultora, como parte da equipe. A escultura ficar

no espelho d

alto relevos revestiriam as empenas que ladeiam o p

nome de

defesa e perenidade dos altos princ 2

Os alto-relevos ser

criando um jogo de cheios e vazios. Os relevos trar

revolu ao p

2 Memorial entregue ao Concurso
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Tamb

Ela iluminar

leveza que se quer dar ao bloco negro, como que flutuando no espa

O memorial do concurso menciona ainda que, no interior do museu os

expositores de livros e documentos s

pr

materiais externos e internos.
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O concurso foi organizado em 1962, pelo Instituto de Arquitetos do Brasil,

Departamento do Rio Grande do Sul, a pedido da Igreja Evang

do Brasil, para o seu S

Leopoldo. Foi um concurso nacional, de Anteprojetos e contou com a

participa

O s

Da comiss

presidente da Igreja Evang

representante do Instituto Conc

Luis Ara

O edital do concurso, pedia resumidamente, como programa do conjunto, os

seguintes setores: capela, administra

Sobre a capela:

fieis, mas um lugar onde o homem encontra Deus

administra -ensino n

aten

para desenvolver um ensino atualizado e din

m

Para o bloco de habita uiteto tem a m

as unidades, da forma que julgar mais conveniente. (...) O aspecto

contempor

ensino e demais atividades que ali se desenvolverem, orientadas pela vida

religiosa s

setores para as unidades masculinas e femininas. A capacidade final deveria

ser de 456 alunos e precisaria ser concebido de forma a permitir sua

constru
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O projeto do Arquiteto Miguel Pereira foi realizado em parceria com o

Arquiteto Jo

Sanches e o Engenheiro estrutural Eug

Os demais classificados foram os seguintes: em 2

dos arquitetos Luiz Forte Netto, Jos

Joel Ramalho Junior. Em 3

Luiz Carlos Zubaran e David Leo Bondar. Tiveram ainda mais quatro

classificados, at ipes ga

apenas uma carioca.

Os arquitetos vencedores foram contratados pela Igreja Luterana, mas n

conseguiram chegar a um acordo, relativamente a modifica

constru 2. O cliente queria reduzi-la para 90.000

m2. Os arquitetos n

Segundo o arquiteto Miguel o projeto que l

venceu o concurso.

O ante-projeto vencedor se prop

considera , dentre as quais os arquitetos destacaram:

conjunto n

impress

acess

Assim, a proposta se baseia em grandes espa es, lan

elementos como, pra

a rodovia, em cuja margem est

Esse projeto foi concebido logo ap

Toledo e, contou com a mesma equipe. Assim, algumas caracter

estavam presentes no concurso anterior. A influ

principalmente relacionado

tamb

outros. Al ulturas tamb

forma.
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O terreno localiza-se em S io Grande do Sul, as margens da

rodovia. O lote tem formato retangular, sendo sua menor dimens

para a estrada.

azoavelmente plano e para fazer valer a orienta

da equipe, o projeto tratou de manipul -lo, atrav

assim conformar os seus diversos espa

edifica da configura

ambientes conseguidos que s

Estes espa

de plantas coloridas. A equipe chega a especificar mais detalhadamente o

uso de palmeiras imperiais entre os blocos de ensino e habita

outras esp

presente em todas as obras ga

Desde a estrada seria configurado um parque, tendo seu lago no pr

n estrada, que receberia o v

capela. A

espa

A respeito da ante para

projeto do Instituto essa

pensamento de a

g o espelho d

mais alguns v

cumpriam tamb

movimento

entre a

cobertas nos locais de concentra
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A aten

dos projetos. Ela tem papel fundamental na forma

fazendo parte dos espa

do lago, com um grupo chafarizes, e as cortinas d

ilumina

fantasia.

A inter-rela

caracter

Conforme o programa do concurso, a proximidade de cada um dos setores

(capela, administra sio) seria

fundamental.

Os acessos foram localizados

finalidade de deixar para o parque a melhor

principal atende a capela, a administra

acesso serve zona de esporte, servi

Para o setor da administra

ambientes definidos pela sua continuidade espacial. N

confinados entre esses dois ambientes. Os espa -se. No

andar t

livres para o recreio geral. O primeiro andar abriga as demais salas de aula,

a biblioteca e o conjunto para estudos de m

andar o projeto buscou proporcionar grande flexibilidade, devido as diversas

fases de amplia

de planta-livre. A cobertura permite a localiza

ponto do andar, sem preju ez que estas

ocorrem zenital e lateralmente.

No andar t

para o bloco, verdadeiras ruas internas, cheias de luz e ar, procurando a

defini -externos. Todo esse andar teria
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tamb -se suas propriedades de

difus

Para abrigar a atividade de habita

unidades cada um. Com isto seria poss -se apenas

metade do total da capacidade total prevista. Esse setor foi implantado,

conforme a melhor orienta

consider -rela

tamb est

ao refeit

O gin

sistema estrutural nos parece claro

estrutura de concreto como as vigas de cobertura do gin

J

que necessitava primordialmente ter flexibilidade, permitindo diversas

conforma

principalmente, foi desenhada de forma modular, com diversos ret

que permitiam que as divis

tamb

corroborava para a mobilidade de divis .

Aos diversos setores os arquitetos procuraram conferir um aspecto de

simplicidade, por

como um volume simples, externamente em m ado pelo

sentido vertical do campan

em cascas de bronze, formando uma caixa sonora, onde os efeitos do sino

ou do pr

O campan so a equipe

buscava traduzir
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vida, sugerindo a necessidade de sua eleva

grande plano de vidro, penetrando num espa

Compunham tamb almente colunas de a

esmaltado e o teto em acr

nas colunas e tal efeito de luz buscaria tamb

eleva

abstrato que permitiria perceber a silhueta das figueiras seculares.

Seria tamb

batismal e o p

destacaria sobre a luz do vitreau.

Novamente as esculturas s

participa

equipe. Neste projeto est -relevo, entre os dois acessos do

conjunto, que leva o nome de Humanidade. Ele seria em laminas de bronze,

tendo como fundo a pr

Os setores de administra

elementos vazados, com espessuras vari

fun s do bloco. Este bloco esta elevado em

rela

cobertas por singelas marquises.

O gin

pintura em tinta pl de cores.
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A Refinaria Alberto Pasqualini foi fruto da decis

uma de suas refinarias, no Estado do Rio Grande do Sul, ao longo da

Rodovia Br 116, no munic

Alegre.

Tratava-se do in io

Grande do Sul e Jo

de Get -

extra -se de um projeto para a maior

empresa brasileira da gozando inclusive de grande motivo de orgulho

da na

A diretoria da Refinaria Alberto Pasqualini, em Porto Alegre, convidou os

titulares de quatro destacados escrit

escrit m Canoas, e do Terminal,

em Tramanda -se, ent

Arquitetos

Moacir Moojen Marques. O projeto teve inicio no ano de 1962 e t

1970.

Naquele tempo, 1962, havia o chamado

Brasil desenvolvimentista. Assim, os projetos tinham de ser feitos em ritmo

acelerado e com a maior qualidade e eram obrigat

arquitetos e a presen

1 PEREIRA, Miguel Alves. Entrevista, S
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Contudo, o primeiro desafio dos arquitetos foi equacionar uma forma de

trabalho, que conciliasse arquitetos de escrit

comum apenas a doc

eram discutidos entre os quatro arquitetos e seus assessores, e, uma vez

decididas as diretrizes b

de um projeto, at

equipe total era constitu

grande equipe de profissionais, formada por arquitetos colaboradores,

desenhistas, engenheiros, calculistas, paisagistas e algumas empresas.

Para alguns edif -se inclusive, um pequeno concurso interno e

o arquiteto escolhido desenvolvia o seu projeto, como foi o caso do edif

da recep

A esta equipe coube a elabora

arquitetura e paisagismo de todo o complexo, contando com mais de 25

edif da implanta

implantado, tamb

cuja autoria pertencia

A equipe encarou o desafio do projeto arquitet

brasileira, e para tal tiveram como premissa buscar a inova

est

express o concreto e o tijolo.

Havia muito rigor na defini

com a fun sem falsas posturas: uma viga

um pilar, uma verga

Nunca houve nenhuma publica

Arquitetura, por motivo de Seguran -se em uma

Regime Militar. Atualmente, foi elaborada uma disserta
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mestrado, na UFRS, cuja autoria pertence 2,

exclusivamente sobre esta obra.

O projeto desenvolveu-se simultaneamente

projeto era finalizado, iniciava-se a constru

citado, cada arquiteto era respons

desde o projeto executivo at

participa id

da constru

Para conhecer a obra em maior profundidade, alguns edif

foram escolhidos, representando uma amostragem que caracteriza o partido

geral adotado.

O partido proposto para o conjunto foi elaborado conjuntamente e est

presente em todos os edif

arquiteto introduzisse elementos diferentes na concep

pelo qual era respons

O uso de pr -fabricados foi a ousadia do projeto, sendo uma experi

provavelmente, pioneira no Estado do Rio Grande do Sul. No Brasil, no ano

de 1962, mesmo ano de inicio do projeto da REFAP, estavam acontecendo

as obras do yer e Lel

Universidade de S

Kneese de Mello.

Naquele momento, trabalhar com a pr -moldagem trazia uma s

desafios, pois era uma t

equipamentos adequados no estado.

atrav

vigas pr -fabricadas, que chegavam a ter 20 metros de v

2 MAGLIA, Viviane Villas Boas. Refinaria Alberto Pasqualini : aplica
modernistas , Disserta
FAU.UFRS, 2001



100

caminh -guincho em Porto Alegre: o do porto da capital. 3 Assim, a

utiliza

planejamento como na execu

Os elementos pr -moldados em concreto foram basicamente utilizados na

solu buscava racionalizar e

dinamizar a execu

desenvolvida a partir da especifica

Em todo o conjunto pode-se notar influ

mas

elementos t

edif

elevada do n -livre, fachadas em vidro e cobertura

plana.

Outra caracter

detalhamento rigoroso de todos os elementos apresentados na edifica

O trabalho em equipe garantia a unidade da linguagem arquitet

materiais, empregados em todas as edifica

pedia que se prestigiasse a m

blocos de concreto ou cer

A Equipe de Arquitetos n pons

planta industrial da Refinaria. Para tal Plano a Petrobras contratou uma

empresa italiana. O zoneamento proposto pelos arquitetos preservou

caracter

um lago e parte da mata nativa existente. Havia uma grande

pertencente

desapropriada para instala

3 MAGLIA, Viviane Villas Boas. Refinaria Alberto Pasqualini: aplica
modernistas
FAU.UFRS, 2001. P
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O projeto das al

desenvolvido pelo Engenheiro membro da equipe e conta com um belo e

sens

No conjunto de edif

sistemas construtivos espec

seu uso. Assim, temos os edif

almoxarifado, casa de transfer

(recep

Edif

Dentre os pr

superintend

laborat -se

por um sistema construtivo tradicional, ou seja, sem a pr -moldagem,

entretanto, utilizando-se o concreto armado.

O concreto foi utilizado na estrutura, pilares, vigas, lajes e em alguns

fechamentos verticais. Como fechamento vertical utilizou-se tamb

de vidro e alum

Podemos notar nesses edif

tendo grandes -direito

conservador, tornando-os mais

Os edif

por isso, como acessos a esses edif s

est

marquises.

A especifica

podemos evidenciar nos desenhos em planta. A estrutura fica perif

edif planta livre, apenas com as interven
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molhadas, como banheiros e copas. Essas

centralizadas em rela

ilumina

Devido aos usos que ocorrem em cada um desses edif

compartimentada por divis

estrutural, formando diversos ambientes. Tamb

est

tridimensional.

Ainda acompanhando a mesma trama, a cobertura acontece em lajes

planas, nervuradas. Tamb

acompanham a modula

edifica e

cobog

administra

Assim, dentro da solu

estrutura de concreto, o arquiteto que coordenava cada projeto tinha a

liberdade de escolher outras solu

balan

Pavilh

Para todos os pavilh -se pelo uso da pr -fabrica

componentes estruturais e de veda

sistema onde as placas de veda -se nos pilares e vigas,

como gavetas entre cada dois pilares, que funcionavam como guias.

Dependendo da maneira como essas placas eram dispostas permitiam

inclusive a ilumina

Devido uma planta totalmente livre.

Foi um grande desafio desde o c

estrutura pr -fabricada, pois como j

um guindaste.
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A cobertura dos pavilh -se

sobre uma viga calha de 1,20m de altura e v

inova

tinham sido empregados na arquitetura ga

ilumina senvolveram um sistema

conformem a montagem da Teknokalha, esta poderia ser intercalada com

material transl

Nestes edif -

moldado, os arquitetos tivessem liberdade para especificar solu

complementares.

O primeiro grupo de pavilh

contou com tijolos aparentes como veda

esquadrias de alum

Foi apenas na segunda etapa de constru

desenvolveram a veda -moldados pintados na cor

branca, que contrastava com o cinza do concreto dos pilares e das telhas.

Refeit

O refeit ciado dentro do conjunto, foi

conformado em dois prismas retangulares, de diferentes dimens

horizontais, verticais e tratamento de fachada. Cada prisma abriga uma

fun

servi

Esses dois volumes s

voltado para o lago e o volume de servi

acessos a essa edifica

volume de servi berta por uma laje plana,

de p

Considerando o declive do terreno, o prisma principal est

conta com uma varanda em balan
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implanta com o lago, permitiu que alguns

equipamentos, como ar condicionado, caldeiras, e transformador pudessem

ser instalados abaixo dessa laje de piso. Nessa

banheiros e uma copa e bar para funcionarem como caf

A solu trutiva do refeit

inexist

fachada envidra

per i

bastante delgadas, que ficam ocultas devido ao forro, e estas sustentam

chapas planas de alum

O volume de servi

atrav

envidra

esquadria de alum -se por uma solu

cortina em vidro fixo, piso a teto. Essa esquadria conta com montantes

horizontais, dispostos em alturas alternadas, conferindo um movimento aos

extensos planos de vidro.

Interessante ressaltar que, assim como no projeto para o Instituto Conc

h

Nesse projeto, o lago artificial tilizado para o resfriamento do sistema de

refrigera

Portaria

A portaria tamb

a partir de uma solu

suspensa, conformada por uma planta quadrangular, que

um pilar central e projetando-se em um grande balan

not sso, que

se d
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suspenso por um

visualiza 4

Tamb cupa

existente, atrav -

moldado, que cruza o eixo transversal, induzindo as pessoas ao ponto

central. Os pain

formando um painel com textura diferenciada, devido

placas de concreto texturizadas foram montadas.

O edif

utilizando, entretanto, o mesmo sistema modular dos pr vos,

em seu volume superior.

A equipe de arquitetos realizou todo o plano diretor de implanta

refinaria, projetando inclusive sua al

Os projetos de arquitetura desenvolveram diversos edif , que para

melhor esclarecer o conjunto est

seus usos. O primeiro grupo

casas de m

de servi ividade da refinaria.

Um segundo grupo abriga os usos administrativos, como a pr

administra

atividades t

chamados usos especiais como o restaurante e a recep

Seguindo as diretrizes de implanta

como que em quarteir

disponibilidade de todos os desenhos do projeto,

4 MAGLIA, Viviane Villas Boas. Refinaria Alberto Pasqualini: aplica
modernistas Grande do Sul , Disserta
FAU.UFRS, 2001.
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conhecermos a implanta

de edif

conta tamb

Para os edif

materiais brutos, como o concreto, a pedra, o tijolo aparente, e outros. Esta

escolha foi em busca de uma express

o significado e a ideologia da Petrobr

pintado, por

Sobre esta cor:

petr

refer a durante muitos anos. 5

Esta obra demonstra as mesmas preocupa

a forte influencia miesiana no desenvolvimento do projeto. Entretanto, j

apresenta diretrizes para o que nos projetos posteriores estamos chamando

de maior liberdade est

O projeto, coordenado por Miguel, do edif

estas influencias e explora o concreto armado em seus limites, a fim de

conseguir uma experi

Os quatro arquitetos coordenadores formaram uma equipe que contou com

diversos profissionais para auxili -los. Dentre os arquitetos colaboradores

est

Darcy Jo imer, Paulo Franke,

Cl

Efrain Sandoval, Nelson Gaidzinski, Caio T

Alberto Adomilli, Cl

Oneide Gobbi, Eron Tadeu Feij

Joaquim da Rosa Brum, Herma Olchowski. Para confec

5 Bien -57, novembro de 2006. Entrevista com o Arquiteto Miguel
Alves Pereira.
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Ol

especifica

Rego Faillace. Nos projetos Estruturais, os Engenheiros Eugenio Carlos

Knorr, Benno Sperhacke, Dicran Gureghian e Erwino Fritsche. Os projetos

de Eletricidade e Hidr

Engenharia Bojunga Dias Ltda. Os de Ar-Condicionado por Otto Hofmeister,

Ceilbrasil, Engeneheiro Carlos de Medeiros. Nos projetos Rodovi

Engenheiro Cloraldino Severo. Os projetos Paisag

pelo Arquiteto Cl

Paulo Renato de Souza (Sonoriza

Elevadores S

Comercial Luce Ltda. (Postos de Servi

(Ac erto Fonseca

da Silva, Reprodu



109

1-Administração
2-Laboratórios
3-Bombeiros
4-Casa de Máquinas
Fig. 108. Refinaria Alberto Pasqualini - Setor Administração
Implantação

1

2

3

4





































133

A experi -se ainda

em Porto Alegre. A convite de Dem

como seu assistente, na Cadeira de Composi

engaja-se na luta pela reforma do Ensino de Arquitetura, afirmando que

.1

Uma das mais significativas experi s nessa

Miguel nas tentativas de Reforma do Ensino, em 68, com o Grupo de

Trabalho para a reabertura do ICA --FAU, da Universidade de Bras

havia sido fechado pelo regime militar.

e

Ao final dos anos 60, Miguel deixa Porto Alegre, e a convite do arquiteto

Fabio Penteado participa do Grupo de Trabalho para a reabertura do ICA-

FAU (Instituto Central de Artes, ao qual estava ligada a Faculdade de

Arquitetura), da Universidade de Bras

regime militar. Mais tarde ir -UnB por oito anos. Nesta etapa,

Miguel desenvolve suas atividades em cinco frentes diferentes: Professor,

Diretor, arquiteto no CEPLAN (Centro de Planejamento) da UnB, IAB

(Instituto de Arquitetos do Brasil) e militante do PCB (Partido Comunista

Brasileiro).

O grupo de trabalho inicial era composto por cinco arquitetos. Esse grupo foi

formado gra estudantes, que viram sua Universidade

praticamente fechada entre os anos de 65 a 68, quando mais de 200

professores pediram demiss

477, que proibia uma s

1 PEREIRA, Miguel Alves. Entrevista, SP, 2006.
2 PEREIRA, Miguel Alves. Entrevista, SP, 2004.
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e proibia qualquer atividade pol

da UnB (Universidade de Bras

Os principais l

durante esses anos haviam feito tentativas de retomar o aprendizado. Os

estudantes convidaram a Faculdade, em Bras

arquitetos para falarem de sua experi

o grupo do Arquiteto Jaime Lerner, de Curitiba, arquiteto Cerqueira C

H asconcelos, de Minas Gerais.

O grupo de estudantes, ap

por um grupo definitivo de trabalho, formado por professores de diversas

Universidades do Brasil. Assim, se formou esse grupo de trabalho inicial

para montar o programa de ensino e o corpo docente da FAU-UNB. O grupo

era composto inicialmente, al

Paulo Mendes da Rocha (Universidade de S

(Bras iversidade do Cear

grupo prop

discutidos e avaliados semestralmente. Este grupo era composto, alem dos

professores j

de forma parit ria, por professores e alunos.

Esse trabalho levou a abertura do ICA-FAU, em agosto de 1968. O grupo de

trabalho e a diretoria da Faculdade, que agora era dirigida por Miguel,

selecionaram diversos outros professores, vindos de todas as partes do

Brasil. O grupo optou por convidar arquitetos com uma din

profissional, e por isso, ajustados

ao inv

trouxessem os v s universidades cl

contava com 350 alunos.

A maioria desses professores trabalhava em dedica

Faculdade e a experi

conta disso, os professores exigiram, como condi a reabertura da FAU, o

reativamento do CEPLAN (Centro de Planejamento), que havia sido criado e
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dirigido por Oscar Niemeyer, em 1962. O CEPLAN era onde os professores

produziam projetos e os alunos realizavam est

desenvolvidos no CEPLAN est

Bras

Todos estes projetos eram discutidos com Oscar Niemeyer, que

projeto do Campus. Esse organismo da Faculdade de Arquitetura tinha,

assim, dupla fun

deles com dedica

pesquisa, n

aulas do ateli

Vale ressaltar que, em depoimento proferido ao IAB, por ocasi

comemora -Departamento do

Rio de Janeiro, em 1971, Miguel deixa claras as suas id

que deveria ser a Faculdade de Arquitetura e que era a diretriz que tentavam

dar a FAU-UNB. Ressalta o fato de a arquitetura brasileira, devido a seus

comportamento cr

brasileira foi feita em fun

inspira

arquitetura

a experi itetura e urbanismo era quase

nula.

Para Miguel, as faculdades de arquitetura

uma simples caricatura de um saber integrado (...) O projeto, a tecnologia e

o pensamento hist -cr

entendidos, como fatores paralelos e n 3

Isto resultava em uma experi

como o centro de import

3 PEREIRA, Miguel Alves. Artigo sobre a forma publicado no
livro Arquitetura e os Caminhos de sua explica
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urbano e das pr de, ao inv

de um centro de produ

transmiss

totalmente baseada nos ensinamentos do Mestre, que n

tinha um preparo did

Para Miguel novas vari

pudesse montar um sistema mais seguro: a incapacidade do modelo de

profissional que estava se formando, de lidar com cidades menos populosas

e desenvolvidas, a elabora da o edif

pr -se pensar o projeto de forma mais ampla,

um modelo de troca entre professor-aluno, capaz de digerir a imensa

quantidade de informa

imorar as faculdades de arquitetura existentes, ao inv

de criar novas.

Com base nisso, a proposta era de uma Escola que assumisse

como m marcando seus elementos

doutrin un

a criatividade como resultado de um aprendizado, (...) a diversifica

enfoque profissional, (...) a interdisciplinaridade aos n

e profissional, (...) a participa pa

(...)

conjunto de id

Consolidando esses anos de discuss

Escola de Arquitetura, em 1975, foi fundado o Instituto de Arquitetura e

Urbanismo da UNB, conseguindo que a

Todas essas experi

regime militar, a partir de 68. O Reitor nesse per j

Ribeiro, e Miguel era o Diretor da FAU-UnB. F

Conselho Superior da UIA (Uni

uma blindagem pol -
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se de uma estrat

continuidade da Escola.

A Faculdade de arquitetura, muito ajudou na estrutura que se formou,

atrav

reabertura da FAU seria invi vel a reabertura da Universidade, pois Isso n

interessava ao Governo Militar.

Assim, entre as d

tempo na atividade did

projetos, entre os quais destacaremos e apresentaremos duas Bibliotecas.

S

Participou em parceria com o arquiteto Ivan Mizoguchi e, a Biblioteca Central

da Universidade de Bras
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O projeto para a Biblioteca foi desenvolvido por Miguel, ainda em Porto

Alegre, em parceria com o arquiteto Ivan Mizoguchi, com quem teve

escrit

Este projeto foi o

serviu como matriz geradora do projeto para a Biblioteca Central da Unb

(Universidade de Bras

como veremos no cap

O projeto da biblioteca de Salvador

nacional de arquitetura para a Biblioteca Central da Bahia. Esse projeto foi

classificado em 4

Nesse per

com quem realizou outros concursos. Da equipe participaram, tamb

bibliotec

O j

Antunes Ribeiro, Marcos Konder Neto. Al

Maria De Arag

Sampaio.

No total, foram 69 trabalhos entregues e 5 premiados. A ata do j

respeito dos cinco projetos premiados:

apresenta um aspecto positivo na solu udo preliminar...

Em 1

Rodrigo Pontual, Ulrico Zurcher, a bibliotec

Consultores: Eng. Francisco L. Santa.
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Em segundo lugar, a equipe do Arquiteto Joaquim Guedes, Bibliotec

Sonia Robato Fernandes e como Colabora

Neto, Silvio Sawaya.

Em terceiro lugar, a equipe formada pelos arquitetos: Roberto Luiz Gandolfi,

Jos

Colabora

Solmp, L. Smager.

O projeto da equipe de Miguel tem como uma de suas preocupa

centrais, a adequa

arquitetura existente no lugar, muito marcada pelo per

O lote localizava-se em uma rua da cidade de Salvador, tipicamente

residencial, com casas

comum na maioria das cidades brasileiras naquele per 4, e que permitia

gabarito de at

Assim, a proposta foi dialogar com o barroco baiano, e marcar a paisagem

futura, provavelmente vertical, com um amplo edif

com a arquitetura colonial se faz presente tanto na linguagem arquitet

como na forma de organizar e configurar os espa

Assim, alguns elementos da arquitetura miesiana, que at

influenciaram e estiveram presentes na obra de Miguel, s

substitu guagem

arquitet

liberdade pl

brasileiro e sugere a conviv

barroco baiano. Estes elementos ficam evidentes, atrav

edifica -se de reentr

brises, configurando fachadas com diversos elementos se sobressaindo.

4 Revista Acr
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A forma como os ambientes foram concebidos, em uma maior quantidade de

compartimentos e, n

fincado ao solo s

vez.

A partir das premissas de projeto estabelecidas pela equipe, di a

arquitetura barroca bahiana e presen

nasceu a horizontalidade da edifica

ocupa

existente em seu desenho, mantendo as principais

Os espa

vinculados, principalmente no n

proposta de terra

acontecia principalmente, atrav

conseq

A equipe tamb

estabelecendo uma nova comunica

fugindo da clausura imposta por muros perif m isto a pr

de repouso, sugerida na integra

tamb

O acesso principal acontece atrav

grande abrang isitante ao pavimento principal, que est

um pouco elevado em rela

conduz os funcion

O sistema construtivo creto armado nos pilares, vigas e

lajes nervuradas. O concreto tamb

fachadas.
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Entretanto os arquitetos desenvolveram a, por eles chamada,

entrepiso sto por um

vigamento em malha xadrez, tendo um vazio entre a estrutura de concreto e

o piso acabado para facilidade de instala

inferior do entrepiso serve para abrigar sonoriza

flutuante apenas come a ser industrializado, naquela

demanda da computa

preocupa

O projeto teve duas principais premissas na organiza

primeira com a defini

livro se encontrassem da forma mais r

condi

A segunda foi buscar a facilidade de circula

os diversos trajetos na biblioteca: do leitor, do livro, do funcion

facilidade de manuten

Assim, foram definidos tr

p da melhor rela

os tr

Essas torres s

biblioteca, colocados em posi

administra blioteca circulante, leitura, dep

Nessas torres

para o p

O projeto sugere os seguintes acessos: 1. p

General Labatut; 2. os funcion

pavimento semi-enterrado; 3. servi

Sampaio.
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O espa

pavimentos-tipo, que abrigam os acervos e espa

locais destinados a dep

monta-cargas

volumes.

O piso inferior, semi-enterrado, abriga as atividades de servi o

conserva

pavimentos principais abrigam as diversas atividades destinadas a maior

freq

leitura ao ar livre. J o conta com amplo audit

O tratamento est

na obra do arquiteto. Devido a pr

equipe, o desenho da fachada possui consider

principalmente para a

predominantemente, utilizado como superf

A fachada frontal, fortemente horizontal, diversos

elementos em concreto. O embasamento

suas superf

atrav

aspecto de solidez a implanta edif -o voltado para

seu interior, e como solu

tradi

superf

sendo elas tamb

J

s

superf

acontecem em forma de caix



143

J

desenho mais simples e fazem referencia aqueles desenhados por Oscar

Niemeyer em diversas obras.

Assim, a Biblioteca osta por diversas massas, todas em um mesmo

bloco e, cada uma com um tratamento pl

obra caracter

aparente, seja na volumetria alcan barroco

colonial bahiano.
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O projeto da Biblioteca Central da UnB (Universidade de Bras

e foi desenvolvido no CEPLAN (Centro de Planejamento), da pr

juntamente com os arquitetos Jos

Aguiar.

Fazendo parte da Universidade de Bras

ICA/FAU (Instituto Central de Artes, ao qual estava ligada a FAU), o

CEPLAN era o

concep Campus da UnB, a serem

edificados. A maior parte do campus, entretanto, j

conforme projetos elaborados pela equipe do CEPLAN, que havia dado

inicio

Cabia, assim, aos professores arquitetos a incumb

projetos, constando de seus contratos com a UnB essa obriga

explicitamente.

Nesta

Paulo de Mello Saraiva. Foram, ent ersas equipes de

professores -arquitetos para elabora

urgentes e indispens

arquitetos Miguel Alves Pereira, Arquiteto Jos

Rios S iteto Walmir Santos Aguiar, para elaborar o projeto da

Biblioteca Central da UnB.

A UnB contava j

financiamento internacional, que havia sido negociado e concedido, em data

anterior ara a constru

UnB. Assim, foi nomeado pelo Reitor, este Grupo de Trabalho, encarregado

de elaborar o projeto arquitet
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que se temia que o financiamento prometido n em

virtude da demora na elabora

Instalado o Grupo de trabalho, e visando instrumentar, no tema, os seus

componentes, Miguel apresentou-lhes o projeto da Biblioteca Central de

Salvador, que acabou por nortear o projeto da Biblioteca da UnB, tendo

mantido sua participa

desenvolvido.

A autoria do projeto, entretanto, est

movida pelo arquiteto Miguel Pereira, contra o Arquiteto Jos

tem divulgado a obra como

analisando tecnicamente o processo redigiram a esse respeito:

projetos, o da Bahia e o da UnB t

quanto ao partido adotado e

havendo diferen

id

Muitas das propostas presentes nesse projeto s

projeto da biblioteca de Salvador, concebido pouco mais de um ano antes.

Dentre essas propostas, podemos citar o manuseio do concreto aparente,

que buscou uma express

torres de circula

o desenho e escala dos brises de concreto.

Outras semelhan

uma das Bibliotecas, 800.000 volumes a da Bahia e 750.000 a da UnB.

Ambas s

usu eral - volume baixo, volume central

maior que os volumes laterais, planta do piso t

mesma posi

Ambas t entral,

na mesma posi
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edifica

elementos marcantes na composi

Alem disso, o acesso localiza-se em cota levemente inferior, a tecnologia de

entrepiso foi aqui constru

Biblioteconomia ocupam a mesma posi

mesmo terra

andar intermedi or, no projeto de Bras

O projeto tem solu

mais baixo, nas duas laterais e, um outro elemento central, mais alto.

Paralelo ao corpo central, em suas duas extremidades maiores, o edif

coroado por duas lajes de pequena largura, que se ap

da periferia do edif

unificando plasticamente a solu

contraponto com a colunata do ICC (Instituto Central de Ci

fundo, funciona como verdadeiro cen

metros.

O projeto da Biblioteca Central da UnB

Pra generosas. N

limita

harmoniz -la com os demais componentes a serem a

conforme previsto no plano Diretor da UnB, projetado pelo Arquiteto Oscar

Niemeyer.

O campus era composto pela Pra

Edif

todos os concursos e laborat

professores e alojamento para estudantes.

Assim a op m edif

sua implanta
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rela museu da

Faculdade. A biblioteca n externo

sendo que esta ocorre apenas nos terra leitura do .

O sistema construtivo

lajes nervuradas. O concreto tamb

fachadas. Tamb

proposta para a Biblioteca Central da Bahia.

O edif

iguais, abrigando principalmente o acervo de livros e espa

pavimento principal, t -se um pouco abaixo do n

e divide o acesso principal com o seu n

externa.

O t izadas pelo

p

servi

Como que em continuidade est

Biblioteca de Salvador, tamb

quantidade de detalhes.

A fachada frontal

na fachada lateral de Salvador. Estes brises ganham maior escada e

import

conformam as entradas principais da Biblioteca.
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Os brises, elementos recorrentes nas obras de Oscar Niemeyer,1 se abrem

em forma de l -se no solo e conformando-se

como principal elemento de composi

Outros detalhes interessantes de serem notados s laje

de cobertura das entradas da Biblioteca, que lembram alguns desenhos

propostos por L gar com a colunata do

edif

1 Pereira, Miguel. Entrevista, 2006.







159

2.2. Da pós-graduação aos projetos recentes 

Assim em 72, Miguel Pereira chega à presidência do IAB nacional, reeleito 

em 74, em Brasília e, em 89 em São Paulo. Entre as bandeiras que 

defendeu à frente do IAB Nacional estavam questões que continuam 

presentes em seus discursos, até os dias de hoje, como a valorização 

profissional, a qualificação do ensino, a profissionalização das atividades do 

IAB e a postulação de uma sede própria do IAB, em Brasília. Miguel foi ainda 

membro do Conselho Superior da UIA1 durante doze anos, nas década de 

70 e 80 e, seu vice-presidente de 1999 a 2002.

Miguel sempre viveu a política profissional como um cenário de aprendizado, 

uma segunda Faculdade, uma educação permanente, vinculado ao corpo 

cultural, teórico e prático da profissão. O IAB, ao longo de sua história, 

sempre esteve atento aos problemas do Ensino da Arquitetura, através de 

suas comissões estadual e nacional de ensino. O arquiteto assumiu algumas 

vezes o comando dessas comissões.  

Nessa linha política, o IAB ajudou a criar a CEAU (Comissão de Ensino de 

Arquitetura e Urbanismo), a ABEA (Associação Brasileira de Arquitetura), e 

ajudou também a reabrir a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de Brasília. 

Na década de 80 acontece a recessão econômica, enquanto o regime militar 

aproxima-se do fim. Passados os oito anos em que viveu em Brasília, voltou 

sequioso por uma dedicação à prancheta. Amigo de Joaquim Guedes de 

longa data, a experiência profissional em seu escritório foi uma escala 

estratégica, por um ano, antes de seguir aos Estados Unidos, onde fez a 

pós-graduação. 

Nesse curto período Miguel realizou um aprofundado estudo de 

reorganização  do  escritório  (uma monografia)  e trabalhou  em  projetos 

                                                
1 A União Internacional de Arquitetos (UIA) é um órgão cultural e político-profissional, 
congregando mais de 100 países. É a única organização internacional dos arquitetos, 
representando mais de 1,5 milhão de arquitetos. 
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importantes como o da cidade nova de Cara projeto

Taquaral, programa habitacional, em Piracicaba. Mesmo com tais projetos,

Miguel conta que sobrava tempo para fazer semin

escolhidos, no final da tarde, uma vez por semana.

Em 1977, vai aos Estados Unidos, onde volta a ser estudante, com

dedica

num desses lampejos da sorte, Miguel tivesse recebido um convite para

trabalhar no Escrit

pois a meta era o Doutorado.

Ao voltar ao Brasil, em dezembro de 1980, o professor Nestour Goulart

convidou-o para assumir a posi

Planart. A empresa estava envolvida com um interessante programa

habitacional voltado para funcion esas estatais. Esse programa

desenvolvia o projeto e o financiamento de habita

C e D.

Esses projetos envolviam modelos te

devendo ser posteriormente implantados nos terrenos escolhidos pelos

arquitetos, naquelas cem cidades, do Estado de S

estrategicamente, para uma determinada fase do programa. A primeira

cidade abordada foi Bauru. Algumas casas C e D foram constru

os projetos e procedimentos ficaram prontos, quando a recess -se

sobre o pa

Ainda em 81, participou do Concurso Nacional de Anteprojetos para a

Reurbaniza

composta, al

consultores Nestor Goulart, Ulpiano Bezerra de Menezes, Jos

Tarifa, Helena Cordeiro, Werner Zulauf, Eric C. Vasquez.

Com o fim do trabalho na Planart, em dezembro de 1981, volta ao escrit

Joaquim Guedes, como s quipe de

s
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A situa -se de seu

fim. O escrit

no 7 projeto do arquiteto Rino Levi, na Avenida 9

de Julho, 1507.

Um projeto importante foi o Plano Urban

Regional de Santana, em S

aproximada de 750.000 habitantes. O projeto estava sob a coordena

arquiteto, e foi poss

como consultores, historiadores e um antrop

Menezes; os historiadores eram V

de Lima, e Hugo Segawa. Os resultados dessa inova

planejamento urbano, foram al

Em verdade, nesse per

como deveria e em agosto de 1987, vai

iniciado nos Estados Unidos. Em 87 e 88, fez um Advanced Seminar na

Architectural Association (AA), em Londres, que corresponde ao Mestrado,

no Brasil. Em seguida entrou no doutorado, na Sheffield University - School

of Architecture. Como seq a nesse per

trabalho se tornou um livro: Arquitetura Texto e Contexto: O discurso de

Oscar Niemeyer.

Ao retornar, em outubro de 1988, a sociedade com Joaquim Guedes se

desfaz. d

, comenta, com humor. Em 1989, reassume a dire

Nacional.

Na d

Arquitetos Associados, com equipe enxuta, mas preocupada em detectar as

novas tend a contempor

participou em 1993 do concurso Nacional de Ante-projetos para a

Revitaliza

1998, do concurso Publico de Arquitetura para a Sede da Funda

Integrada da Cultura - FIC. Caxias do Sul RS.
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De 99 a 2002, ocupa a vice-presid - Uni

Internacional de Arquitetos, em plena era da globaliza

um cr

arquitet cional e regional.

Como apoio a suas id

discurso veemente de Marshall Berman:

torvelinho, ver o mundo e a si pr erp

renova

um universo em que tudo o que

modernista -se de alguma forma em casa em meio ao redemoinho,

fazer seu o ritmo dele, movimentar-se entre suas correntes em busca de

novas formas de realidade, beleza, liberdade, justi

fluxo ardoroso e arriscado. 2

estaremos aptos a reavaliar o passado recente de nossa arquitetura

moderna, entender o atual torvelinho desse novo ecletismo, e, afinal, propor

o desenho brasileiro de nossa arquitetura para o pr

conceitos e as realidades b -Na

identidade nacional, identidade cultural, etc., estar -bamba.

preciso descobrir os novos paradigmas, as novas realidades, os novos

discursos, em um mundo em que se fala no fim da Hist

Ideologias, no fim da Democracia, dos empregos e tanto mais. Longe de mm

a celebra

nessa bagun 3

Atualmente, Miguel tem seu escrit

e, professor de P -Gradua -USP. Al grupo

de pesquisa, na FAU.USP e diversos orientandos nessa mesma Faculdade.

2 Berman, Marshall. Tudo que . S
1986, p. 328
3 PEREIRA, Miguel Alves. , S
Paulo, 1991.
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Nesta resid , Miguel desenvolve um projeto onde ele

tamb

escolhido deveria abrigar a resid ateli

sendo um de arquitetura e outro de artes.

Para projetar o seu ateli -resid colheram um lote que pertenceu

fam

buscavam. A resid ica na Serra da Cantareira, em S

local calmo, de natureza exuberante e localiza

vista para outras cidades, al

A obra da por dois volumes. O primeiro se apropriou de uma

edifica e j instalados a

cozinha, sala de refei e depend spede. O segundo volume,

abriga os dois ateli

podemos esquecer da adega estrategicamente localizada em rela

desn

O projeto foi publicado nas revistas: AU (Arquitetura e Urbanismo), 73

edi e Arquitetura e Constru

Nesse projeto podemos notar a presen ncias

miesianas presentes nos diversos projetos do arquiteto, como a clareza

construtiva, a estrutura met

racionalidade e limpeza dos espa os e, ainda, a continuidade espacial.

Entretanto, a linguagem arquitet a

gama de materiais utilizados vai alem daqueles anteriormente especificados

pelo arquiteto.



167

Essas novas influ

Estados Unidos, onde estabeleceu um forte contato e admira

obras da regi nia. L

Frank Lloyd Wright e de seu predecessor o arquiteto Maybeck.

Nessa em S por conhecendo de perto as

diversas regi

arquitetura colonial (concurso da biblioteca de Salvador), com certos

elementos e materiais ligados ao clima Brasileiro. Podemos at , uma

certa influ ncia da arquitetura realizada por Lucio Costa.

Dentre as influ ncias destes dois per , podemos perceber

na obra da resid -ateli , o uso do plano inclinado nos telhados, e o uso

de telhas como cobertura. Tamb

Outras influ ncias que podemos notar s no desenho dos v

ilumina

mas sim v em madeira.

A constru continua solidamente fincada ao solo, desde o projeto da

biblioteca de Salvador.

A localiza do lote, bem como o lote em si, s

desse projeto. O terreno e seu entorno apresenta uma natureza exuberante,

com diversas esp

O terreno tem 6.000 m2 e acentuada declividade para a face norte, que

proporciona uma vista aberta 180

horizonte voltado para a Serra da Mantiqueira, de onde se v

cidades.

Assim, o arquiteto estabeleceu como premissas de projeto a transpar

na rela o exterior, e a orienta

O paisagismo realizado, atrav
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em pedra e os grande planos inclinados gramados trazem dimens

importantes do sentido de lugar.

A natureza e o local condicionaram e foram o ponto de partida de toda

orienta Ter o horizonte ao alcance da m

com a natureza e com a vida, constru

lugares iguel.

O paisagismo se pautou de subtra

revelam o natural existente do que nas adi

substancialmente, exce

pontuam sutilmente o ambiente. 1

A edifica j existente no terreno havia sido constru

concreto. O arquiteto incorporou a edifica

estrutura utilizada nessa varanda met , mais uma vez nesse

projeto, os pilares miesianos cruciformes se materializam e sustentam a

cobertura inclinada da varanda. Esses pilares foram detalhados por Miguel,

em chapa de ferro dobrada, e j

concursos da d

O plano inclinado da cobertura, em sua aresta inferior, pode ser tocado pelo

usu espa relativamente baixo e confere edifica

voltada a t externo, um certo aconchego. Al m disto,

emoldura a vis paisagem de quem utiliza a parte social interna da

edifica

O segundo bloco seguiu esta mesma especifica riais, com

estrutura met

como no segundo bloco, esses tijolos s

Os planos inclinados que cobrem os dois blocos t

cobertos por telhas de concreto, na cor cinza.

1 Revista Arquitetura e Urbanismo, no 73
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Em contraste cobertura e paredes, as esquadrias de madeira s

em vermelho. Os v

desenhados de forma que, quem usa o espa

pode desfrutar de contato com o lado externo e com a vista do terreno.

Internamente, os materiais seguem o mesmo crit

O piso

bancadas dos banheiros s

A resid -ateli dois blocos e um pavilh

dois volumes distintos s

transl que define a integra , ao receber o

visitante, j onvida a contempla

O bloco constru

o segundo bloco abriga os ateli ntima. Al

segundo bloco est , ainda esta

implantada a resid

contempla , seja da natureza, seja da vista panor

A conforma dos espa

racionalidade e da limpeza e cuidado do arquiteto ao definir cada local. Os

espa est

demarcada.

O bloco dos ateli lividade do

terreno. Na cota correspondente ao andar superior desse bloco, est o bloco

social, que acontece em um . A resid

localiza-se em uma cota inferior a estas edifica

Apesar do contato constante com o espa

obra, um toque de leveza e intimidade.
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As esculturas, criadas por Miguel Pereira seguem a mesma conceitua

colocada desde seus primeiros projetos. Elas t s,

n

est

boulevards e recantos pelo terreno. Tamb

temas e nesse caso fazem uma homenagem

como a escultura chamada carcar

ao lote uma escultura em cobre, Carranca, uma r

completa a cumeeira a Pousada Pedra Grande. Esta escultura foi exposta

na VI Bienal Internacional de Arquitetura, em S

A resid -ateli

maior de influencias, n

arquitetos. Aqui o arquiteto parece que absorve as caracter

partindo deste para elabora

Tamb Diferente de outras

resid especifica

materiais busca a rusticidade, singeleza e a facilidade de manuten

O paisagismo continua a ser pensado pelo arquiteto e aqui recebe diversos

ambientes pr S

locais destinados as esculturas. Os muros em pedra continuam presentes.

Entretanto, permanece a preocupa

percebida no desenho cuidadoso do pilar, na escala da cobertura, na

precis

trazem o detalhamento no desenho de revestimento e entorno do ambiente

da piscina.

diferen i realizadas. A forma como tirou

partido do declive do terreno acontece de maneira org
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implanta

de cobertura, inclusive com telhas de concreto, conferem, no conjunto de

outros elementos presentes a obra, a contemporaneidade e abertura do

pensamento arquiteto.
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O projeto para a pousada Pedra Grande, Miguel tamb

sozinho. Entretanto, para acompanhar a obra, conta com a parceria de seu

filho e propriet

A pousada localiza-se na Praia do Rosa, no munic

Santa Catarina. O projeto data de 2002, por

conclu

desse litoral e tem diversos exemplos de arquitetura imobili

notar-se uma unidade entre as edifica

s

A primeira fase do projeto abriga 6 apartamentos, todos eles compostos por

kitchnetes com dormit o e banheiro.

Os demais blocos da Pousada abrigaram os seguintes ambientes: Bloco a:

Resid

Bloco D ter

apartamentos.

A obra foi pensada de forma que pudesse ser constru

perder a unidade espacial e a possibilidade de uso adequado, mesmo que

ainda incompleta.

O projeto da pousada foi publicado nas revistas Projeto Design n

e Arquitetura e Urbanismo 139

Bienal Internacional de Arquitetura no ano de 2005.

A obra buscou uma linguagem que se adequasse

agrad

trazia inclusive a inten

blocos horizontais, paralelos, voltados para a vista do mar. A ocupa
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terreno

permitem vis

Como solu rquitet

sistemas construtivos que suprissem a prec -de-obra local e que

pudessem ter custo baixo.

Nota-se nessa obra, uma continuidade do pensamento de Miguel em rela

a quest a Pereira/ Miethke, fortalecendo o

pensamento amadurecido e

tecnologias e linguagens

Outra inspira

arquitetura colonial brasileira, podendo at -se uma refer

Costa, com o projeto do Hotel do Parque S

Rio de Janeiro, de 1940-44.

Como o pr

algumas delas muito grandes. Al

para a face leste e tendo a Lagoa do Meio como percurso de contorno at

mar, dominando uma vista privilegiada da Praia do Rosa.

Assim, a natureza

proposta a partir de um di

conforme a declividade do terreno. O projeto acontece em cinco diferentes

blocos, implantados seguindo as curvas de n

Os blocos A e B t conformada pelas grandes

pedras existentes no lote, o que lhes dar

experi

Alguns blocos, B, C e E, ter

blocos mais acima de desfrutarem da paisagem do local. Isso foi poss
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devido no caso do bloco C a declividade do terreno e, para os outros dois

blocos devido a sua implanta

utilizados em fun ibilidade local, que constatamos aqui,

novamente, contemporaneidade do pensamento do arquiteto.

Essas especifica

pensamento de projeto que considere a quest

inclusive no seu cial.

Da

vigas de eucalipto. Todos os detalhes de encaixe e implanta

elementos foram desenvolvidos pelos arquitetos e executados com prote

de cobre.

A rusticidade dos materiais

identidade

em pedra, com detalhes de corrim

essa caracter

Como cobertura, novamente, o arquiteto utiliza o plano inclinado e, aqui em

duas

ecol

amenizar as agress

das telhas existe uma camada de

das telhas.

Para preencher o espa

madeira utilizou o pau-a-pique, que facilmente molda-se

desse preenchimento.

Para prote sol, o arquiteto projetou uma marquise em bamb

utilizado como brise horizontal, sobre o terra



182

ap

protegesse o usu xecutada

em lona tencionada.

A madeira roli

vertical no pavimento superior. A pavimenta

em concreto, com acabamento em cimento queimado.

O cobre, utilizado como acabamento para diversas pe

caibros, capit

Os demais blocos a serem constru

utilizaram os mesmos materiais e sistemas construtivos.

Na primeira fase de implanta

Bloco C, com 600m2 de

apartamentos completos (sala, quarto, banheiro e cozinha americana),

sendo quatro no pavimento superior e outros dois no inferior. Nesse

pavimento inferior, localiza-se ainda a recep

cozinha.

O desenho desse bloco permite a entrada diretamente pelo pavimento

superior aos apartamentos ali localizados, podendo esta acontecer pela

varanda frontal ou pelo acesso no corredor ao fundo. A vista

inclusive desde a parte interna dos apartamentos, de forma que, mesmo na

cama de cada apartamento

nascendo, por ser esta a face leste da edifica

Cada um dos apartamentos, na parte superior, conta com um dormit

banheiro e uma sala com cozinha integrada. J

n

abrigar um n
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Apenas o bloco D ter um uso diferenciado dos demais, que abrigam os

apartamentos. Neste bloco ficar

pousada.

O projeto para a Pousada Pedra Grande representa uma consolida

diversos elementos do qual o arquiteto insere em seu repert

Resid -Miethke.

Neste projeto s

dialogo com o ambiente natural existente no lote e tamb

conseguida a partir deste. O muro de pedras, para a conten

continua presente e neste caso, devido ao cen

algumas delas, faz ainda maior sentido na quest

edifica

A linguagem arquitet uando ao utilizar cores vivas, agora

com maior variedade, tendo o vermelho e o verde. O uso do plano inclinado

de cobertura recebe neste projeto duas

seu conforto termo-ac

neste projeto, que ao espalhar-se pelo terreno resultou em uma grande

integra

com o interno.

A comunica

podendo-se observar a sinaliza o dos quartos e o pr

pousada, inspirado na escultura que arremata a cumeeira, no acesso

principal, e que tamb

A escultura esta novamente presente. Ela foi concebida em cobre e tem

lugar pr do a viga de cumeeira do telhado. A escultura ocupa

o lugar de acesso a pousada e a partir dela foi desenvolvido o logotipo do

empreendimento. As pe

arrematam todo vigamento do telhado.
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Mais uma vez aqui o arquiteto demonstra preocupa

local, rigor no detalhe e um projeto pensado para viabilizar a f

manuten

preocupa-se com o usu

ele desenvolvidos.
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A realiza

ainda se deve retomar de forma sucinta. A primeira foi o desafio de analisar

a obra do arquiteto Miguel Pereira, em seus aspectos singulares,

considerando-a no amplo contexto de toda sua produ

com o arquiteto ainda atuante.

A segunda, o trabalho foi desenvolvido com base na avalia

informa

perspectivas, fotos etc), de modo a ilustrar, atrav

dos diversos per

Pereira. Por outro lado, a pesquisa sobre a forma

se avaliassem os processos de matura

compreendendo as suas influ

a uma pr

Complementam o quadro as entrevistas realizadas com o pr

a leitura do material divulgado pela m -se

entrevistas a jornais e revista, textos, artigos ou abordagens correlatas, al

dos livros de sua autoria.

Para esta pesquisa n

vivida no escrit

compreender a dimens

postura que o conduz na labuta da arquitetura. Pude tamb

suas atuais atribui -

gradua UIA e, atualmente a

presid

o sem fim de alunos, amigos e arquitetos que o telefonam ou visitam em

busca de diretrizes das mais diversas.

De fato um arquiteto de postura singular e disciplinada, que conduz com

profundidade e seriedade cada atividade realizada. Ele diz ser at
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positivista, principalmente no sentido da racionalidade e, continua

explorando instrumentos marxistas para analisar o mundo.

sempre foi uma caracter

renegasse outras filosofias, mas aprendi com ela a ter uma vis

das outras

instrumento poderoso para enfrentar a realidade. 1

Este trabalho, entretanto, buscou apresentar e analisar a vertente da

atividade de projetos de arquitetura. Atrav

projetos foi poss

e transforma obra.

As dez obras aqui apresentadas procuraram representar a amplitude de

projetos realizados pelo arquiteto, mostrando sua trajet

Os tr

explana textos onde cada projeto foi

realizado. Mas, tamb

A d

quantidade de projetos produzidos. Nesta d

conhecida pelo brutalismo paulista ou pela arquitetura da escola carioca,

representada por Oscar Niemeyer. Em alguns outros estados do pa

arquitetos despontavam-se com proposta de influencias diferenciadas, como

Minas Gerais e alguns estados nordestinos, que buscavam pensar

arquiteturas com influencias de suas regi

J -S

Paulo, principalmente da escola carioca e algumas influencias da arquitetura

uruguaia. Neste contexto, notamos a singularidade da obra do arquiteto

Miguel Alves Pereira, com forte referencia ao arquiteto Mies Van der Rohe,

principalmente pela clareza construtiva, a estrutura met

os pilares cruciformes, a racionalidade e limpeza dos espa

continuidade espacial. Essa referencia permaneceu em todos os seus

1 Bien -57, novembro de 2006. Entrevista com o Arquiteto Miguel
Alves Pereira.
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projetos, embora naqueles mais recentes outras tend

ganhado for

Ainda referente

participa cionais. Nesses projetos o arquiteto

mant

especifica

cultural em dar sentido racionalmente a cada proposta do projeto.

Os concursos do segundo per

mesmo compromisso, est

Tanto em Salvador como em Bras

arquiteto foi em n eus

vizinhos.

Neste segundo per

aspectos da arquitetura colonial brasileira e, mesmo da escola carioca,

atrav

resultado est sofrem mudan

s

Nestes dois projetos para as Bibliotecas, vemos o uso do concreto armado

aparente, heran

trabalhado apenas racionalmente e buscando a simplicidade. Aqui o

arquiteto se permite explorar novas linguagem e formas de se apropriar

deste elemento.

fato mergulha em novos experimentos. Estes projetos trazem outros

materiais, novos sistemas construtivos e principalmente a total percep

integra

anteriormente estava sendo trabalhada, aqui adquire formas pr

deixa envolver pelas influencias da arquitetura brasileira, em especial aquela

colonial.
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Entretanto, nos tr

permanentes. As preocupa

metodologia adotada permanecem constantes. Sobre esta metodologia,

podemos citar a influencia do pensamento de Niemeyer, muito estudado por

ele em seu doutorado e posteriormente na elabora

respeito. O projeto necessita poder ser explicado depois de concebido.

Desde os primeiros projetos houve a busca, por Miguel, da racionalidade na

concep

preocupa

inserida. Al

espa a partir da percep

como ir

malhas da cobertura do Instituto Conc

A preocupa z presente.

As especifica

pensadas j -de-obra

dispon

momentos como na pr -moldagem na refinaria Alberto pascoalini, nos

pilares e vigas em eucaliptos da Pousada Pedra Grande. Alguns elementos

construtivos tamb

o pilar cruciforme, os muros em pedra.

A obra traz caracter adeza, eleg

refer

discursos, sempre enf

igualmente seus discursos demonstra requinte e cuidadosa elabora
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n nome p
1 Plano de Melhoramentos de Porto Alegre
2 Ed
3 Ed
4 Ed
5 Exposi
6 Ed
7 Museu das Miss
8 Ed
9 Ed
10 Instituto de Previd
11 Ed
12 Hospital das Clinicas
13 Resid
14 Resid
15 Tribunas Sociais do Jockey Clube
16 Ed
17 Pal
18 Pal a
19 Aeroporto Salgado Filho
20 Instituto de Pesquisas Biol
21 Pal
22 Pal
23 Plataforma Caracol
24 Capela Caracol
25 Sede do Departamento Federal de Seguran P
26 Edificio Sede da Petrobr
27 Perspectiva geral 49
28 implanta 49
29 T 50
30 Inferior 50
31 corte longitudinal 51
32 corte transversal 51
33 Fachada leste 51
34 Fachada sul 51
35 Detalhe paisagismo 52
36 corte na porta de correr 52
37 Perspectiva int 53
38 Perspectiva ext 53
39 Foto 54
40 Foto 54
41 Foto 55
42 Foto 55
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43 implanta 60
44 foto vista 61
45 foto - acesso 61
46 foto vista 62
47 foto detalhe em concreto 62
48 foto detalhe terra 63
49 detalhe muro e concreto 63
50 Implanta 69
51 planta museu 70
52 T 70
53 Vista 71
54 corte longitudinal 71
55 Vista 71
56 corte transversal 71
57 corte com alto relevo 71
58 Escultura em bronze 72
59 alto relevo em bronze 72
60 perspectiva externa 73
61 perspectiva externa 73
62 perspectiva externa 73
63 Perspectiva interna 74
64 Perspectiva interna 74
65 implanta 81
66 perspectiva externa 82
67 perspectiva externa 82
68 painel alto relevo 83
69 painel alto relevo 83
70 vista geral 83
71 Habita Terreo bloco B 84
72 Habita Cobertura 84
73 Habita terreo Bloco A 84
74 Habita pavimento tipo 84
75 Habita fachada 85
76 Habita corte longitudinal 85
77 Habita fachada norte 85
78 Habita corte transversal 85
79 Capela planta 86
80 Capela fachada lateral 87
81 Capela fachada principal 87
82 Capela corte longitudinal 87
83 Capela corte transversal 87
84 Capela perspectiva 88
85 Capela detalhe 88
86 Aula semi enterrado 89
87 Aula t rreo 89
88 Aula 1andar 89
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89 Aula fachada lateral 90
90 Aula corte longitudinal 90
91 Fachada corte transversal 90
92 Aula persp vestibulo principal 91
93 Aula persp interna 91
94 Aula persp externa 92
95 Aula persp externa 92
96 Persp biblioteca 93
97 Persp centro estudantil 93
98 Gin t reo 94
99 Gin 94
100 Gin lateral 95
101 Gin 95
102 Gin 95
103 Gin 95
104 Gin 96
105 Audit Perspectiva interna 96
106 Implanta 108
107 Vista geral 108
108 Administra implanta 109
109 Administra planta 110
110 Administra corte leste oeste 111
111 Administra corte norte sul 111
112 Administra oeste 111
113 Administra leste 111
114 Administra norte 111
115 Administra norte 112
116 Administra 112
117 Administra elemento vazados 112
118 Administra detalhe elemento vazados 112
119 Forro 113
120 Laborat planta 114
121 Laborat corte CC 115
122 Laborat corte DD 115
123 Laborat oeste 115
124 Laborat leste 115
125 Pavilh leste 1etapa 116
126 Pavilh corte da viga calha secund 117
127 Pavilh destalhe de telhas 117
128 Pavilh detalhe de telha transp e sua fixa 117
129 Pavilh sul - 2a etapa 118
130 Pavilh norte 118
131 Pavilh leste 118
132 Pavilh oeste 118
133 Pavilh encaixe de paineis pre-moldados 119
134 Pavilh tipos de paineis pre-mold 2aetapa 120
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135 Restaurante entorno do lago 121
136 Restaurante implanta 122
137 Restaurante superior 123
138 Restaurante corte AA 124
139 Restaurante corte BB 124
140 Restaurante vista leste 125
141 Restaurante vista sul 125
142 Restaurante vista oeste 125
143 Restaurante vista norte 125
144 Recep mento inferior 126
145 Recep 127
146 foto administra 128
147 foto administra 128
148 foto pavilh 129
149 foto pavilh 129
150 foto pavilh 130
151 foto pavilh 130
152 foto restaurante 131
153 foto restaurante 131
154 foto recep 132
155 foto recep 132
156 massa horizontal 144
157 Implanta 144
158 T 145
159 semienterrado 145
160 Pavimento 1 146
161 Pavimento 2 146
162 corte transversal 147
163 Entrepiso 147
164 Perspectiva ext 148
165 perspectiva ext 148
166 t rreo 154
167 Inferior 154
168 Superior 155
169 Corte 155
170 Implanta da UnB 156
171 Vista geral da UnB 156
172 Vista geral da biblioteca 157
173 Vista 157
174 Vista 158
175 Vista 158
176 Escultura totem 163
177 Escultura carcar 163
178 Escultura piramide das aguas 164
179 Escultura carranca 164
180 Escultura carranca 164
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181 Escultura condor 165
182 Escultura dragao malvado 165
183 Implanta 172
184 Planta 173
185 corte AA 174
186 corte BB 174
187 Foto rosa dos ventos 175
188 foto bloco dos atelies 175
189 foto piscina e atelie 176
190 foto p 176
191 foto rosa ds ventos 177
192 foto piscina e pav lazer 177
193 foto cob de vidro entre 2 bls 178
194 Ateli 178
195 Implanta 185
196 Cobertura 186
197 Bloco C inferior 187
198 Bloco C superior 187
199 corte geral 188
200 Vista Bloco C 188
201 Detalhe 189
202 foto vista bloco C 190
203 Foto 190
204 Foto 190
205 foto det cob e brise 191
206 foto acesso blc 191
207 foto terra 192
208 foto 192
209 foto 192
210 foto det carranca e comunic visual 193
211 foto det carranca e com visuak 193
212 foto carranca 193
213 foto det viga pilar 194
214 foto vista a partir dorm blc 194
215 foto vista a partir sala blc 195
216 vista a partir pav inf blc 195
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