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Resumo

 The topic of this thesis is the projects conceived to 
satisfy demands of not well defined contexts or programs 
especially those conceived as standards or systems to be 
implemented.
 The objective is to identify project strategies and 
methodologies used in the architectural works examined as 
a contribution to understanding projects which are in va-
guely-determined or continuously-evolving situations like 
the ones in which we live today.
 In order to understand current public building pro-
jects, mainly those with learning and educational purposes, 
our work covered a meaningful period from the 20th cen-
tury to the early 21st century in which intense transforma-
tions of physical and social contexts imprinted a permanent 
and programmatic evolution of the topic.

 It was possible to observe that the continuity of con-
ceiving projects as a way of confronting social urban condi-
tions relies mainly on understanding constructive elements 
as project elements and not on considering formal referen-
ces as a transforming agent of the place. By developing a 
logic and not an analysis of the works, our thesis answers 
the hypothesis formulated initially, in wich we affirm that 
the project should promote the continuity of architectu-
re by seeking in the reality conditions for broader actions 
among individuals. Therefore, the knowledge accumulated 
by architecture assumes importance in the search for the 
necessary interdisciplinarity.

Key words: Architecture project. Public building. Cons-
tructive elements. Educational architecture. Standards. 
Systems.

Abstract Title: From the limit to the permanence of the project

 O tema desta tese são os projetos elaborados para 
atender contextos ou programas pouco definidos, especial-
mente aqueles desenvolvidos como padrão ou sistemas a 
serem implantados.
 O objetivo é identificar as estratégias e metodolo-
gias de projeto aplicadas nas obras examinadas como con-
tribuição ao entendimento do projeto em situações pouco 
determinadas ou em constante evolução, como as que vive-
mos atualmente.
 A fim de entender projetos de equipamentos públi-
cos atuais, especialmente aqueles com a missão de aprendi-
zagem e de formação, nosso trabalho percorreu um período 
significativo do século XX e do início do século XXI em que as 
intensas transformações dos contextos físico e social impri-
miram uma permanente evolução programática do tema.

 Foi possível observar que a permanência do proje-
to como meio de enfrentamento da condição social urbana 
está fundamentalmente baseada no conhecimento dos ele-
mentos construtivos como elementos de projeto e não na 
referência formal como transformadora do lugar. Ao cons-
truir um raciocínio e não uma análise das obras, nossa tese 
responde à hipótese colocada inicialmente. Nela, afirma-
mos que o projeto deve promover a permanência da arqui-
tetura ao encontrar na realidade as condições de uma ação 
mais ampla entre os indivíduos. Para isso, o conhecimento 
acumulado pela arquitetura ganha importância na busca 
pela interdisciplinaridade necessária.

Palavras-chave: Projeto de arquitetura. Equipamento públi-
co. Elementos construtivos. Arquitetura escolar. Padrão. 
Sistema.



A crítica de arte, na medida em que se caracteriza pela emissão 
de um juízo, desenvolve-se próxima à teoria, à estética e à his-
tória. Não se deve, contudo, entender tal julgamento apenas em 
seu sentido mais imediato, de promoção ou negação do estabe-
lecimento de quais obras são melhores, quais são piores. A mis-
são da crítica vai além, é muito mais complexa, está impregnada 
de problemas metodológicos e de contradições. Constitui uma 
atividade com amplo sentido cultural. Sua missão é interpretar 
e contextualizar, e pode ser entendida como uma hermenêutica 
que revela origens, relações, significados e essências. A dificul-
dade de emissão desse juízo aumenta num período de incerte-
zas e de complexidade como o atual. 

MONTANER, 2007
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 No mestrado, foi fundamental, para estudar o proje-
to, relacioná-lo com a cidade como argumento, como rotei-
ro e como personagem. Agora, é o modelo que será avaliado 
enquanto projeto, na perspectiva de sistema ou do sistema 
em que se insere ou ainda com o qual se relaciona. O fio 
condutor da pesquisa é a identificação dos valores essen-
ciais capazes de suportar a diversidade de situações em que 
a obra poderá ser implantada e suas constantes mudanças. 
Perguntamo-nos como o projeto baseado em um padrão re-
solve situações e programas distintos e como constrói seus 
fundamentos para permitir sua evolução no tempo? Seriam 
a padronização do projeto e sua repetição suficientes para 
o enfrentamento de uma realidade cada vez mais difusa?
 Ângelo Bucci (2010: 20) aponta-nos caminhos ao 
indagar: “Como propor projetos numa cidade que parece 
já ter perdido o sentido?” Ou seja, quando o contexto pa-
rece ter perdido o sentido. Em sua tese de doutorado, São 

Paulo, Razões de Arquitetura, Bucci, preocupado em dis-
cutir a pertinência do ato de projetar na metrópole, em 
especial no centro da cidade de São Paulo, propõe novas 

 As considerações ao lado, acerca do filme Cópia Fiel, 
introduzem com propriedade um tema de interesse em re-
lação ao culto da imagem na sociedade contemporânea, a 
saber, o valor de arte assumido pela imagem em função do 
contexto em que é inserida. Assim a cópia teria um valor 
mais significativo como obra de arte em relação ao original 
no momento em que é instalada num museu. No entanto, 
teria a obra a capacidade de demonstrar suas qualidades 
sem que tal operação fosse realizada? Como poderíamos 
avaliar a arquitetura em situação análoga, ou seja, quando o 
projeto teria sido desenvolvido sem que seu contexto esti-
vesse definido?
 Tais questionamentos foram a base da presente pes-
quisa, um prolongamento natural do meu trabalho anterior, 
Arquitetura do Espetáculo em Cena1. Uma das considerações 
trazidas pela dissertação refere-se ao um novo significado 
para a arquitetura que perdera sua função original, desde 
que provida de qualidades essenciais. Doravante cabe ava-
liar como os projetos definidos a partir de um padrão ou 
de modelos, sem um contexto predefinido, comportam-se e 
adquirem valor. 

1  Dissertação de mestrado defendida em 2014 na Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo e realizada sob a orientação do Prof. Dr. Paulo 
Julio Valentino Bruna.
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“Cópia Fiel” (Copie Conforme, 2010) é um curioso 
olhar etnográfico de um diretor iraniano para a 
cultura das imagens ocidental: Abbas Kiarostami 
vai ao polo irradiador do cânone da ilusão figurati-
va das imagens (a Itália dos museus, igrejas e arte 
sacra) para mostrar, paradoxalmente por meio do 
artifício (um escritor que promove um livro so-
bre o valor das cópias em relação a obra artística 
original e que voluntariamente participa de um 
“role-playing” proposto por sua admiradora), que 
as imagens são intransitivas, não remetem a nada 
fora delas mesmas, seja uma suposta natureza di-
vina ou real. Elas sempre foram meros simulacros. 
[...] Uma falsificação poderia ter a mesma validade 
que a original? Mona Lisa teria um original? Ou o 
que chamamos de “original” já seria uma falsifica-
ção da Gioconda real? O que chamamos de arte, 
nada mais seria [do que] uma percepção humana 
influenciada pelo contexto onde o objeto se encon-
tra como, por exemplo, o museu? 

FERREIRA, 2013Introdução
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personagens, ou seja, à sua condição humana, o escritor 
atinge inúmeras culturas através do mundo, tendo nas di-
ficuldades do terreno e da linguagem os agentes de com-
preensão e disseminação de sua universalidade:

Graciliano não “depende” do Nordeste [...] Estes 
dois lados da questão – na medida em que o autor 
não depende do país, ou da região, que constitui 
um dos seus motivos mais visíveis, e na medida 
em que o leitor está dispensado do conhecimen-
to desse país ou dessa região para o entender – , 
estes dois lados da questão deviam constituir 
prova suficiente da autonomia daquele valor que 
constitui a criação literária como nova realidade, 
a qual só sob aspectos de ordem secundária é líci-
to, e mesmo assim prudentemente, referir àquela 
em que se fundamenta, ou que toma como pretexto. 
(MONTEIRO, 1959, apud GARBUGLIO, BOSI, FA-
CIOLI, 1987:272)

 Visto sob outro ângulo, podemos dizer que o com-
promisso do poeta é expressar-se. Quem se expressa pro-
fundamente a si mesmo, expressa aos outros, ou seja, 
“quanto mais individual, mais universal”, pois os sentimen-
tos descritos estão na base de toda a humanidade, indepen-
dentemente de fronteiras e de regimes políticos, como afir-
ma Mário Quintana:

cam a arquitetura sem que, para isso, seja preciso justificá-
-la pelas condições do sítio ou pelo momento civilizatório 
em que se inseriu. Acreditamos, assim, haver maior poten-
cial de sobrevivência do projeto, mesmo em momentos de 
constante transformação e de intenso questionamento de 
sua validade.
 Sabemos que, em certa medida, a arte baseada em 
valores universais foi protagonista de parte significativa 
do século XX. Sua capacidade de transmitir conteúdos nas 
mais diversas sociedades estabelecidas esteve no centro 
das preocupações defendidas pela Arquitetura Moderna, 
como força da liberdade criadora. 
 No entanto, se a crítica a tais valores foi ancorada 
principalmente na identificação das culturas locais, nas 
condições do sítio e nas relações sociais estabelecidas em 
determinado grupo, como a arquitetura poderia atuar no 
momento em que tais princípios parecem ter perdido o 
sentido, como indagado por Ângelo Bucci? Acreditamos 
que a arte permanece quando os valores locais tornam-se 
veículo do exercício da principal função a ser considerada: 
a existência humana.  
 Podemos encontrar um paralelo examinando a uni-
versalidade do escritor Graciliano Ramos, sobretudo em 
seu romance Vidas Secas. Ao se dedicar à essência de seus 

Quando os objetos artísticos são separados das 
condições de origem e funcionamento na expe-
riência, constrói-se em torno deles um muro que 
quase opacifica sua significação geral, com a qual 
lida a teoria estética. A arte é remetida a um cam-
po separado, onde é isolada da associação com os 
materiais e objetivos de todas as outras formas 
de esforço, sujeição e realização humanos. Assim 
impõe-se uma tarefa primordial a quem toma a 
iniciativa de escrever sobre a filosofia das belas-
-artes. Essa tarefa é restabelecer a continuidade 
entre, de um lado, as formas refinadas e intensi-
ficadas de experiência que são as obras de arte e, 
de outro, os eventos, atos e sofrimentos do coti-
diano universalmente reconhecidos como consti-
tutivos da experiência. (DEWEY, 2010: 60)

 Não se trata, portanto, de privar a arquitetura de seu 
contexto3, pois o projeto faria “a ponte” entre forma e expe-
riência, como podemos compreender a partir das conside-
rações de Dewey. O caminho de investigação que propomos 
busca aprofundar o conhecimento dos valores que qualifi-

3  No âmbito da presente pesquisa, o contexto é entendido como o meio físico 
e social em que a obra será implantada. Nele são consideradas as condições geográficas 
naturais e urbanas, assim como as características humanas do lugar.

estratégias ou operações: mirar, transpor, invadir, infiltrar 
(2010: 113). Segundo ele, seriam essas estratégias válidas 
para enfrentar um momento de incertezas, tal como o que 
estamos atravessando.
 Por outro lado, as dificuldades para compreender 
o valor da arquitetura, independentemente do seu contex-
to, mostram-nos a urgência na formação do espírito crítico 
capaz de orientar o projeto em momentos de franca trans-
formação. Não se trata da busca do projeto baseado na uni-
versalidade, como se orientou a Arquitetura Moderna na 
primeira metade do século XX. A arquitetura, assim como a 
arte, demanda o entendimento de fundamentos que a sus-
tentem e que devam amparar sua atuação em uma perspec-
tiva mais ampla.2 Dessa forma, entendemos que o fortale-
cimento do projeto é um dos caminhos fundamentais para 
o enfrentamento da multiplicidade de situações em que a 
arquitetura deve atuar.
 Há, na arte, situações que dificultam seu entendi-
mento, como argumenta John Dewey em seu livro Arte 

como Experiência, o que pode gerar o risco de configurar-
mos cânones, distantes da experiência humana:

2  Ver SYKES, 2013.
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 Em outras palavras, o projeto preserva sua capaci-
dade de inovar a cada repetição sem que suas qualidades 
primordiais sejam abandonadas. 
 O número de casos semelhantes que nos fazem re-
fletir sobre o tema é extenso. El Lissitzki, em seu Plano de 
1924 para Moscou, propõe a construção de diversos edi-
fícios monumentais, os Prouns Repasse-Nuage, em cruza-
mentos importantes, indiferente à concentração urbana da 
cidade. O projeto é alheio à noção de lote, de limites, e con-
centra sua força criativa na forma e na estrutura espetacu-
lar para sinalizar a presença da modernidade na metrópole 
soviética, ou seja, ele independe do contexto. 
 Acreditamos que a sobrevivência do projeto deveria 
ir além das dificuldades de ordem ambiental e social pelas 
quais a sociedade se depara diariamente. Por isso, nosso 
trabalho investiga a permanência do projeto mesmo quan-
do aplicado em contextos e programas não definidos ou em 
evolução, em que o tempo deve ser considerado como fun-
damento. Em outras palavras, a presente pesquisa examina 
como a arquitetura sobrevive à falta de determinação.

 Ao retornarmos para o campo do projeto, podemos 
observar que a estandardização do mobiliário é também 
uma estratégia utilizada para que a arte tenha um alcance 
universal. A produção em massa do objeto industrializado 
encontra, assim, um caminho para atingir maior número 
de indivíduos. No entanto, Alvar Aalto nos ensina, através 
de seus projetos, como determinados standards tornam-se 
modelos diversos, ainda que repetindo suas soluções, como 
evidenciados pelos curadores de recente exposição sobre 
sua obra:

A solução concebida por Aalto se fundamenta no 
princípio da estandardização flexível, que busca 
seus modelos na natureza. [...] a maioria dos pro-
jetos de móveis de Aalto são produzidos a partir 
de elementos estandardizados e econômicos que 
podem ser montados de diferentes maneiras, a fim 
de oferecer uma grande variedade de modelos.5

5  Nossa tradução. Texto original: La solution conçue par Aalto se fonde sur le 
principe de standardisation flexible, qui puise ses modèles dans la nature. [...] la plupart des 
projets de meubles d’Aalto sont produits à partir d’éléments standardisés et économiques 
qui peuvent être assemblés de différents façons, afin d’offrir la plus grande variété de mo-
dèles (In Guia da exposição Aalto Architecture & Designer. Curadoria de Jochen Eisenbrand 
- Vitra, Eeva-Lisa Pelkonen -Yale e Stéphanie Quantin-Biancalani. De 9 de março a 1 de 
setembro de 2018. Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Paris.).

 Na área musical vale destacar os standards do jazz 
que são temas cujo conhecimento universal permite que 
músicos de origens diversas possam praticar sua liberdade 
criadora desde o primeiro encontro, independente do lugar 
em que se encontram. São obras recriadas a cada nova exe-
cução, não por um novo arranjo, mas por uma nova constru-
ção, baseada na repetição do tema. Em outras palavras, não 
haveria improviso, puro e simples, sem o prosseguimento 
do tema. O arranjo musical cria uma nova maneira de exe-
cutar a melodia com o objetivo de adaptá-la a determina-
do grupo de instrumentos ou à interpretação de um cantor 
específico, ou ainda, para potencializar certas qualidades 
melódicas. O standard do jazz, de maneira distinta, passa 
a cada repetição por uma nova construção, torna-se uma 
nova obra, seguindo exaustivamente a referência original à 
qual pode ser permanentemente identificada. 
 Podemos entender o standard examinando a forma-
ção da palavra: stand + hard, ou seja, aquilo que se mantém 
de pé por sua capacidade exemplar. Não seria uma obra sem 
nenhuma característica especial, algo genérico ou comum, 
mas sim uma obra dotada de qualidades consistentes capa-
zes de incluí-la em um repertório comum a todos os músicos.

Do individual e do universal
Existe um mundo para cada espécie de bicho. Mas 
existe um mundo diferente para cada bicho da es-
pécie humana. Daí, a minha desconfiança da poe-
sia de equipe, engajada, comprometida. Porque 
um poeta, quanto mais individual, mais universal 
- isto é, mais livre das contingências da classe, do 
meio, da época, do folclorismo, dos campos fe-
chados do regionalismo. (QUINTANA, 2009, in DE 
FRANCESCHI, 2009: 72, 73)

 No filme Phoenix4, a identidade da personagem 
principal somente é percebida quando ela canta ao final. As 
transformações físicas e as mudanças de comportamento, 
causadas pelos horrores da segunda grande guerra, foram 
suficientes para que ela não fosse mais reconhecida, mes-
mo pelo marido, que a considerava morta. Mas foi através 
do canto, o principal valor de sua identidade, que sua exis-
tência não pôde mais ser negada.
 Assim como a literatura e o cinema, a música tam-
bém revela bons argumentos para o embasamento de nos-
sas questões.

4  Filme alemão de 2014, dirigido por Christian Petzold, que narra a história 
de Nelly Lenz (Nina Hoss), sobrevivente que teve o rosto desfigurado em um campo de 
concentração nazista. Irreconhecível após a cirurgia de reconstrução facial, ela vaga pela 
destruída Berlim à procura de seu marido, Johnny (Ronald Zehrfeld).
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Prouns Repasse-Nuage, Praça Nikitsky. Plano de massas Moscou. El Lissitzky, 1924. Fonte: arquivo didático Beaudouin Architectes 

<www.beaudouin-architectes.fr/2011/08/lazar-khidekel/>. Visualizado em 20/03/2018.

Prouns Repasse-Nuage. Praça Nikitsky. Fotomontagem, El Lissitzky, 1924. Fonte: arquivo didático Beaudouin Architectes 

<www.beaudouin-architectes.fr/2011/08/lazar-khidekel/>. Visualizado em 20/03/2018.



26 27

 A outra imagem presente na capa desta tese repro-
duz uma obra do artista Lazar Khidekel, originário de Vi-
tebsk (Bielorrússia), professor da Escola de Artes de Vite-
bsk, que funcionou de 1918 a 1922. Dirigida inicialmente 
por Marc Chagall e posteriormente por Kasimir Malévich, 
essa escola teve atuação fundamental na formação da Van-
guarda Russa nos anos pós-revolução, mesmo estando dis-
tante das metrópoles soviéticas7. A arquitetura visionária 
proposta por Khidekel pousa no território sem um destino 
determinado. São formas predefinidas, inseridas na pai-
sagem aquática natural e que apontam para a convivência 
harmônica entre o ambiente natural e o ambiente construí-
do. Para Khiedekel, a arquitetura poderia se estabelecer 
em total harmonia com o meio ambiente abrindo caminho 
para as atividades humanas que surgiriam, portanto, sem 
um programa totalmente estabelecido a priori.
 Assim, nosso trabalho aponta caminhos a partir dos 
quais a pesquisa se desenvolveu, de maneira a construir um 
entendimento mais amplo do seu principal objetivo: dentro 
da perspectiva da arquitetura contemporânea brasileira, 
com enfoque nos equipamentos públicos, investigar estra-
tégias e metodologias de projeto aplicadas à arquitetura a 
ser implantada em contextos variados ou não definidos e 

7  Ver KHIDEKEL, 2014 e LAMPE, 2018.

suas relações com os sistemas em que se inserem, conside-
rando a repetição como instrumento de projeto, seja como 
modelo ou como padrão.
 Isso significa organizar a pesquisa em três subtemas 
de investigação: 
 — o projeto cujo contexto do ponto de vista físico é 
indefinido e cuja repetição pode ser uma condição primor-
dial;
 — o projeto que deve suportar a indefinição do 
programa, ou seja, cujo contexto social não está claramen-
te determinado;
 — o projeto em que o tempo é o ingrediente funda-
mental, sendo a evolução, o improviso ou as mudanças de 
uso alguns de seus pré-requisitos, constituindo-se um atri-
buto para o enfrentamento das indefinições do programa e 
do contexto acima citadas.
 É com essa estrutura que organizamos os capítulos 
desenvolvidos a seguir. Antes disso, o primeiro deles define 
as noções e os princípios fundamentais que utilizamos em 
nossa pesquisa. 

um modelo tridimensional digital que poderia ser aplicado 
em um contexto qualquer, uma verdadeira imagem do mun-
do virtual.
 Apesar de tudo isso, as estruturas internas do equi-
pamento público se mantêm em pé, o que permitiria sua 
recuperação. Entretanto, se o contexto não mais existe, a 
arquitetura deverá buscar outra maneira de se justificar ou 
outro território para se implantar, como foi a solução oficial 
pretendida pelas autoridades envolvidas na reconstrução 
da vila desaparecida. 
 Tais observações ilustram de maneira preliminar 
como a arquitetura parece permanecer vinculada ao con-
texto em que se insere. É certo que a velha Bento Rodri-
gues pouco evoluiu em três séculos de existência, o que 
indica um profundo enraizamento da comunidade com 
o ambiente natural e sua relação com o ambiente cons-
truído. Mas é certo também que o equipamento edificado 
mantém suas características, que poderiam ser repetidas 
em uma nova realidade a ser reconstruída. No caso citado, 
o projeto perdera o sentido por operar em um contexto 
inexistente. Esta é a questão inicial que orienta nossa pes-
quisa, a saber, em que medida é possível justificar o proje-
to quando o contexto é desconhecido.

 A imagem que abre esta tese mostra a escola da pe-
quena Bento Rodrigues após a passagem do mar de lama 
que destruiu todo o seu território, resultado do maior de-
sastre ambiental ocorrido no Brasil6. Mais do que a grave 
devastação do ambiente natural que se estendeu por todo 
o Vale do Rio Doce até sua foz na costa do estado do Espíri-
to Santo, a passagem dos dejetos resultantes das atividades 
mineradoras na região de Mariana destruiu o meio ambien-
te construído pelo homem desde o século XVIII, período em 
que o subdistrito teve papel expressivo no ciclo da minera-
ção colonial. 
 A foto aérea mostra com clareza o pouco que restou 
da edificação, com sua organização espacial em “pente” re-
velada por suas paredes manchadas pela lama, como uma 
escultura emergindo do solo, rodeada por um contexto que 
não existe mais ou, pelo menos, não é mais aquele cujo co-
nhecimento orientou e inspirou seus habitantes na edifica-
ção de sua comunidade durante mais de três séculos. Assim, 
poderíamos admitir que a arquitetura como construção re-
sistiu ao desastre, mas não se pode deixar de perceber que 
ela parece não fazer mais sentido. A imagem se aproxima de 

6  Em 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem de Fundão lançou 
no meio ambiente 55 milhões de metros cúbicos de rejeitos decorrentes da atividade da 
mineradora Samarco, pertencente ao Grupo Vale do Rio Doce. A vila de Bento Gonçalves, 
subdistrito do município de Mariana (MG), foi totalmente devastada. Ver SERRA, 2018.
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Capítulo 1
Noções e princípios básicos

 Edgar Morin (2014) deixa claro, na epígrafe ao lado, 
por que cada vez mais devemos rever os procedimentos de 
investigação em função da extrema complexidade com que 
os sistemas atuam sobre a realidade. A resposta determi-
nista decorrente da causa, da ação que levaria a uma rea-
ção, não mais se ampara em mecanismos seguros de com-
preensão da realidade, reflexão que se aplica ao projeto.
 A arquitetura passou um período significativo em que 
o contexto, em grande medida, protagonizou ou, pelo menos, 
orientou de maneira decisiva o projeto, o que levou a histo-
riografia a dedicar especial atenção à arquitetura adaptada 
ao lugar9. Em muitas situações, os diagnósticos e os mapas 
conceituais, baseados na leitura do território, adquiriram 
importância semelhante ou superior ao próprio projeto10.
 

9  Estamos nos referindo, por exemplo, às obras interessadas tanto na arquite-
tura vernacular como na sensibilidade pelo lugar. Ver MONTANER, 2001: 27-43; FRAMP-
TON, 2003: 381-397.
10  Em recente trabalho que realizamos como jurado do prêmio Opera Prima 
2018, pudemos verificar que, em 70% dos trabalhos de fim de curso (TFG), os alunos uti-
lizaram para análise e justificativa dos projetos de três a quatro pranchas de um total de 
seis que compunham o trabalho. Isso significa que houve mais espaço para fundamentar 
a proposta do que para demonstrá-la, o que confirma a importância que tem sido dada 
aos diagnósticos na prática do projeto.

Enfrentar as incertezas
As ciências permitiram-nos obter muitas certezas, 
mas revelaram-nos igualmente inúmeras incerte-
zas durante o século XX. [...] Não se pode mais eli-
minar a incerteza pois não se pode conhecer com 
perfeita precisão todas as interações de um sistema, 
sobretudo quando esse é muito complexo. Logo, a 
imprevisibilidade encontra-se no seio do próprio 
determinismo em si. A abordagem por indução ou 
dedução, que ao mesmo tempo fundamentam a 
ciência clássica e nosso modo ordinário de enten-
dimento do mundo, foi questionado. [...] Se por um 
lado essa ruptura está hoje consumada, por outro 
ainda falta aos cientistas a cultura epistemológica 
necessária para conceber uma mudança de para-
digma. É verdade que cada um em sua disciplina 
procura negociar com a incerteza. [...] Deve-se, por-
tanto, mudar a maneira de se conceber o conheci-
mento científico. 

MORIN, 20148

8  Nossa tradução. Texto original: Affronter les incertitudes. Les sciences nous ont 
fait acquérir beaucoup de certitudes, mais nous ont également révélé au cours du XXe siècle 
d’innombrables domaines d’incertitudes. [...] On ne peut plus éliminer l’incertitude car on ne 
peut pas connaître avec une précision parfaite toutes les interactions d’un système, surtout 
lorsque celui-ci est très complexe. L’imprédictibilité se trouve donc au coeur même du déter-
minisme lui-même. L’approche par induction et déduction, qui fonde à la fois la science classi-
que et notre façon ordinaire de connaître le monde, a été mise en question. [...] Si cette ruptu-
re est aujourd’hui consommée, il n’en demeure pas moins que les scientifiques manquent de 
la culture épistémologique nécessaire pour concevoir un changement de paradigme. Certes 
chacun dans sa discipline essaie de négocier avec l’incertitude. [...] Il faut donc changer la 
façon de concevoir la connaissance scientifique. (MORIN, 2014: 31-32)
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ocorrem e como novas relações surgem demonstra certa 
defasagem com o tempo do projeto, ou seja, o tempo ne-
cessário para a compreensão da realidade citada e na ela-
boração das respostas. 
 A fim de que o projeto retome sua atuação como 
agente de transformação da realidade é necessário que ele 
seja capaz de criar condições para a antecipação de novas 
relações ou, pelo menos, de responder com precisão e agili-
dade às demandas já formuladas.
 O contraponto a essas considerações acima citadas 
são os projetos que permanecem atendendo a novas rea-
lidades ou novos usos, mesmo que, em sua origem, não te-
nham sido consideradas tais situações. Haveria um grande 
interesse em identificar quais foram os fundamentos res-
ponsáveis pela permanência de suas qualidades, mesmo 
quando seu programa já não faz mais sentido ou quando as 
transformações do contexto não justificam mais as decisões 
originais de projeto. 

 

 Por outro lado, nos últimos anos, vê-se uma expres-
siva demanda para a elaboração de projetos sem um con-
texto definido, ou seja, um projeto padronizado a ser im-
plantado quando necessário, em local a ser escolhido e cuja 
repetição é uma de suas premissas. 
 Assim, parece-nos que a dependência do projeto em 
relação ao contexto poderia limitar a definição das quali-
dades do próprio projeto. Na medida em que a indefinição 
do sítio indicaria uma lacuna para a definição do projeto, 
seria fundamental direcionarmos nossa investigação para 
os valores da arquitetura baseados em suas estruturas in-
ternas11, sem que fosse necessário justificá-la pelo contexto.
 De modo semelhante a indefinição do sítio à qual 
nos referimos, não podemos negar que vivemos em uma 
realidade difusa, pouco consolidada, o que dificulta a 
percepção dos valores e das relações sociais que o pro-
jeto deve enfrentar. A velocidade com que as mudanças 

11  Nossa pesquisa utiliza os elementos construtivos como fundamentais para 
o entendimento das estruturas internas da obra. Consideramos elementos construtivos 
desde os elementos mais básicos, como o chão, até aqueles decorrentes das técnicas mais 
desenvolvidas, como a impressão tridimensional. O mais importante não é o grau de de-
senvolvimento e refinamento do elemento construtivo e sim sua capacidade de constru-
ção de uma obra.

 Ao fazermos uma retrospectiva, observamos que a 
referida pesquisa mostrou que tais desafios se colocam no 
momento da escolha dos instrumentos dos quais o projeto 
se valerá para tal empreitada. Não seria somente a arqui-
tetura do espetáculo que estaria sofrendo para responder 
adequadamente a esses desafios. Ainda que a complexida-
de do tema demonstrada em nossa dissertação seja uma 
prova disso, tais desafios fazem parte da essência da pró-
pria natureza da arquitetura. 
 Observamos que as ideias de Peter Collins (1998) 
colocam o tema como sendo de especial interesse para 
compreender a evolução da arquitetura, em especial na Mo-
dernidade. O autor salienta que

[o] problema de criar inequivocamente uma ex-
pressão arquitetônica pode parecer insolúvel 
por três atitudes mutuamente excludentes. Por 
exemplo, pode-se declarar que cada programa 
é susceptível de várias soluções (e portanto não 
cabe pensar em uma única expressão funcional 
autêntica); pode-se declarar que um edifício mo-

 Ao final de nossa dissertação de mestrado, Arquite-

tura do Espetáculo em Cena (2014), pudemos afirmar, ba-
seados no que observamos em nossa pesquisa, que, apesar 
de toda a transformação da percepção e da própria repre-
sentação do projeto, são os princípios constitutivos e os 
valores essenciais da arquitetura que permanecem reve-
ladores de qualidades e de consciência estética fundamen-
tais. Uma das respostas para a permanência da arte sobre o 
descrédito da imagem seria a existência de tais valores. Em 
outras palavras, caberia ao projeto a missão de compreen-
der as condições que estabelecem os fundamentos da obra 
e de desvendá-las. Seria esse o esforço de conceber um ar-
tefato, dotado de estrutura definida por critérios de forma 
consciente, como postula Hélio Piñon (2006). O autor afir-
ma que, sem levar em consideração a dimensão autônoma 
da arquitetura e ao desvinculá-la de sua genealogia e de sua 
prática, estaríamos incorrendo no mesmo erro dos que ten-
taram explicá-la através de critérios sociológicos e técnicos.
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 A arquitetura, enquanto artefato, daria sentido ao 
lugar, participaria de forma decisiva na construção do ter-
ritório, o que consideraria sua preexistência, ainda que não 
consolidada ou mesmo em processo de transformação, pela 
própria dinâmica urbana em que se insere. 
 Dentre os aspectos revelados no referido trabalho 
(PIETRAROIA, 2014) destacamos aqueles providos de ex-
tremo interesse para o projeto enquanto instrumento de 
pesquisa e de análise, dentro da linha de investigação na 
qual nos inserimos em nível de doutoramento. 
 Inicialmente, as qualidades de natureza essencial 
da obra, como sua estrutura interna, capaz de conferir-lhe 
identidade concreta, são determinantes para a sua sobrevi-
vência e sobretudo para a sua transformação, muito mais 
pela permanência de sua estrutura formal arquitetônica, 
dentro de um quadro de evolução de usos, do que pela con-
servação integral dos seus aspectos estéticos, como monu-
mento ou como obra de arte. Entretanto, ficou evidente que, 
nos casos estudados naquele momento, não seria possível o 
resultado alcançado se a intervenção partisse da edificação 

derno necessita ser o mais adaptável possível (e 
portanto que o exterior deve expressar essa “fle-
xibilidade”), ou se pode ter a visão (já exposta a 
respeito dos teatros, hospitais e prisões) de que 
o funcionalismo implica formas compositivas pa-
dronizadas. (COLLINS, 1998: 238)12

 Por outro lado, Marina Waissmann (1993) pondera 
que, mesmo aceitando a existência de valores universais na 
arquitetura, há a necessidade de afirmação de valores pró-
prios, historicamente esquecidos pela dependência cultural.
 Pudemos, então, verificar que a relação com o lugar, 
assunto significativo das discussões teóricas da arquitetura 
desde a metade do século XX, ganha importância nas apro-
priações e ocupações de obras existentes, seja do galpão 
genérico abandonado ou do edifício exemplar que perdera 
sua função original.

12  Nossa tradução. Texto original: El problema de crear inequívocamente una ex-
presión arquitectónica puede parecer insoluble por tres actitudes mutuamente excluyentes. 
Por ejemplo, se puede declarar que cada programa es susceptible de varias soluciones ( y 
por lo tanto no cabe ya pensar en una sola expresión funcional auténtica); se puede declarar 
que un edificio moderno necesita ser lo más adaptable posible (y por lo tanto que el exterior 
debe expresar esta “flexibilidad”), o se puede tener la visión (ya expuesta con respecto a los 
teatros, hospitales y prisiones) de que el funcionalismo implica formas compositivas estan-
dard.

 As afirmações supracitadas (apud PIETRAROIA, 
2014) nos permitem retomar, dentro da linha de trabalho 
que considera o projeto de arquitetura como instrumento 
de análise e pesquisa, questões que se tornaram recorren-
tes na historiografia recente ligadas à padronização, à es-
tandardização e à criação de projetos capazes de atender, 
através de sua repetição e da agilidade de sua implantação, 
às carências de infraestrutura de nossas cidades. Este é o 
ponto inicial da presente pesquisa.
 Em um primeiro momento a citada urgência seria 
motivação suficiente para que se realize uma pesquisa que 
busque avaliar experiências significativas da arquitetura 
brasileira contemporânea que enfrentaram tais desafios. 
Um novo balanço atualizado a respeito dessa produção 
mostra-se assim obrigatório na medida em que incorpora o 
enfoque do projeto como instrumento de pesquisa.
 Além disso, a universalidade da padronização, tão 
cara ao Movimento Moderno14, permite-nos afirmar ser 

14  Sobre o que é Moderno, ver BRUNA, 2010: 21.

desprovida dessas qualidades essenciais, mesmo que a alta 
tecnologia estivesse a serviço da arquitetura, mesmo se fos-
se ela a estratégia de projeto.
 Há ainda um aspecto referente ao que podemos cha-
mar de “cidade como geradora da forma”. Nessa situação, 
a arquitetura e sua relação com a cidade não resultariam 
diretamente das condições encontradas em determinado 
território. Isso significa que cabe ao projeto promover a 
identidade da obra de forma coerente com as condições 
do lugar.
 Como bem observa Waissman:

[...] a arquitetura é uma atividade concreta e prá-
tica, e qualquer tipo de reflexão a que ela se refi-
ra conservará uma relação mais ou menos direta 
com a práxis. É assim que a teoria, definida como 
sistema de pensamento, pode assumir a forma 
normativa, isto é, um sistema de leis ou normas 
que determinam como deve ser a arquitetura 
(WAISSMAN, 1993: 29) 13

13  Nossa tradução. Texto original: [...] la arquitectura es una actividad concreta 
y práctica, y cualquier tipo de reflexión que a ella se refiera conservará una relación más 
o menos directa con la práxis. De ahí que la teoría, definida como sistema de pensamiento, 
puede asumir la forma de una normativa, esto es, un sistema de leyes o normas que determi-
nan cómo ha de ser la arquitectura.
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Cada produto da concepção moderna encontra 
sua legalidade formal ao concluir o processo de 
concepção: a ordem é específica de cada objeto e 
aparece só ao final do projeto. Tal estrutura, pró-
pria de cada artefato, lhe confere uma identida-
de concreta: lhe faz “ser algo”, sem necessidade, 
portanto, de “parecer-se algo”. [...] A identificação 
do problema, prévia à proposta arquitetônica - de 
caráter artístico - seria necessariamente racional, 
mas a arquitetura não baseia seus critérios de 
concepção em preconceitos racionais, senão em 
processos de intelecção visual nos quais a pro-
posta de forma resolve situações de projeto, ao 
mesmo tempo que revela o caráter atípico de sua 
natureza. (PIÑON, 2008: 50)15

 O raciocínio de Piñon não se opõe às dificuldades 
apontadas por Collins para a concepção do projeto. Ao con-
trário, explica a arquitetura como disciplina, capaz de cons-
truir seu sentido através dos processos que lhe são próprios 
e não daqueles originários de outros campos.

15  Destaques do autor.

este um tema fundamental para a prática do projeto. Em 
outras palavras, estamos diante de questões que envolvem 
aspectos primordiais da arquitetura, como a autonomia 
da forma ou a oposição entre singularidade e identidade 
(PFEIFFER, 2002). 
 A ideia da autonomia da arquitetura não é nova. As 
discussões sobre o tema se intensificaram durante o século 
XX, influenciadas por reflexões originadas durante o Século 
das Luzes. 
 Devemos lembrar que Claude-Nicolas Ledoux, como 
assinala Emil Kaufman (2002: 61-62), considerou ter a for-
ma uma lei interior capaz não somente de promover sua 
própria organização interna mas também a de sistemas 
mais complexos. Observações semelhantes, feitas por Josep 
Maria Montaner (2001: 116, 122), confirmam a relação dos 
princípios de autonomia da forma como fundamental para 
a arquitetura de Durand a Louis Kahn, passando por Le Cor-
busier. Essas considerações já seriam suficientes para que o 
tema fosse analisado sob uma perspectiva atualizada:

Salk Institut - La Jolla - Louis Kahn - Foto: Valério Pietraroia, 2009.
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a aceleração de experiências de estandardização em que a 
reprodutibilidade do modelo prevaleceu.
 Assim, parece-nos necessária a compreensão de 
como o processo de projeto ocorre nas situações citadas. 
Ou seja, um projeto, cujo contexto não é definido a priori, 
se apoiaria, se fundamentaria apenas no programa para se 
justificar. Nesta hipótese, seria o programa a chave para en-
frentar realidades diversas, tanto do ponto de vista físico 
como social e econômico. Seria essa uma tentativa de tratar 
função e espaço numa única entidade, o que determinaria 
que as formas abstratas resultantes fossem capazes de ser-
vir a todas as situações (VIDLER, 2006).
 Dito de outra forma, o projeto seria muito mais o re-
sultado de fundamentos construídos pela própria arquite-
tura como disciplina, ou seja, pelo acúmulo do conhecimen-
to, como um acervo, um repertório. Neste caso, poderíamos 
considerar que a prática arquitetônica assume maior au-
tonomia dentro de um cenário cuja realidade se apresenta 
difusa, pouco definida. Seriam essas as bases para o enten-
dimento de novas metodologias de projeto ou seriam, antes 

 Alan Colquhoun (2004: 99) lembra que o próprio Le 
Corbusier justificava sua arquitetura como uma disciplina 
autônoma, não desvinculada da realidade contextual, mas 
constituindo-se como uma técnica por meio da qual essa 
realidade é transformada. 
 Para o enfrentamento de sistemas cada vez mais 
complexos que caracterizam nossa realidade, Peter Ei-
senman vem desenvolvendo uma significativa produção 
teórica e prática baseada na busca pela autonomia da for-
ma, em um primeiro momento, e na construção de uma 
outra realidade, através de mecanismos de certa forma 
“arqueológicos”, que incorporam ao projeto a memória do 
lugar, como veremos no capítulo 4. 
 Mais adiante, é verdade que o cenário atual apon-
ta para a intensificação da industrialização da construção 
apoiada nas amplas possibilidades oferecidas pelas inova-
ções da tecnologia da informação. Se por um lado, tal si-
tuação abriu caminho para o exercício da singularidade, da 
originalidade da obra e da espetacularização da arquitetura 
(PIETRAROIA, 2014), por outro lado permitiu o avanço e 

mos muito mais amplos do que a conhecida flexibilidade. 
Isso significa, no nosso entendimento, que estaríamos no 
momento em que o projeto deve assumir o protagonismo, 
na medida em que seria na compreensão de suas qualida-
des fundamentais que poderíamos encontrar caminhos 
para responder à complexidade crescente.
 Há uma linha de investigação cujos autores apon-
tam a necessidade da criação da “Inteligência do Projeto” 
(SPEAKS, 2002) como estratégia necessária para tal enfren-
tamento. Trata-se da constituição de um acervo de conhe-
cimento de projeto, preestabelecido a partir da experiência 
acumulada, de maneira a simular cenários diversos com o 
auxílio do conhecimento da tecnologia digital. Nesse sen-
tido, seria oportuno entender e refletir em relação a esses 
mecanismos, como faremos no capítulo 4.
 Não podemos deixar de observar ainda que as incer-
tezas, a dúvida ou a mudança nunca deixaram de fazer par-
te do universo do projeto. Pode-se admitir que a velocidade 
e a dinâmica das mudanças têm se intensificado em função 
da tecnologia, de maneira muitas vezes incontrolável, mas 

disso, as origens e os fundamentos do projeto que estariam 
estar em pauta?
 Essa é uma das perguntas cujas respostas deveriam 
ser pesquisadas para a compreensão de uma prática profis-
sional cada vez menos independente. Em outras palavras, 
vivemos em uma realidade pouco definida, em que o projeto 
é convocado a intervir dentro de amplos e complexos pro-
gramas de ordem econômica, social e política. Isso significa 
que as dificuldades e a relevância da atuação da arquitetura 
devem ser atualizadas continuamente. Torna-se cada vez 
mais complexa a resposta que o projeto deve elaborar no 
atendimento de um determinado programa, mas é necessá-
rio que a compreensão dos elementos que o compõem seja 
estabelecida, o que nos permite prever seus efeitos, mesmo 
antes da experiência, pelo simples pensamento e raciocínio 
(HUME, 1973: 154).
 Se consideramos que há uma grande dificuldade de 
reconhecimento do contexto, que a realidade evolui de ma-
neira contínua e cada vez menos previsível, é possível supor 
que as respostas de projeto tenham que admitir mecanis-
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sítio em que o projeto será implantado, ou seja, todos os 
recursos que promovem a elaboração de extensos diagnós-
ticos que invariavelmente pretendem justificar as tomadas 
de decisão16. Seguindo esse procedimento, o reconhecimen-
to do contexto torna-se primordial.
 Parte significativa dos questionamentos críticos da 
Arquitetura Moderna, em especial na segunda metade do 
século XX17, baseou-se no excessivo domínio dos valores 
universais em detrimento dos valores locais, o que afasta-
ria a arquitetura de um de seus fundamentos primordiais, 
segundo os autores de tais reflexões. Mas a certeza de que o 
projeto acerta na medida em que se contextualiza, significa 
se vincular às condições que atualmente nos parecem frá-
geis pela rapidez com que se modificam.

16  Um exemplo significativo dessa atitude é o Concurso Renova SP. O projeto ha-
bitacional, tema principal do concurso, deve ser desenvolvido somente após um extenso 
trabalho de diagnóstico no território de abrangência do projeto, o que significa mais de 
50% do tempo previsto para a execução do trabalho. Ver: Prefeitura do Município de São 
Paulo Secretaria Municipal de Habitação - Sehab - Edital - Concurso Público Nacional de 
Projetos de Arquitetura e Urbanismo - Concurso 001/2011.
17  Ver capítulo 4.

é certo também que a arquitetura nunca se beneficiou tanto 
de dispositivos oferecidos por essa mesma tecnologia para 
enfrentar suas dificuldades. 
 Podemos então dizer que, na arquitetura, a forma é 
a resposta à dúvida, à incerteza, à irregularidade. Quando 
o projeto atua, está resolvendo, solucionando, está com-
pensando ou antecipando uma ausência, uma falha. Nesse 
sentido, o projeto atua para resolver conflitos entre a forma 
proposta e o contexto, como um “contra regra”.
 Entretanto, se o projeto baseia-se no entendimento 
prévio do contexto, valendo-se de diagnósticos apurados 
amparados pelos recursos tecnológicos, que relacionam 
um número extraordinário de dados, podemos dizer que a 
arquitetura, baseada no programa, estaria segura em suas 
proposições. Como veremos adiante, nas noções terminoló-
gicas, foi o que afirmou Enrico Tedeschi (1960) ao apontar 
o uso de sofisticados recursos matemáticos para resolver 
programas cada vez mais complexos, entendidos, nesse 
caso, não apenas como programas de ordem funcional mas 
também como programas que apresentam as condições do 

Em todos os raciocínios abstratos há um pon-
to de vista que, se temos a sorte de acertar com 
ele, nos permite ilustrar melhor o assunto do que 
com toda a eloquência e a expressão mais copiosa 
deste mundo. É esse ponto de vista que devemos 
esforçar-nos por alcançar, reservando as flores 
da retórica para assuntos que as comportam. 
(HUME, 1973: 161)

 Poderemos, então, apoiados na avaliação de obras 
escolhidas, identificar seus mecanismos de projeto, pró-
prios da arquitetura, sem contudo perder a perspectiva em 
relação ao quadro urbano e social com o qual elas se rela-
cionam, mas não considerando sua contextualização como 
instrumento de projeto, o que nos parece mais apropriado. 
Como afirma Colquhoun, sobre a Tipologia e Metodologia 

de Projeto,

[m]inha intenção ao sublinhar esse fato [a 
preexistência de complexos tipológicos para a 
resolução de problemas] não é defender o retor-
no de uma arquitetura que aceita a tradição de 
modo irrefletido. Isso seria o mesmo que afirmar 

 Então, vejamos: o projeto como resultado da proxi-
midade com o objeto preexistente (a arquitetura) ou de um 
conjunto de objetos (a cidade) é um processo de associação 
de ideias que encontra respaldo nas reflexões de pensado-
res como David Hume18, que acreditava na continuidade das 
ideias, ou seja, na similaridade a partir da qual uma ideia 
poderia ser gerada. Para Hume, a utilidade do pensamento 
científico estaria na possibilidade de “controlar e regular os 
acontecimentos futuros por meio das causas”, isto é, o reco-
nhecimento anterior da realidade, do contexto, seria capaz 
de gerar uma ideia, pois “quando não podemos encontrar 
nenhuma impressão, podemos estar certos de que não há 
ideia alguma” (1973: 161). Para a arquitetura, podemos di-
zer que o projeto seria a ideia gerada pela “impressão” do 
contexto. O pensamento de Hume encontra, ainda, na se-
melhança e na contiguidade, o amparo para a produção das 
ideias, em sua busca por justificá-las a partir desse reco-
nhecimento apurado. O autor completa: 

18  Filósofo do século XVIII que influenciou pensadores do final do século XX, 
como Gilles Deleuze. Ver: Différence et Répétition de 1968.
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Embora os meios envolvidos num programa 
de lançamento de um foguete para a Lua, por 
exemplo, sejam quase infinitamente complexos, 
o objetivo é simples e contém poucas contradi-
ções; embora os meios envolvidos no programa 
e na estrutura de edifícios sejam muitíssimo mais 
simples e tecnologicamente menos sofisticados 
do que quase qualquer outro projeto de engenha-
ria, a finalidade é mais complexa e, com frequên-
cia, inerentemente ambígua. (VENTURI, [1966] 
2004: 8)

 Ao considerarmos as cinco últimas décadas, pode-
mos observar que a complexidade do programa estaria 
ampliada no momento da experiência contemporânea por 
conta de suas ambiguidades. Naquele momento, Venturi es-
tava preocupado em demonstrar como a ambiguidade é ca-
racterística da arquitetura o que justifica suas contradições. 
Para nosso trabalho, seria um componente importante a ser 
incorporado na discussão dos mecanismos de projeto aqui 
estudados.

a existência de uma relação fixa e imutável entre 
formas e significados. A mudança é a caracte-
rística de nosso tempo, e justamente por isso é 
preciso investigar o papel que as modificações 
de soluções-tipo desempenham com relação aos 
problemas e soluções que não têm precedentes 
em qualquer tradição. (COLQUHOUN, 2006: 282)
 

 Não se pode também deixar de refletir sobre as 
posições colocadas por Robert Venturi no prefácio de sua 
obra Complexidade e Contradição em Arquitetura (2004) 
que, mesmo tendo sido escrita em 1966, demonstra como 
há preocupações que fazem parte do universo arquitetô-
nico de maneira atemporal. Em primeiro lugar, o autor co-
loca a necessidade de revisão dos meios de expressão da 
arquitetura para responder às perspectivas ampliadas e à 
complexidade de suas metas. A simplificação da forma ou 
sua complexidade superficial não seriam suficientes para 
isto. Venturi antecipa o discurso que desenvolveremos mais 
adiante e completa: 

 As semelhanças não se limitam à discussão das de-
cisões próprias da arquitetura, ou melhor, da práxis que 
demostra o tema, mas insistem nos fatores que originaram 
e intensificaram tais preocupações. Em muitas situações 
as decisões foram amparadas pela necessidade de se en-
frentar uma realidade difusa e indeterminada, ou ainda de 
programas e práticas a serem criados, que são situações 
de interesse de nossa pesquisa. Os momentos de incerteza 
trariam à tona e justificariam tais fatores. O projeto, en-
tendido como destino, opera com a incerteza, sendo o re-
sultado da dúvida que deve ser solucionada e respondida 
ao final do processo.
 Algumas palavras repetem-se constantemente e de-
monstram a amplitude do tema: espaço que representa de 
forma esquemática (ITO, 1996), sistema, modelo, padrão, 
forma simples e reconhecível, abstração, matriz, autono-
mia, evolução, flexibilidade, flexibilização.

 A pesquisa bibliográfica que realizamos no presen-
te trabalho, mesmo não apresentando reflexões objetivas 
de autores sobre o tema, revelou raciocínios muito signi-
ficativos para nossa compreensão a seu respeito. Esses 
autores têm em comum uma preocupação constante em 
relação ao projeto arquitetônico: a realidade incerta ou a 
realidade indeterminada. 
 No nosso entendimento, para que o tema proposto 
possa ser estudado e para que o projeto torne-se instru-
mento dessa investigação, é prudente organizá-lo pela pro-
ximidade de suas preocupações. 
 Nas leituras e pesquisas realizadas encontramos 
afirmações e preocupações muito semelhantes para jus-
tificar ou para contextualizar diversos temas que “orbita-
ram” o campo da arquitetura, em momentos distintos, mas 
em particular nos últimos cem anos. A síntese da forma, a 
abstração, os sistemas, os diagramas e outros conceitos fo-
ram usados pelos arquitetos, por teóricos e por críticos da 
arquitetura para o entendimento de determinada postura 
assumida pelo projeto. 
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 Em seu recente artigo, Tratados brasileiros de ar-

quitetura moderna - Aprendendo arquitetura com quem faz 

– parte 1 e 219, Paulo Fujioka coloca com clareza a necessi-
dade de se estabelecerem obras de referência a partir do 
estudo das realizações de arquitetos cuja produção recente 
permite o entendimento dos mecanismos que são próprios 
do universo da arquitetura. Numa clara alusão aos Tratados 

de Arquitetura que historicamente formaram gerações de 
arquitetos, o autor destaca como o conhecimento da manei-
ra de pensar e as premissas utilizadas por arquitetos esco-
lhidos podem ser uma forma atual extremamente rica para 
a formação das novas gerações de arquitetos. 
 Assim, estabelecemos para cada um dos capítulos 
que compõem esta tese um grupo de obras que, ao serem 
examinadas, trazem subsídios para o entendimento dos 
problemas colocados.
 Tal metodologia pretende identificar ideias sobre as 
obras, mais do que um discurso sobre as palavras, ainda que 
o entendimento teórico esteja presente. (PIÑON, 1998: 33)

19  Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonli-
ne/17.181/6379. Visualizado em 14/01/2017. 

 Nesse sentido, portanto, parece-nos significativo 
procurar entender ou encontrar um caminho, um fio con-
dutor, que aproxime preocupações recorrentes dentro do 
tema proposto.
 Definidas as três principais linhas de investigação e 
do corpo teórico que as apoia, nosso trabalho examina pro-
jetos significativos, especialmente dentro da produção da 
arquitetura brasileira contemporânea, tendo como enfoque 
o equipamento público. A pesquisa, no entanto, não se limita 
ao recorte descrito acima pois entendemos ser fundamen-
tal que obras do cenário internacional, que enfrentaram 
situações semelhantes às colocadas aqui como hipótese, 
devam também ser abordadas com o objetivo de compará-
-las, mesmo que tenham sido realizadas em momentos his-
tóricos distintos. Ou seja, consideramos menos relevante a 
datação das obras escolhidas e muito mais significativa sua 
contribuição para a resposta às perguntas formuladas. O 
paralelo com a obra consagrada permite construir um las-
tro teórico baseado na práxis. 

 Inicialmente porque esses projetos consideraram 
preocupações manifestadas pela sociedade da época e que, 
em certa medida, continuam atuais, mesmo que a presente 
pesquisa não se limite a um tema específico, como o que foi 
por eles enfrentado, o lugar do espetáculo. Além disso, é possí-
vel verificar como o projeto reservou espaço para a evolução, 

 Mas por que, além do objeto de estudo ser definido 
pelo equipamento público na arquitetura contemporânea 
brasileira, considerar como referência obras estudadas no 
mestrado Arquitetura do Espetáculo em cena, como o Teatro 

Nacional de Mannheim, de Mies van der Rohe (1953), e o 

Fun Palace, de Cedric Price (1961)? 

Fun Palace - Cedric Palace. Fonte: Centre Canadian d'architecture.
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O MÉTODO adequado para o estudo da poesia e da 
literatura é o método dos biologistas contemporâ-
neos, a saber, exame cuidadoso e direto da matéria 
e contínua COMPARAÇÃO de uma “lâmina” ou es-
pécime com a outra.20 [...] “A ciência não consiste 
em inventar um número de entidades mais ou me-
nos abstratas correspondentes ao número de coi-
sas que desejamos descobrir”, diz um comentador 
francês de Einstein. [...] a ciência se desenvolveu 
mais rapidamente depois que Bacon sugeriu o 
exame direto dos fenômenos e depois que Galileu 
e outros cessaram de discutir as coisas em exces-
so e começaram a olhar realmente para elas e a 
inventar instrumentos (como o telescópio) para 
vê-las melhor. (POUND, 2006: 23 - 26)

 Para fundamentar a pesquisa literária, Pound enten-
de que deve haver um paralelo metodológico com as pes-
quisas realizadas nas ciências biológicas ou nas ciências 
físicas, por exemplo, sem, no entanto, ser necessária a de-
finição de paradigmas pois “uma afirmação geral é válida 
somente com REFERÊNCIA a objetos ou fatos conhecidos” 
(POUND, 2006: 30)21.  

20  Destaques do autor.
21  Destaque do autor.

em Mies, e para o imprevisto, em Price, não pelo discurso co-
nhecido da flexibilidade, mas sim pela construção de mecanis-
mos ou estruturas que permitiram a intervenção na própria 
edificação. Ou seja, as proposições presentes nessas obras não 
envelheceram, não perderam significado e podemos dizer que 
foram potencializadas nas primeiras décadas do século XXI.
 Ao incluí-las como obras a serem examinadas, esta-
belece-se a aproximação necessária para o entendimento 
dos mecanismos de concepção e desenvolvimento de pro-
jetos que revelaram qualidades exemplares. Devemos reco-
nhecer os elementos construtivos como elementos de pro-
jeto através da observação e da comparação entre as obras 
e não dos discursos que procuraram justificá-las. Assim, a 
investigação estará direcionada para a construção de um 
método que contribui para a avaliação crítica e o aprendi-
zado do projeto, baseados no acúmulo do conhecimento, 
um caminho consagrado da pesquisa científica, como muito 
bem captado por Ezra Pound:

prioridade está, então, no reconhecimento das referências, 
como insiste o autor: 

A investigação histórica cuidadosa de uma deter-
minada espacialidade num determinado momen-
to revela um conjunto de ilustrações recorrentes 
e quase padronizadas de diferentes teorias nas 
suas aplicações conceituais, instrumentais e na 
observação. Ao estudá-los e utilizá-los na prática, 
os membros da comunidade considerada apren-
dem seu ofício. (KÜHN, 1978: 67)

 É certo também que, no interior dos subtemas pro-
postos, não poderemos nos apoiar em mecanismos únicos 
para o exame e avaliação das obras. Assim como a comple-
xidade é o predicado cada vez mais presente da realidade, 
a diversidade de projetos estudados deverá ser enfrentada 
considerando-se as particularidades de cada um, o que ex-
plica certas diferenças adotadas para o exame de cada obra. 
A compreensão do projeto através das mesmas analogias ou 
teorias cumpriria a missão proposta de maneira incompleta.

 Entretanto, nas investigações da ciência, mesmo 
sendo um modelo ou padrão aceito, que funciona ao per-
mitir a reprodução de exemplos, um paradigma é «rara-
mente suscetível de reprodução». É o que afirma Thomas 
S. Kühn (1978) ao mostrar como o paradigma auxilia a pes-
quisa científica na antecipação de raciocínios que somente 
serão demonstrados posteriormente através de aparelhos 
experimentais. O método adequado, segundo Kühn, está 
na capacidade do pesquisador em isolar os pontos especí-
ficos ou regras que relacionem os paradigmas e a ciência, 
abstraídos de seus paradigmas mais globais, para serem 
empregados posteriormente em suas pesquisas. Em outras 
palavras, o paradigma conteria regras e pressupostos sem, 
contudo, ser passível de repetição, como um modelo a ser 
reproduzido. No nosso caso, como descrito acima por Ezra 
Pound, o paradigma é a referência válida a ser reconhecida 
e articulada com a teoria. O esforço científico de articulação 
deve ser perseguido até que o paradigma não encontre mais 
consistência suficiente por anomalias reconhecidas que in-
diquem a necessidade de serem suplantados por novos pa-
radigmas, o que explica as revoluções científicas (KÜHN). A 
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móvel originou um padrão de ocupação espacial que ainda 
persiste, “a máquina de morar”.
 Por outro lado, se a analogia substantiva se dá atra-
vés de teorias de Desempenho, temos a atividade projetual 
baseada em regras de um sistema de conhecimento. O pro-
jeto é a resolução formal de subproblemas decorrentes da 
subdivisão de problemas mais complexos, como agrupa-
mento de soluções, o que retoma, em certa medida, os pro-
cedimentos compositivos atualizados por uma abordagem 
analítica. A linguagem originada pelo procedimento pode 
ser identificada na medida em que há a repetição de ele-
mentos, situações e organizações, ou seja, a composição é o 
instrumento da repetição, que é uma parcela do que trata-
mos no capítulo 2. 
 Há ainda o que Krüger chama de teoria de Desempe-
nho por analogia formal, que gera, a partir de um protocolo 
ou de uma matriz, estados intermediários antes de atingir 
seu estado final. A inexistência de uma situação final, defi-
nitiva é a característica do projeto que se materializa como 
um trabalho de resolução de sistemas de grande comple-

 As analogias formais22, como instrumento privile-
giado do conhecimento disciplinar da arquitetura, permi-
tem generalizar situações particulares para que possamos 
nos aproximar da realidade, é o que argumenta Mário Júlio 
Krüger23, para quem esse procedimento é valioso por não 
estabelecer regras ou princípios para a atividade projetual. 
Ou seja, pode nos ser útil como procedimento sem que haja 
a expectativa de construção de um manual de projeto ou 
uma lista de regras, o que nos interessaria muito mais como 
processo de análise e não de projeto. 
 Krüger desenvolve seu raciocínio ao apresentar o 
que considera uma forma de tornar explícito o conhecimen-
to, o que permite à arquitetura estar em uma área discipli-
nar, mesmo quando há divergências (1986: 52). 
 Para o autor, as teorias de Competência operam por 
analogia formal, como vimos acima, ou por analogia subs-
tantiva que usa modelos existentes para elaborar previsões 
de novos projetos. Como exemplo, o objeto industrial auto-

22  Ver BOUDON, 1971.
23  Teorias e Analogias em Arquitetura, 1986.

Questões de terminologia

O problema com os arquitetos do século XIX residia 
menos no fato de terem deixado a inovação para os 
engenheiros do que em terem ignorado a revolu-
ção técnica desenvolvida por outros. Os arquitetos 
atuais, em sua compulsão visionária para inventar 
novas técnicas, negligenciam sua obrigação de se-
rem especialistas nas convenções existentes. [...] O 
arquiteto seleciona tanto quanto cria. 

VENTURI, 1966

 O esclarecimento das noções de tipo e modelo, pro-
tótipo e sistema para a pesquisa do projeto padrão pare-
ce-nos necessário por permitir maior clareza nas escolhas 
do objeto de estudo e na metodologia empregada neste 
trabalho. É sempre oportuno que o projeto reconheça a 
experiência acumulada pela disciplina e que opere com as 
convenções existentes, como na afirmação de Venturi, cita-
da na epígrafe. Nesse sentido, parece-nos importante, num 
primeiro momento, a discussão de tais noções e quais vín-
culos poderiam ser estabelecidos com o trabalho empreen-

xidade pela geração de anagramas técnicos, espaciais e 
funcionais capazes de produzir significativos resultados ao 
longo do tempo, como trataremos no capítulo 4.
 Assim, completa o autor, ao colocarmos em questão 
a validade das analogias, podemos justificar o raciocínio 
por sua incapacidade de estabelecer princípios ou funda-
mentos para o projeto. 
 Antes de iniciarmos o exame dos projetos, conside-
ramos ser necessário definirmos terminologias e noções 
que serão utilizadas no nosso trabalho.
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Padrão

Os problemas de arquitetura não permitem solu-
ções únicas, definitivas; por isso, há pouco valor 
seguir normas categóricas e absolutas. Se evita-
rá assim a ilusão de encontrar a solução de valor 
geral, que não existe em arquitetura, e o erro do 
tipo de edifício, tipo que deveria ser igualmente 
bom em um lugar e em outro, em um clima e em 
outro, em qualquer forma de sociedade ou co-
munidade humana. 

TEDESCHI, 1965

 O pensamento de Enrico Tedeschi, em sua obra Teo-

ria de la Arquitectura, é portador de um desafio constan-
te do processo de projeto. Segundo ele, não é possível que 
uma solução absoluta encontre resultado positivo em qual-
quer contexto. Não haveria, portanto, como estabelecer um 
projeto como um padrão, funcionalmente definido, a ser 
implantado indefinidamente, mesmo que fossem estudadas 
experiências semelhantes bem sucedidas que trataram do 
mesmo tema. 

dido aqui. Mesmo porque há diversas definições e com-
parações utilizadas pela historiografia da arquitetura em 
momentos distintos que, de uma certa forma, “misturaram” 
tais noções, como veremos a seguir, o que pode dificultar 
seu entendimento para nosso trabalho. 
 Isso não significa, entretanto, que temos como obje-
tivo ou como metodologia o uso do conceito de “tipo” para 
justificar o projeto como padrão, por exemplo. Tais noções 
se encontram de certo modo esgotadas, como poderemos 
observar, mas seu conhecimento é fundamental para a 
construção do fio condutor de nosso trabalho.

definição do tempo necessário para que a citada experiên-
cia seja capaz de reunir o conhecimento suficiente para a 
construção de um corpo teórico. De fato, ao longo da histó-
ria, a arquitetura vem sendo definida por critérios de forma 
baseados no uso de noções técnicas e da razão (COLLINS, 
apud TEDESCHI, o.p. p. 8).
 Ainda que não esteja desenvolvendo um raciocínio 
para a definição de padrão ou para a validade do conceito, 
Giulio Carlo Argan, em sua obra Projeto e Destino (2000), 
faz uma importante constatação que auxilia nosso trabalho. 
Para Argan, há uma mudança significativa entre a noção de 
módulo herdada da tradição da arquitetura clássica e a no-
ção elaborada pela arquitetura moderna. Enquanto na pri-
meira, chamada por ele de módulo-medida, a repetição da 
dimensão-padrão e das proporções geradas por ela é res-
ponsável pelas qualidades estéticas e espaciais da obra, a 
segunda, o módulo-objeto, é concebida como um standard 
desvinculado do sítio, baseado em funções práticas e capaz 
de proporcionar novos e imprevisíveis horizontes. Assim, 
o standard abre amplas possibilidades no campo da pro-

 Seguindo esse raciocínio, não haveria a possibilida-
de de padronização do projeto por sua incapacidade de res-
ponder à diversidade de situações com as quais se defron-
tará. Tedeschi desenvolveu seu entendimento na década de 
1960, e ele já apontava naquele momento a possibilidade do 
uso de «máquinas eletrônicas» para o tratamento da gran-
de «quantidade de informações», como um “sistema racio-
nal, de tipo matemático”. Mas haveria, segundo ele, outro 
caminho, que se basearia na teoria histórica para estabele-
cer sua normativa. O que nos parece mais próximo das defi-
nições investigadas pelo presente trabalho é quando Tedes-
chi, mesmo se mostrando pouco convencido dos caminhos 
acima descritos, irá apontar a conveniência da existência de 
uma teoria da arquitetura baseada na experiência, “ou será 
a reflexão do caráter histórico sobre o feito em arquitetura, 
prescindindo de todo enfoque transcendente, simbólico e 
meramente técnico-empírico.” (TEDESCHI, 1965: 11)
 Poderíamos, então, considerar que o projeto como 
padrão se justificaria ao resultar de uma teoria da arquite-
tura elaborada pela experiência. Naturalmente, não há uma 
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Mas o mesmo Le Corbusier, quando enfrenta a 
polêmica do objeto e o tema do standard (e en-
frenta-os, é preciso dizer, com mestria), assume o 
tom e a gravidade daquele moralista que de fato 
é: e, se se observa a sua arquitetura, será fácil 
constatar que ela não nos impõe uma nova teoria 
ou concepção do espaço, mas uma nova e sempre 
estimulante concepção do objeto arquitetônico. 
O qual, não podendo mais ser definido pelo sítio 
que ocupa no espaço ou por seu lugar no contex-
to da natureza, tem na lúcida definição da função 

o seu principium individuationis. O standard, de 
fato, não é um tipo de forma, mas um tipo de obje-
to: utensílio, máquina, móvel, casa e, se se quiser, 
cidade. E como tal toma o lugar que tinha o mó-
dulo no processo da projetação clássica: a ponto 
de se afirmar que a grande descoberta da arqui-
tetura moderna é a substituição do módulo-me-
dida pelo módulo-objeto. É este o ponto de parti-
da dos novos processos operativos, de uma nova 
avaliação da função edilícia, de uma nova (mas a 
posteriori) concepção do espaço, e também, nem 
é preciso dizer, da industrialização dos processos 
construtivos. (ARGAN, 2000, p. 100)

dução industrial da arquitetura e na inovação em relação à 
concepção do espaço, que o autor chama de “espacio-tem-
poral”, pois teria a capacidade de produzir e se produzir em 
direção à principal função, a da existência humana. 
 Poderíamos, então, considerar que o standard se-
ria um possível caminho para o processo de síntese do 
projeto, não como uma operação de redução ou de busca 
do mínimo, mas sim na procura das estruturas essenciais 
para que o objeto edificado se qualifique por determinada 
independência em relação ao sítio, não sendo, portanto, 
gerado por ele. Nesse caso, o standard atingiria uma de-
terminada autonomia capaz de resistir às mudanças do sí-
tio, ou mesmo a sua indefinição, de maneira a manter sua 
pertinência ao longo do tempo. 
 A dificuldade maior, já assinalada por Tedeschi, 
caberia ao projeto na elaboração dessa síntese. Argan 
ainda exemplifica:

Tipo

[...] a sociedade influi na arquitetura de muitas 
maneiras, diretas e indiretas, mas principalmente 
pedindo satisfação edilícia para certos usos que, 
por ser típicos da estrutura social em um momen-
to determinado, produzem tipologias.
[...] Desde que estas formas estão finalmente con-
sideradas, no processo histórico, como testemu-
nhos de uma época e de sua cultura, se afirma 
assim a relação dialética sociedade-artista, pela 
qual o artista atua em uma situação social exis-
tente, mas ao mesmo tempo contribui com sua 
obra a formar essa sociedade e a caracterizá-la.

 TEDESCHI, 1965

 Os tipos da arquitetura do movimento moderno fo-
ram responsáveis por sua difusão como ideais a serem “al-
cançados”. Para Anthony Vidler (2008), essa seria a segun-
da noção de tipo pois os arquitetos iluministas já haviam 
utilizado em seus projetos o conceito de tipo formulado 
pelo abade Marc-Antoine Laugier, em sua obra Essai sur 

 Um dos exemplos notáveis que ilustra o pensamen-
to de Argan é a Unité d’Habitations projetada por Corbu-
sier e implantada em diversos sítios. Contextos bastante 
distintos, como o ambiente da grande cidade de Marselha, 
multicultural, mediterrânea, de clima quente e seco, até os 
bosques temperados da pequena Briey-en-Forêt no nor-
te da França ou ainda a Berlim metropolitana, receberam 
exemplares da obra, elevada à categoria de equipamento, 
mais do que simplesmente uma edificação habitacional 
por incorporar espaços comerciais e educacionais. O ob-
jeto arquitetônico, como produto da tecnologia moderna, 
assume a qualidade de objet-type da civilização moderna, 
como observou Colquhoum (2004: 104). E mesmo para se 
opor a uma ordenação clássica da cidade, este autor assi-
nala como Le Corbusier trabalhou um suposto caos, em 
que blocos estrategicamente dispostos criariam o efeito 
plástico, e completa mais adiante: “Uma vez tendo estabe-
lecido um padrão, ele simplesmente é repetido”. 
(COLQUHOUM, 2004: 115).
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se espelha em outra “natureza”, a do ambiente construído, 
a cidade, o meio ambiente inventado pela civilização. Como 
exemplo comparativo, Argan usa a arquitetura religiosa e 
a arquitetura industrial. Portadora de um programa intei-
ramente novo, em processo de elaboração, a arquitetura 
industrial, ao contrário da religiosa historicamente repe-
tida e copiada, estaria a serviço do desenvolvimento da ar-
quitetura do presente e do futuro, pelo fato de configurar 
novos tipos.
 Segundo Montaner (2001), a necessidade de se es-
tabelecerem critérios de análise crítica foi responsável pela 
elaboração da noção de tipo, num período de ampla diver-
sidade interpretativa, o que aproximou o campo da arquite-
tura do estruturalismo filosófico.
 Vidler (2006) chamou essa noção de terceira tipo-
logia por representar um crítica direta à fragmentação da 
cidade moderna, responsável pela suposta incapacidade 
desta última de configurar cidade. Ao buscar a clareza e a 
coerência da cidade do século XVIII, a terceira tipologia es-
taria, dentro de um pensamento estruturalista, buscando o 

l’Architecture (1755). A arquitetura se basearia, segundo 
esse conceito, numa ordem racional originada da nature-
za, o que justificaria sua formas de geometria primária na 
combinação de elementos tipológicos, o que, por sua vez, 
fundamentaria sua aparência exterior. “Quando a perfeição 
é atingida, não há senão imitá-la ou decair”, afirma Laugier 
(apud AZEVEDO, 2009: 53) lembrando-nos da necessidade 
de equilíbrio do uso da razão, exigente de ordem, e da ima-
ginação, sedenta de variedade.
 Em sua obra, Sobre a Tipologia em Arquitetura 
(1963), Argan estabeleceu as diferenças entre o tipo e 
o modelo ao identificar no primeiro a história como seu 
principal componente. Para Argan, esse fato o diferencia-
ria fundamentalmente do modelo, uma forma a ser copia-
da, reproduzida. O tipo estaria muito mais enraizado em 
uma determinada sociedade por focalizar problemas fun-
damentais e permanentes e incorporaria, assim, o tempo 
como fator de construção de sua identidade, pois depende-
ria de uma série de construções análogas por seus aspec-
tos formais e funcionais. Nessa noção de tipo, a arquitetura 

 Ao avaliarmos as afirmações em epígrafe de Tedes-
chi, extraídas de sua obra – Teoria de la Arquitetura – en-
contramos um entendimento análogo ao de Moneo, que 
não nega a existência do tipo e o aponta como uma evolução 
ou invenção da arquitetura em resposta às novas relações 
de determinadas sociedades.
 Estaria nesse raciocínio mais uma resposta para a 
definição do projeto como padrão? Como origem das de-
mandas que justifiquem sua reprodução industrial pode-
mos considerar que sim. Entretanto, devemos analisar, 
através do projeto, se não estaríamos materializando um 
novo repertório de formas e de espaços após o esgotamen-
to das premissas de ordem tecnológica e de racionalidade.

aspecto mais concreto da forma: sua estrutura. Como pos-
tura crítica à modernidade, muito mais do que propositiva, 
Vidler vê na terceira tipologia uma via para o enfrentamen-
to do ciclo comandado pela produção e pelo consumo pois 
há interesse no uso crítico de tal conceito na compreensão 
da espacialidade baseada nas formas geradas pela cidade 
em detrimento das questões funcionais e construtivas.
 Mas é na ideia de transformação, de mudança, do 
surgimento de “novos” tipos a partir de momentos de in-
tensa renovação técnica, estrutural, de uso e de escala, que 
Rafael Moneo traz considerações mais apropriadas aos in-
teresses de nossa pesquisa. Moneo, em seu artigo Sobre la 

Noción de Tipo (1978), também resgata as noções de tipo 
do século XVIII, que haviam, segundo ele, transformado a 
arquitetura em resultado, em produto. Durante a moder-
nidade, o abandono de tais conceitos deu lugar à técnica e 
à ciência como maneira de enfrentar as novas demandas 
da sociedade industrial. Haveria uma construção capaz de 
atender a uma necessidade, o que permitiria sua repetição, 
sua reprodução, o que converteria a obra em protótipo, 
conclui o autor. 
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 Percebemos então que a utopia, enquanto cate-
goria literária criada por Thomas Morus, com-
porta dois traços comuns a todos escritos sobre o 
urbanismo: a abordagem crítica de uma realidade 
presente e a modelização espacial de uma reali-
dade futura. Ela oferece, no nível do imaginário, 
um instrumento de concepção a priori do espaço 
edificado, o modelo. [...] 
A segunda [metodologia] centralizou o trabalho 
no tratado e na utopia: dois procedimentos-tipo 
de concepção do espaço edificado seriam criados 
a partir do surgimento do projeto instaurador. 
Um deles, elaborado pelos tratados de arquitetu-
ra, consiste na aplicação de princípios e de regras. 
O outro, decorrente da utopia, consiste na repro-
dução de modelos. Esses dois procedimentos, re-
gra e modelo, corresponderiam a duas atitudes 
fundamentalmente diferentes face ao projeto edi-
ficante e ao mundo edificado. [...] 
Mas, através de derivas, transformações e sin-
cretismos, essas figuras manifestariam uma re-
sistência insólita à destruição. Triunfantes ou 
vergonhosas, íntegras ou mutiladas, assim como 
arquiteturas de pedra que a ruína nos permite 

Modelo

À mais perfeita reprodução falta sempre algo: o 
hic et nunc da obra de arte, a unidade de sua pre-
sença no próprio local onde se encontra. 

BENJAMIN, 1961

A noção de “modelo” também veio caracterizar 
uma série de atitudes dos arquitetos paulistas; 
modelo de soluções arquitetônicas, modelos de 
estruturas, até modelos de relações sociais. [...] 
em São Paulo, Niemeyer foi cultuado pelas ideias 
e pelas realizações construídas que, passadas por 
uma releitura, se transformaram noutra arquite-
tura nas mão dos arquitetos paulistas – sem per-
der a essência que a originou. 

SEGAWA, 1997
 

 Quando a Casa de Vidro de Philip Johnson em New 
Canaan foi apresentada, seu autor publicou ao mesmo tem-
po um texto em que deixa claro que a obra é o resultado 
da síntese de modelos heterogêneos. Os modelos assumem 
papel de fonte geradora do projeto, como nos lembra Wil-
fried Kühn em seu artigo Mies à Bad Karlshafen - la présence 

réflexive du classique (2002). 
 Na arte e na arquitetura em particular, modelo é um 
assunto de extrema complexidade. As citações em epígrafe 
ilustram algumas das noções de modelo discutidas por im-
portantes autores. É na sua amplitude que o tema, ao atra-
vessar os diversos períodos históricos, assumiu interpreta-
ções distintas sem, contudo, deixar de se fazer presente no 
ideário do projeto. Em outras palavras, é no modelo que a ar-
quitetura vai buscar sua referência ou vai negar determinada 
tradição, e mesmo a inovação vai apontar para o modelo de 
outras disciplinas a fim de fundamentar sua pertinência. 

testemunhar e que sobrevivem às instituições e 
às formas do saber das quais foram contemporâ-
neas, as duas arquiteturas discursivas imporiam 
uma presença irrevogável que, ao longo do tem-
po, continua a fazer sentido: figuras cuja preg-
nância resistiria à usura dos acontecimentos, à 
sedimentação das mentalidades, às reestrutura-
ções do saber, e cujo significado transcenderia o 
significado de seus conteúdos. 
 
 A segunda imagem, que eu denominaria modelo 
por ela reter da Utopia somente os traços espa-
ciais deslocados e reproduzíveis, releva, ao con-
trário, exclusivamente da sombra humana e de 
um sistema estrito de normas culturais. 

CHOAY, 198024

24  Nossa tradução. Texto original: On s’aperçoit alors que l’utopie, en tant que ca-
tégorie littéraire créée par Thomas Morus, comporte deux traits communs à tous les écrits 
de l’urbanisme: l’approche critique d’une réalité présente et la modélisation spatiale d’une 
réalité à venir. Elle offre, au niveau de l’imaginaire, un instrument de conception a priori de 
l’espace bâti, le modèle. (p.15)
 La seconde [méthodologie] a fait centrer le travail sur le traité et l’utopie: deux 
procédures types d’engendrement de l’espace édifié seraient à l’oeuvre depuis l’émergence 
du projet instaurateur. L’une, élaborée par les traités d’architecture, consiste dans l’appli-
cation de principes et de règles. L’autre, due à l’utopie, consiste dans la reproduction de 
modèles. Ces deux procédures, règle et modèle, correspondraient à deux attitudes fonda-
mentalement différentes en face du projet bâtisseur et du monde édifié. (p.16)
 Mais, à travers dérives, transformations et syncrétismes, ces figures manifeste-
raient une résistance insolite à l’anéantissement. Triomphantes ou honteuses, intègres ou 
mutilées, telles des architectures de pierre que la ruine n’empêche pas de témoigner et que 
survivent aux institutions et aux formes du savoir dont elles furent les contemporaines, 
les deux architectures discursives imposeraient une présence irrévocable, qui, à travers le 
temps, continue de faire signe: figures dont la prégnance résisterait à l’usure des événemen-
ts, à la sédimentation des mentalités, aux restructurations du savoir, et dont la signifiance 
transcenderait celle de leurs contenus. (p.17)
 La seconde image, que j’appellerai modèle parce qu’elle retient d’Utopie que des 
traits spatiaux délocalisés et reproductibles, relève, au contraire, exclusivement de l’ombre 
humaine et d’un strict système de normes culturelles. 
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modelo como instrumento de elaboração de uma teoria da 
arquitetura e, posteriormente, do urbanismo, em oposição 
aos tratados que, desde Alberti, construíram um discurso 
baseado nas normas e nas regras. Portas manifesta-se de 
maneira distinta pois demonstra sua preocupação em rela-
ção às dificuldades cada vez mais crescentes na busca pela 
identificação dos valores que representariam no projeto o 
modelo de sociedade ao qual se refere, ou seja, ele traz a 
questão de como tornar o projeto autêntico no sentido de 
ser portador de estruturas constitutivas fundamentais em 
uma sociedade em intensa mudança. O desafio é colocado 
no momento de identificar e avaliar a pertinência de tais 
qualidades, como observou Mário Carpo: “[...] para imitar 
um edifício, é necessário tê-lo visto” (2002: 44), ou seja, é 
necessário compreendê-lo para que a cópia se baseie na 
sua essência e não apenas nos aspectos de natureza visual. 
Carpo insiste na importância do ato de ver no sentido de 
ver através, entender e não apenas de olhar.
 O modelo como espaço seria, para Choay, a perma-
nência e a projeção de um “projeto instaurador”, seguindo a 

 O modelo, como obra a ser imitada, mesmo sendo 
pela síntese de vários modelos como na Casa de Vidro em 
New Canaan ou como na obra de Niemeyer, lembrada por 
Segawa, é a estratégia do projeto e, principalmente, de seu 
próprio aprendizado. A obra de Rafael torna-se modelo a 
ser imitado e modelo a ser repetido (MIGLIACCIO,2010: 
11), sendo a Vila Madana prova disso.
 Mas se Françoise Choay vê a persistência dos tra-
ços culturais e humanos – “a sombra humana” – no modelo 
como um aspecto permanente, capaz de garantir sua re-
produtibilidade, um outro autor importante, Nuno Portas, 
revela, por outro lado, a dificuldade de extrair da complexi-
dade do conhecimento o que “deve alimentar a criação de 
uma arquitetura” (1965: 20). Isto é, a manutenção de atri-
butos capazes de qualificar a obra como modelo, sem a in-
fluência do contexto, seria cada vez mais uma árdua tarefa, 
por depender da capacidade e da sensibilidade do projeto 
em identificar os atributos fundamentais que o definiriam. 
Choay, como pesquisadora crítica, está, inicialmente, preo-
cupada em demonstrar historicamente a permanência do 

pois “o conteúdo da peça arquitetônica continha o princípio 
de uma nova cidade”. Nesse sentido o modelo torna-se um 
standard; ao ser capaz de interferir nas diversas situações a 
que é submetido, ele assume a condição de padrão, por não 
ser apenas a repetição do mesmo, e sua reprodutibilidade 
não indica a ausência de um caráter, como observado por 
Walter Benjamin na citação que abre esta seção. Podemos 
considerá-lo, dessa forma, um importante tema a ser pes-
quisado em nosso trabalho, como veremos no capítulo 2.

tradição do «texto instaurador» utópico de Thomas Morus. 
Seguindo essa noção, o modelo desvincula-se das condições 
externas na construção do espaço ideal para uma sociedade 
ideal. Nesse sentido, sua reprodutibilidade teria a capacida-
de de gerar espaços-modelo a partir de cada implantação 
pois traria consigo a capacidade de edificar ambientes so-
ciais dentro de um ideário desejado. Assim, o modelo apon-
tado por Choay teria no nosso trabalho o papel de criação 
do lugar na medida em que, através do projeto, as relações 
espaciais, tanto internas quanto externas, seriam capazes 
de construir situações sociais de alto teor urbano; o modelo 
carregaria a propriedade de estabelecer mudanças ou, pelo 
menos, de instaurar caminhos para que tais acontecimen-
tos sejam possíveis. 
 As considerações acima aproximam o pensamen-
to de Portas ao de Choay. Portas também acredita que há 
projetos utópicos, como a Unité d’Habitation de Le Corbu-
sier (1965: 31), que foram responsáveis pela remodelação 
das teorias urbanísticas elaboradas pelo arquiteto, ou seja, 
a Unité seria o modelo a ser reproduzido indefinidamente 
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Unité d'Habitation - Firminy - Le Corbusier. Fonte: <http://projets-architecte-urbanisme.fr/utopie-realisee-parcours-architecture-lyon-corbusier/> Visualizado em 02/02/2016.

pela solução definitiva, porém sua presença seria notada, 
tanto no decorrer como ao final do processo de projeto. A 
obra final guardaria em sua estrutura constitutiva as carac-
terísticas fundamentais do protótipo utilizado.
 Nesse sentido, poderíamos admitir que estamos fa-
lando de “protótipos” muito mais do que de um único pro-
tótipo. Caberia ao projeto a escolha dos protótipos a serem 
selecionados e, sobretudo, a metodologia de sua utilização. 
Sherwood chama os protótipos de edifícios análogos ou a 
metodologia de fazer analogias, como o emprego de protó-
tipos de modo sistemático, o que facilitaria sua repetição. 
Isso não corresponderia à mesma noção de analogia defen-
dida por Argan, como vimos. Para Sherwood, foi a metodo-
logia a responsável pelo surgimento de edifícios análogos 
pois estes incorporam e se identificam pelas questões ori-
ginadas no processo de projeto e de produção.
 Se esse raciocínio de projeto, aplicado principal-
mente às habitações, obteve grande alcance, em especial 
durante o período pós Segunda Grande Guerra, impulsio-
nado pelo processo de industrialização da construção, ele 

Protótipo

 A noção de protótipo, para nossa pesquisa, está dis-
tante do protótipo industrial, ou seja, da primeira materia-
lização de uma ideia de objeto a ser reproduzido indefini-
damente através de processos industriais. O “proto”, do que 
é anterior, está muito mais próximo da noção de modelo, 
sem, contudo, considerar a presença da imitação no proces-
so de criação.
 Os protótipos na arquitetura durante o movimento 
moderno estão diretamente ligados à noção do objeto ar-
quitetônico como referência à imagem da máquina. 
 Roger Sherwood descreveu em sua obra, Modern 

Housing Prototypes (1978), o valor de protótipo assumido 
pelos projetos modernos. O autor mostra como a resolução 
de problemas complexos, pouco definidos, pode ser enfren-
tada através da utilização de projetos conhecidos, testados, 
como uma solução inicial, traçando um paralelo com a reso-
lução dos problemas matemáticos (BEZERRA, 2011). À me-
dida que o processo avançaria, o protótipo seria substituído 
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nakis. O próprio músico e matemático viria a assinalar que, a 
partir de certo momento, foi necessária a intuição para que 
a obra se concretizasse, mas reconhece que a forma física foi 
proporcionada pelos cálculos matemáticos iniciais.25 

 É sobre a metodologia de aplicação e não da defini-
ção de tipo que Coulquhoun talvez nos traga uma contribui-
ção mais próxima de nossa pesquisa. Em Tipologia e Meto-

dologia de Projeto (1967), no nosso entendimento, o autor 
está preocupado com a aplicação prática da tipologia, o que 
aproximaria suas considerações muito mais do protótipo 
do que do tipo baseado nos conteúdos urbanos, da crítica 
tipológica, definidos por Argan, e que Vidler viria a chamar 
de Terceira Tipologia. Esse fato nos parece claro quando o 
autor afirma:

A mudança é característica de nosso tempo, e jus-
tamente por isso é preciso investigar o papel que 
as modificações de soluções tipo desempenham 
com relação aos problemas e soluções que não 
têm precedentes em qualquer tradição. (COUL-
QUHOUN, 2006: 282)

25  Ver COULQUHOOUN, in NESBITT, 2006: 282.

foi também responsável pelo enfrentamento dos novos pro-
gramas que surgiram por esse mesmo processo, ainda que 
isso tenha ocorrido durante o século XIX, como foi o caso 
das estações ferroviárias que se transformaram em protó-
tipos de uma geração de estruturas similares espalhadas 
pelo globo (BRUNA, 2002). 
 Sherwood, porém, destaca a dificuldade de se aplicar 
essa noção de protótipo nos projetos com alta complexidade, 
hospitais por exemplo, por não haver coerência entre cada 
um desses equipamentos, o que dificultaria sua repetição. 
 Por essas considerações, o projeto teria a missão 
de seleção e escolha dos protótipos como referência. Essa 
capacidade de compreensão e identificação das qualidades 
a serem apreendidas estaria imbuída do conhecimento de 
padrões arquitetônicos, num primeiro momento, para, em 
seguida, permitir o desenvolvimento natural da obra. 
 Em Arquitetura do Espetáculo em Cena (PIETRAROIA, 
2014: 198), observamos como o Pavilhão Philips, projeta-
do por Le Corbusier em 1958, foi baseado, inicialmente, em 
axiomas matemáticos, graças à colaboração de Yannis Xe-

 Baseando-nos em considerações como essas, deve-
remos verificar como seria possível o uso do protótipo en-
quanto instrumento de projeto para responder às questões 
formuladas pela presente pesquisa.
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Universidade Livre de Berlim-Dahlem - Candilis - Josic -Woods, em 20018. Fonte: <bing.com>. Visualizado em 02/03/2018.

 Encontramos no texto ao lado uma definição impor-
tante para nosso trabalho. Portas define o sistema como 
dispositivo capaz de organizar a dinâmica entre as “partes 
do objeto” dentro de uma abstração que não nega a realida-
de, mas que inclui sua própria lógica interna.
 A noção de sistema em arquitetura não é nova. Foi 
utilizada para a análise crítica do projeto moderno (WOODS, 
1962) ou para entender a arquitetura inserida em um siste-
ma de objetos (MONTANER, 2009), por exemplo.
 Em seu artigo Web na revista Le Carré Bleu, Shadrach 
Woods apoia-se na crítica à arquitetura moderna para fun-
damentar os projetos desenvolvidos por alguns arquitetos 

Sistema

O sistema é sempre uma abstração da realidade, 
um modo de observar os objetos e não o objeto 
em si, de evidenciar apenas certas característi-
cas, por forma a torná-los mais compreensíveis, 
ao mostrar mais eficazmente sua organização, e 
toma dela o conjunto da relações ou de intera-
ções entre as partes do objeto ou entre os fatores 
do problema que definem o comportamento do 
todo. (PORTAS, 1965: 39)

Universidade Livre de Berlim. Candilis - Josic - Woods, 1963. Fonte: JOEDICKE, 1968.
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Hélio Piñon (2006: 90), a coerência interna dos elementos 
constitutivos da obra de arte são capazes de sustentar sua 
existência sem que haja dependência de sua finalidade. Ou 
seja, mesmo ao se considerar um quadro de mudanças, de 
alteração dos usos previstos, a obra se mantém coerente ao 
incorporar de maneira natural suas novas funções. Não há 
necessidade de explicá-la a não ser pelos próprios critérios 
de estrutura interna pelos quais foi concebida. Seguindo um 
raciocínio da estética kantiana, Piñon argumenta que, para 
a arquitetura, esta é a condição para que a obra não perca o 
sentido, mesmo quando o uso não é mais justificado.
 O argumento ajuda-nos a entender a sobrevivência 
da obra no tempo, condição necessária para que, mesmo 
com as mudanças de uso e as transformações do contexto, 
sua permanência possa ser notada com clareza. Novamente 
observamos que a luta entre permanência e evolução é con-
dição para sobrevivência da própria arquitetura. Porém, o 
que nos parece importante é entender a arquitetura como 
um sistema que é o próprio mecanismo de construção da 
obra, em que não apenas se considera o tempo mas tam-
bém o improviso:

que compuseram o Team X a partir da década de 195026. O 
autor admite a contribuição da arte Moderna, sobretudo na 
redescoberta da continuidade espacial, mas lembra que o 
mundo é composto por uma superfície contínua envolvida 
por um espaço contínuo. O espaço total geraria a sociedade 
universal, apesar de sua independência. Para enfrentar o 
caos estabelecido pela falta de objetivos, seria necessário o 
estabelecimento de sistemas contínuos, capazes de evoluir, 
pois considerariam mais do que três dimensões ao incorpo-
rar a de tempo, como veremos no capítulo 4.
 Já Montaner, ao aplicar a teoria dos sistemas de Niklas 
Luhmann, renova o entendimento da arquitetura em sua ca-
pacidade de interagir com o território em que se insere. Se-
gundo ele, isto permite evitar o reducionismo presente até 
aquele momento, responsável pela crise do objeto moderno. 
O autor afirma ser a organização interna, composta por ele-
mentos heterogêneos de distintas escalas, responsável pelas 
estratégias de adaptação à complexidade do contexto.
 A constituição de um sistema coerente pode ser 
entendida como necessária para que a arquitetura enfren-
te desafios cada vez mais indeterminados. Como observa 

26  O TEAM X foi constituído a partir do décimo CIAM (Congresso Internacional 
de Arquitetura Moderna) e reuniu arquitetos de diversas nacionalidades. Ao fazer um ba-
lanço dos encontros do TEAM X, Peter Smithson [1991] relaciona Amancio Guedes (Por-
tugal), Ralph Erskine (Suécia), Jonh Voelcker (Inglaterra), José Coderch (Espanha), Chris-
tophe Alexander (Austria), Kisho Kurokawa (Japão), Stefan Wewerka (Alemanha), Aldo 
van Eyck (Holanda), Jaap Bakena (Holanda), Giancarlo de Carlo (Itália), Christopher Dean 
e Brian Richards (Inglaterra ), Georges Candilis (Grécia) além de Alison e Peter Smithson 
(Inglaterra) e Shadrac Woods (Iugoslávia), que não era arquiteto. Ver também BARONE, 
2002.

Considerações sobre a terminologia

 As noções terminológicas discutidas permitem-nos 
apontar com maior clareza o caminho que deverá assumir a 
presente pesquisa. 
 O confronto das considerações de importantes au-
tores, discutidas dentro de uma linha de investigação que 
pretende definir o objeto de estudo, demonstrou que o in-
tenso debate ocorrido, especialmente na segunda metade 
do século XX, em torno da noção do tipo, mesmo sendo fun-
damental para a historiografia da arquitetura, não traz con-
tribuição significativa para nosso trabalho. 
 Da mesma maneira, os protótipos decorrentes da 
industrialização da arquitetura, baseados em conceitos da 
racionalização dos meios produtivos, não foram capazes de 
estabelecer os padrões que auxiliem as operações de pro-
jeto. Sua contribuição se mostrou fundamental na padro-
nização dos componentes e na elaboração de metodologias 
de concepção voltadas para a produção, controle e manu-
tenção da obra, num exercício que se aproxima da noção 

 A ideia de produzir artefatos ou estruturas com 
qualidades adaptativas leva a uma das princi-
pais alterações epistemológicas da prática proje-
tual, qual seja, passar da noção de projeto como 
forma para noção de projeto como sistema27. 
(LUHMANN, apud ROCHA, 2009: 110)

 Por outro lado, o uso de sistemas para gerar, orde-
nar ou fazer evoluir o projeto arquitetônico é considerado 
fundamental por alguns autores (MAHFUZ, 2009) para a 
solução de programas de alta complexidade ou de grande 
escala. O sistema poderia assumir um papel abrangente e 
flexível, como apoio à prática projetual, de maneira a orga-
nizar necessidades e características físicas de ordem quan-
titativa. Nesse caso, podemos falar da sistematização das 
informações e dos procedimentos para que o projeto não 
perca o controle do processo, mais do que da criação de um 
sistema que substituiria a solução arquitetônica ou, de fato, 
seria o sistema o próprio partido arquitetônico.
 O que nos parece razoável é considerar a segunda 
hipótese portadora de interesse, não apenas por explicar 
uma metodologia de projeto mas, sobretudo, por instituir 
caminhos para o entendimento do projeto como estratégia 
de enfrentamento das citadas incertezas. 

27  Em itálico no texto original.
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Talvez pudéssemos sistematizar a imensa gama 
de novos argumentos urbanísticos introduzidos 
no debate da segundo metade do século XX atra-
vés da noção de contexto – embora essa catego-
ria hoje esteja sendo cada vez mais suplantada 
pela noção de sistema. O contextualismo foi uma 
estratégia de leitura e ação, em relação à cidade, 
que levou os arquitetos a uma compreensão mui-
to mais ampla das dinâmicas urbanas. Sobretudo 
quanto ao caráter processual desses organismos, 
irredutíveis, nesse viés, a objetos de configuração 
estática e a uma lógica evidente e imutável. (BRA-
GA, 2010: 29)

 A decisão de incorporarmos as citadas noções ao 
corpo teórico da presente pesquisa indica nossa preocupa-
ção em direcionar a investigação para o conhecimento do 
objeto arquitetônico propriamente dito, isento, de alguma 
forma, de certo determinismo contextualista que dominou 
parte do debate em torno dos valores singulares que a ar-
quitetura deveria assumir em função do caráter do lugar, 
como defendidos por Christian Norberg-Schulz28.

28  Ver MONTANER, 2001, pg. 40.

de normatização ou de regra, como defendida por Choay 
(1980). No entanto, ainda que seja fundamental que o pro-
jeto se apoie nesse conhecimento, não nos parece suficien-
te utilizá-lo no enfrentamento dos problemas que trazemos 
para nossa pesquisa.
 Dessa forma, os conceitos em que podemos nos apoiar 
com maior interesse são, primeiramente, os que definem o 
objeto arquitetônico por suas qualidades internas, isto é, os 
modelos entendidos como standards, tal como apontado por 
Portas (1965) e Argan (2000), e sua capacidade de estabe-
lecer uma identidade com o lugar. Além deles, são também 
de grande interesse os conceitos que estabelecem estreita 
relação com a realidade, ou com a construção de uma de-
terminada realidade, como sistemas capazes de encarar os 
constantes desafios apresentados pela cidade pós industrial, 
cujo questionamento e aprendizado crítico da segunda me-
tade do século XX é destacado por Milton Braga:

determinada urgência (pós Segunda Grande Guerra) ou, 
ainda, para responder ao processo de industrialização dos 
meios de produção30. Outro exemplo notável desse proce-
dimento foram as prefeituras implantadas na Inglaterra na 
segunda metade do século XIX que associavam o serviço 
público administrativo, legislativo e judiciário à vida cul-
tural da comunidade, configurando uma nova nova ordem 
social no interior de um complexo equipamento cívico31. 
 Na realidade, a repetição do projeto esteve presente 
na historiografia da arquitetura como um dos dispositivos 
para a sistematização da disciplina, da definição das ordens 
clássicas aos protótipos modernos, passando pelos trata-
dos renascentistas.
 A reflexão de Lúcio Costa, supra citada, traduz a vi-
são da arquitetura como a formulação e a repetição de pa-
drões e modelos, numa tentativa de associar, naquele mo-
mento histórico, uma tradição disciplinar à ruptura estética 
representada pelos preceitos da modernidade.
 Nesse sentido, Costa não estaria se distanciando de 
uma metodologia de constituição de um repertório capaz 
de guiar os caminhos dos construtores modernos. Luciano 

30  Ver BRUNA, 1978.
31 Ver PIETRAROIA, 2014.

A noção de repetição

Isn't life a series of images that change as they re-
peat themselves?

WARHOL
Repetir repetir - até ficar diferente.
Repetir é um dom do estilo.

BARROS

[...] o que foi a arte grega senão uma pura e con-
tínua estandardização! 

COSTA, in XAVIER, 1987

 Este subcapítulo trata do projeto elaborado para ser 
repetido, ou seja, aquele que é concebido considerando a 
variabilidade de contextos, ainda que atenda a um progra-
ma de necessidades preciso, definido, e que deve ser im-
plantado em um território amplo e diverso. 
 A origem ou a razão dos projetos padronizados é 
diversa. Em momentos distintos da história, por meio da 
repetição, a arquitetura foi chamada para demarcar o do-
mínio territorial (Roma Imperial)29 ou para atender a uma 

29  Devem ser citadas como exemplo as seguintes obras: o Coliseu em Roma, com 
20.000 m² de área construída, capacidade para 50.000 pessoas, a Arena de Arles, com 
14.824 m², capacidade para 20.000 pessoas e a arena de Pula, na Croácia, com 11.466 m² 
e capacidade para 23.000 pessoas.
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safios, ainda que sua repetição esteja sempre baseada no 
texto original, ou seja, em uma ordem sobre a qual o espetá-
culo deve exercer sua força criativa (O Espaço Vazio, 2015: 
26). Nesse sentido, repetir seria uma forma de re-apresen-
tar, re-novar e (re)-(i)novar. 
 A música também opera com a repetição da obra 
detalhadamente descrita em cada partitura. Ela só existe 
como obra de arte no momento em que é executada, ou seja, 
quando é repetida a cada concerto. Como na arquitetura, 
antes de existir, a obra musical é totalmente escrita. Reser-
va, entretanto, determinada variação, fruto do desempenho 
dos músicos envolvidos e das condições do ambiente em 
que é executada. 
 O jazz ultrapassa esses limites. Os standards são obras 
que assumem como fundamento a repetição de suas estrutu-
ras como forma de ampliação do campo criativo dos músicos 
no momento de sua execução, abrindo amplo caminho para 
o improviso. Seu valor estaria representado pela capacidade 
de transmissão de seus conteúdos a cada repetição. 

Migliaccio (2010) lembra-nos que o esforço empreendido 
por Rafael para descrever com desenhos a Roma antiga 
decorrera do entendimento da expressão visual como fun-
damentação da teoria. A compreensão dos princípios e dos 
procedimentos constituiria um repertório metodológico e 
não formal, completa o autor.
 Dessa forma, a repetição seria a característica pri-
mordial do projeto e estaria a serviço muito mais de uma 
retomada ou de uma nova apropriação do tema, do que do 
eterno retorno do mesmo (FINGERMANN, 2014: 36). 
 A repetição na arte é uma estratégia de criação. Se to-
marmos o teatro, vemos que ele é o lugar em que a criação se 
dá através da repetição: a cada sessão, o espetáculo é recria-
do muito mais do que simplesmente reapresentado. É o mo-
mento em que algo que existia no passado existe novamente, 
afirma Peter Brook (2015), que insiste em tais característi-
cas lembrando que, para manter vivo o teatro, a cada ensaio 
é preciso arriscar-se nas descobertas do dia anterior. 
 Brook é um pensador teatral que considera um tea-
tro vivo aquele que coloca à prova diariamente novos de-

entrelaçamentos, os presentes e as fadigas que 
nos compõem». E em vez de submeter a contem-
plação ao negativo da atividade, Deleuze lembra 
que «contemplar é questionar». (ORLANDI, in 
FINGERMANN, 2014: 99-101)

 Como observamos na introdução da presente pes-
quisa, a repetição de obras qualificadas como standards 

(PORTAS, 1965) foi capaz de introduzir conceitos urbanos 
antes mesmo que fossem totalmente elaborados, caso das 
Unités d’Habitation que Le Corbusier implantou em contex-
tos europeus diversos.
 No momento da concepção, a indefinição do contex-
to era desejada. Le Corbusier imprime nas Unités d’Habita-

tion a síntese das propostas por ele elaboradas. O objetivo 
estava em demonstrar a capacidade transformadora da ar-
quitetura – o projeto modificando o contexto ou, em outras 
palavras, o projeto construindo um lugar que não existia. 

 A esse respeito, vale trazer para a discussão uma 
afirmação de Gilles Deleuze e algumas análises de sua obra 
feitas por Luiz Orlandi:

A repetição nada muda no objeto que se repete, 
mas muda alguma coisa no espírito que a contem-
pla: esta célebre tese de Hume leva-nos ao âmago 
do problema. (DELEUZE, 1968: 96)32.

A mudança só pode ser ligada à repetição, não por 
engrenagem efetiva de um si dela própria junto a 
objetos, mas por efeito da produção paradoxal de 
novas impressões que ela suscita no espírito, na 
mente contemplativa [...] É esse movimento for-
çado pela “diferença” de impressões “no” espírito, 
lancetando passados e futuros, é nele que se cria, 
destaca Deleuze, a “repetição para si mesma”. [...] 
Que está acontecendo em minha mente, quando 
contemplo repetições e sinto uma variação de 
impressões? [...] É «a partir de nossas contempla-
ções», diz Deleuze, «que se definem todos os mil 

32  Deleuze refere-se a David Hume, filósofo do século XVIII, que foi decisivo para 
sua obra Différence et Répétition, de 1968.
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 A repetição rigorosa da música e das apresentações 
de João Gilberto, acima assinalada por Luiz Espallargas, 
traz para a obra não somente a certeza de sobrevivência, 
mas sobretudo potencializa sua busca pela exatidão e pela 
construção de uma identidade. 
 Dentro da produção arquitetônica brasileira recen-
te, a padronização e o padrão têm sido utilizados de manei-
ra significativa. Podemos citar exemplos conhecidos como 
o Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto (1959/1963)33, 
que implantou equipamentos públicos, como os Fóruns, nas 
cidades do estado de São Paulo e cujo projeto foi repetido 
de maneira exaustiva. 
 Outro exemplo notável foi a construção de mais de 
quinhentos Centros Integrados de Educação Pública (CIEP) 
no estado do Rio de Janeiro na década de 1980, ação coor-
denada pelo sociólogo Darcy Ribeiro, tendo seu modelo 
pré-fabricado projetado pelos arquitetos Oscar Niemeyer e 
por João Filgueiras Lima, responsável pela fabricação dos 
componentes. Esse último faria trabalho relevante, até seu 

33  Ver CAMARGO, 2016 e HADLICH, 2009.

Repetir, elaborar novamente

João Gilberto é o músico solitário e meticuloso 
que trata a bossa nova com integridade, como 
música autêntica. [...] Com ele, a arte é ascendida 
à exatidão, é a regra e a exigência de perfeição, 
do sentido auditivo mais educativo e privilegiado, 
que repete o mesmo para corrigir e sentir pra-
zer com julgar e reconhecer a pureza melódica. 
[...] Aceitar a importância da obra desses artistas 
[como João Gilberto] é admitir que a repetição de 
uma concepção artística não implica tédio, ou tri-
vialidade, que a arte é sempre diferente, mesmo a 
partir do princípio comum, que sua repetição, co-
letiva ou individual, desencadeia um processo fe-
cundo para construção da cidade que se ressente 
quando há falta de identidade e aderência entre 
as construções. 

ESPALLARGAS, 2016

 
 

tema: na cidade de São Paulo temos os Centros de Educação 
Unificada (CEU), que surgiram para responder às carências 
de equipamentos, mais especialmente no que se refere à 
educação, e que são fundamentais para nossa pesquisa dada 
sua continuidade por mais de uma década e meia (2000 a 
2018) e sua abrangência (mais de 50 unidades implantadas 
ou em construção, totalizando quase 1.000.000 m²), como 
veremos a seguir. 
 Outro exemplo que podemos citar é o projeto de 
Unidades Territoriais36, desenvolvido para a Secretaria de 
Segurança Pública do Estado de São Paulo, dentro do pro-
grama de reengenharia e de modernização da Polícia Civil 
nas cidades paulistas e que instituiu o padrão para todas as 
unidades a serem construídas no estado.
 Como se pode notar, a extensão de experiências re-
centes relativas ao tema e o envolvimento de importantes 
arquitetos à frente dessas realizações levam-nos a investi-
gar os exemplos que consideramos mais relevantes.

36  Projeto em construção, de autoria de Claudia Nucci e Valério Pietraroia.

recente desaparecimento, com o enfoque na repetição do 
modelo, baseada na padronização dos componentes do sis-
tema construtivo. Essa estratégia levou-o a criar uma fábri-
ca capaz de atender demandas diversas por equipamentos 
sociais em distintas regiões do país, levando a ideia de re-
produção do detalhe a seu ápice. 
 Trabalho semelhante iniciado na década de 1970 
pelo arquiteto João Honório de Melo Filho como coordena-
dor de projeto da CONESP34, hoje FDE35, estabeleceu a pa-
dronização em diversos níveis da produção da obra. Tendo 
como referência a obra marcante de Richard Neutra, como 
mostraremos no capítulo 2, o trabalho iniciado por João 
Honório e equipe vem sendo aprimorado ao longo de qua-
tro décadas. Não é mais a repetição do modelo de partido 
arquitetônico mas sim o padrão dos ambientes, dos compo-
nentes, dos detalhes construtivos e do mobiliário que res-
ponde às necessidades de racionalização do projeto, de sua 
construção e manutenção. 
 Experiências recentes ilustram a pertinência do 

34  CONESP - Companhia de Construções Escolares do Estado de São Paulo. Ver 
SANTOS, 2011.
35  FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação.
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das no período entre as duas grandes guerras, em especial 
nas cidades europeias. Do ponto de vista do projeto, pode-
mos afirmar que se trata de um momento fundamental para 
a introdução do conceito de equipamento público e para a 
avaliação da arquitetura enquanto equipamento de trans-
formação social.
 A noção de equipamento público é introduzida com 
maior significado no período descrito por Cohen. Basean-
do-se na lógica funcional dos “condensadores sociais” da 
vanguarda soviética37, mesmo aos programas estabeleci-
dos, como os educacionais, deveria ser atribuída a missão 
de promover as novas práticas sociais que pudessem rom-
per com o modo tradicional de relacionamento dos indiví-
duos ao mesmo tempo em que intensificariam sua integra-
ção. O ordenamento espacial do meio ambiente construído 
teria virtudes pedagógicas capazes de promover as trans-
formações sociais em curso, como assinalado por Anatole 
Kopp (1990:17). Porém, Kopp adverte:

37  Sobre “condensadores sociais”, ver KOPP, 1990: 74-111.

Uma arquitetura em construção:
 a noção de Equipamento Público 

Os centros esportivos e de lazer – como as casas 
do povo e os clubes operários se multiplicam, mas 
as edificações destinadas ao ensino eram as mais 
características. Correntes pedagógicas progres-
sistas aliaram-se à experimentação arquitetôni-
ca para produzir um novo tipo de prédio escolar 
bem iluminado, com espaços abertos e prontos 
para acolher novas atividades. [...] O resultado foi 
algo novo na estrutura urbana – o bairro equipa-
do com edificações necessárias à vida comunitá-
ria e oferecendo um maior nível de conforto. 

COHEN, 2013

 Na passagem acima, Jean-Louis Cohen fala das mu-
danças urbanas decorrentes da valorização da arquitetura 
como equipamento de transformação social. O trecho é ex-
traído do capítulo A Arquitetura da Reforma Social - Equi-

pando as Periferias, de sua obra O Futuro da Arquitetura 

desde 1889. Nele, Cohen aborda as transformações ocorri-

Projeto para o Clube do Trabalhador; Lazar 

Khidekel, 1926.

Perspectiva e vista frontal. Planta dos 

pavimentos térreo e superior. Fonte: arqui-

vo didático Beaudouin Architectes <www.

beaudouin-architectes.fr/2011/08/lazar-khi-

dekel/>. Visualizado em 20/03/2018.



74 75

singulares, mas sim de um agrupamento em que a habitação 
está envolvida por uma série de equipamentos sociais40. 
 
 Devemos destacar a socialdemocracia alemã – a 
República de Weimar – do período entre as duas grandes 
guerras como fundamental para o entendimento dessa 
experiência. Para Cohen (2013:185), graças à convergên-
cia de profissionais em torno do grupo liderado por Ernst 
May, então responsável pelos programas habitacionais de 
Frankfurt, foi possível se obter o “ambiente total”, em que 
a paisagem assume parte do programa político-social atra-
vés da integração das habitações aos equipamentos e aos 
espaços coletivos. O resultado obtido pela equipe de May, 
entre 1925 e 1930, impressiona e é decorrente da objetivi-
dade com que o projeto foi tratado, alinhando economia e 
eficiência, completa Frampton (1997:166)41. 
  Dessa forma, a Neues Bauen, como foi chamada na 
Alemanha, demonstrou a capacidade da arquitetura mo-

40  Ver BRUNA 2010:26.
41  Para Paulo Bruna (2010:27), a forma científica como o projeto encarou o pro-
blema habitacional é um dos argumentos comuns às experiências que nos permitem me-
lhor compreender a modernidade.

Sempre em busca dos “condensadores sociais” da 
nova vida, ficou claro que não se tratava de reali-
zá-los um a um, edifício por edifício; todo o am-
biente humano é que deveria constituir um único 
“condensador social”.38

 Assim, de certo modo, é também introduzida a no-
ção de rede de equipamentos de promoção social coletiva 
integrada ao meio ambiente construído e exercendo certo 
protagonismo. A urgência na construção ou na reconstru-
ção do ambiente social urbano ocorre pelo advento da Re-
volução Russa de 1917 e ante aos escombros da Primeira 
Grande Guerra, como na Alemanha sufocada pelo Tratado de 
Versalhes39. Se por um lado a construção soviética por uma 
nova sociedade fez surgir a arquitetura de novos programas 
de promoção da coletividade, como o clube do trabalhador, 
projeto de Lazar Khidekel mostrado acima, ou as casas do 
povo, mencionadas por Kopp, por outro lado, o quadro de re-
construção de parte substancial da Europa, em especial na 
Alemanha, colocou o arquiteto no papel de construtor de um 
novo ambiente, não constituído de monumentos ou de obras 

38  Em itálico no texto original. (KOPP, 1990:106)
39  Ver FRAMPTON 1997:158.

de construção», como prefere traduzir Cohen (2013:191), 
em que o Estado planeja em larga escala os vastos progra-
mas sociais que a sociedade reclama (BRUNA, 2010:88).
 Entretanto, apesar dos arquitetos do Neues Bauen 
terem construído milhares de habitações que constituíam 
esses Siedlungen, ou conjuntos dotados dos equipamentos 
culturais e sociais necessários, a quantidade não seria tudo, 
adverte Kopp, para quem 

[...] os arquitetos alemães do “Neues Bauen”43 e os 
construtivistas russos fundaram também seu pro-
jeto arquitetônico num projeto de sociedade. Mas 
nesses casos, o projeto não era de sua alçada. Ele 
emanava de organismos políticos e sindicais, do 
poder, ele prolongava lutas históricas em favor da 
mudança, da qual os arquitetos eram apenas os re-
presentantes na área espacial. (1990:119-124)

43  Entre aspas no texto original.

derna de enfrentar os novos desafios decorrentes do pro-
cesso de industrialização do século XIX. A citada evolução 
na atuação dos arquitetos da Neues Bauen é assinalada por 
Kopp como responsável pelo estabelecimento da Nova Ar-

quitetura, pois como “os problemas do ordenamento espa-

cial42 estavam na ordem do dia, a arquitetura, no sentido 
estrito do termo, estava superada” (1990:106, destaque da 
edição brasileira). Ou seja, a Nova Arquitetura seria uma 
nova maneira de atuação dos arquitetos perante as novas 
demandas da sociedade moderna, aproximando-os da Neue 

Sachlichkeit, ou Nova Objetividade, como considera Framp-
ton (1997:157). Para a “nova construção”, numa tradução 
livre, seria necessária uma nova maneira de projetar ou, em 
outras palavras, seria necessário conceber o projeto como 
processo científico de reflexão e de ação sobre o meio físico. 
Associado a esse fato, o Neues Baeun não teria obtido o re-
sultado que ainda hoje impressiona sem uma «nova política 

42  No texto original, Koop utiliza aménagement, sem colocar a grafia em itálico; 
poderíamos também entender «aménagement» como associação, disposição, harmoni-
zação, segundo o Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (cnrtl.fr), o que 
reforçaria a referência do projeto em relação ao território, compreendido como o meio 
físico, espacial, e sujeito às ações sociais que atuam sobre ele.
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Vista interior a leste do conjunto Brunchfeldstrasse, Frankfurt, a partir de um dos terraços - Ernst May e equipe 1926-1927. Fonte: < https://misfitsarchi-
tecture.com/2016/09/20/architecture-misfit-25-ernst-may/0538359ba9d24a4883d042ebb33eb3d6/>. Visualizado em 25/01/2018.
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 Um dos exemplos notáveis, em que o equipamento 
público é incorporado, é o conjunto Brunchfeldstrasse, pro-
jetado por Ernst May e equipe44 em 1926-1927 em Frank-
furt. Sua presença constante na historiografia que trata 
desse período comprova a importância da obra. A conhe-
cida imagem, apresentada a seguir, do pátio interno para 
onde as habitações em zigue-zague são orientadas é utili-
zada por importantes autores para destacar a obra como 
exemplo do novo ambiente construído (KOPP, 1990:49) ou, 
a Nova Objetividade do projeto científico de May e equipe 
(FRAMPTON, 1997:1666), ou ainda, a aproximação da pro-
dução da arquitetura com os métodos industriais (BRUNA, 
2010:79).
No âmbito de nossa pesquisa, é importante estudarmos o 
Centro Comunitário, equipamento público que, apesar de 
ocupar posição destacada na implantação de May, é pouco 
mencionado pela historiografia. 
 A imagem a seguir, de 1930, foi produzida exata-
mente no eixo de simetria da parcela principal do conjunto 

44  Ernst May, H. Boehn e C. H. Rudlof, arquitetos.
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Vista interior a oeste do conjunto Brunchfeldstrasse, Frankfurt - Ernst May e equipe 1926-1927. Fonte: BUEKSCHIMIT, 1963: 42.

tipologia de implantação proposta por May e sua equipe. 
 Na outra extremidade a leste, na única face em que o 
conjunto não possui acesso por rua, foi implantado o Cen-
tro Comunitário que interliga visualmente as duas grandes 
alas de habitação situadas ao norte e ao sul. Com essa estra-
tégia, o projeto demonstra de maneira definitiva a impor-
tância com que o equipamento público foi tratado. 
 A edificação do Centro Comunitário é composta por 
um volume principal retangular com três pavimentos, ali-
nhado e centralizado em relação ao eixo longitudinal de 
simetria, situação única no conjunto. Sua articulação em re-
lação às alas de habitação em três pavimentos se dá através 

Brunchfeldstrasse. Trata-se de uma quadra retangular de 
cerca de dois hectares em que a dimensão maior com 210 
metros, paralela ao rio Main na direção leste-oeste, preva-
lece na organização do espaço coletivo no interior do pá-
tio formado. Na extremidade oeste, o acesso é feito por um 
portal singelo, como pode ser visto na imagem anterior. O 
eixo de simetria, em seguida, estrutura os canteiros semi-
-públicos usados como jardins e como pequenas hortas, 
cujo desenho obedece à mesma ordem de orientação das 
habitações, o que corresponde à reprodução da parcela de 
terreno ocupada pela massa construída ou, em outras pala-
vras, o paisagismo interno é a reprodução em negativo da 

Conjunto Brunchfeldstrasse, 

Frankfurt - Implantação. Er-

nst May e equipe 1926-1927. 

Fonte: <https://www.bing.

com/maps?FORM=Z9LH3>. 

Visualizado em 25/01/2018.
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de terraços em coberturas acessíveis, em conti-
nuidade visual com a mesma solução de que se 
beneficiam as habitações. Todos esses atributos 
contribuem para destacar a edificação em relação 
ao conjunto. Em certa medida, o resultado tem 
sua monumentalidade amparada pela implanta-
ção que se aproxima de uma disposição clássica.
 No entanto, o maior interesse na obra se 
refere à simultaneidade de usos em sua estrutu-
ra interna, como pode ser observado a seguir. No 
pavimento térreo há três acessos independentes. 
O central atende ao jardim da infância, distribuí-
do no volume retangular e nas duas alas de ar-
ticulação com as habitações. Assim, as salas de 
atividades e de convivência das crianças são vol-
tadas para dois pátios internos descobertos, be-
neficiando-se da parcela mais protegida do terre-
no. O canto norte do volume retangular abriga o 
acesso ao primeiro pavimento em que estão loca-
lizados um posto de saúde e uma sala de leitura. 
No canto oposto, ao sul do volume, o acesso aten-
de o segundo pavimento onde a creche é organi-
zada e cujas atividades são ampliadas em direção 
aos terraços que fazem a transição com as duas 

Legenda:

1. Hall de entrada 

2. Antessala

3. Salão

4. Berçário

5. Sala para grupos

6. Sala dos funcionários

7. Vestiários

8. Sanitários 

9. Entrada da creche. 

Acesso ao 2º pavimento

10. Entrada para a sala de 

leitura e para o posto de 

saúde. Acesso ao 

1º pavimento

11. Sala de isolamento

12. Cozinha

13. Sala de leitura

14. Sala dos funcionários

15. Dormitórios

16. Terraços

Pavimento térreo: jardim de infância

Primeiro pavimento: sala de leitura e posto de saúde

Segundo pavimento: creche

Centro Comunitário, Zick-Zackhausen. Fonte: BRUNA, 2010

Vista aérea atual do Centro Comunitário do Conjunto Brunchfeldstrasse, Frankfurt - Implantação. Ernst May e equipe 1926-1927. Fonte: <https://www.bing.com/maps?FOR-
M=Z9LH3>. Visualizado em 25/01/2018.
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interna do bairro, é a prova de que o projeto não se limita 
mais aos aspectos subjetivos, pois sua expressão está fun-
damentada em critérios científicos, como afirmam os arqui-
tetos do Neues Bauen (KOPP, 1990:50). Em outras palavras, 
a arquitetura proposta é suficientemente consistente para 
suportar demandas geradas pelas pesquisas e diagnósticos 
realizados para apoiar sua concepção, o que não limitou sua 
natureza inovadora, como pode ser observado nas imagens 
da época de sua inauguração. 
 Podemos, então, prosseguir nossa pesquisa por meio 
do desenvolvimento dos capítulos que apresentam os três 
subtemas aqui mencionados e que buscam avaliar em que 
medida a independência do projeto em relação ao progra-
ma, ao contexto e ao tempo contribuiria para a sobrevivên-

alas habitacionais.
 Se, por um lado, o projeto do Centro Comunitário se 
apresenta de uma maneira tradicional e previsível do pon-
to de vista de sua presença em relação ao conjunto urbano 
formado em Brunchfeldstrasse, sua organização interna, ba-
seada na simultaneidade de usos, e seus espaços de articu-
lação com as alas habitacionais o transformam no artefato 
principal do projeto de May e equipe.
 É certo que, como vimos, as preocupações com a 
racionalidade extrema do projeto foi responsável pelo êxi-
to das obras realizadas pelo Neues Bauen, o que explica a 
simplicidade no tratamento volumétrico das edificações e 
de seus espaços internos. Isso não representa, no entanto, 
a ausência do projeto na determinação dos seus elemen-
tos construtivos primordiais, capazes de enfrentar a nova 
condição urbana que se apresentava, ao alterar as relações 
entre o ambiente construído e o ambiente natural. Suas 
especificidades abrem caminho para diferentes situações 
tanto no nível do solo como de sua cobertura, por exemplo. 
A diversidade programática, ainda que apoiada na escala 

Vista aérea atual do conjunto Brunchfeldstrasse, Frankfurt - Ernst May e equipe 1926-1927. Fonte: Google Earth em 25/01/2018.
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cia da obra dentro de um quadro de intensa incerteza.
Capítulo 2 

O contexto e a 

SOWA, 2005 

 Encontramos nas observações desenvolvidas até 
aqui, a origem de parte significativa das preocupações que 
motivaram experiências recentes no Brasil, sobretudo nas 
grandes cidades. Nessa situação, o projeto de um equipa-
mento público de grande porte, capaz de enfrentar os de-
sequilíbrios do vasto território da metrópole, surge como 
solução duradoura, como nas experiências dos CIEP (Cen-
tros Integrados de Educação Pública - 1983 a 1987 e 1991 
a 1995) no Rio de Janeiro e dos CEU (Centro Educacional 
Unificado - 2002 a 2018) em São Paulo. A importância de 
tais iniciativas pode ser observada, por exemplo, na edição
especial sobre o Brasil em 2004, da revista francesa L’Archi-

spéculative. Elle demeure [...] une discipline avertie des faits sociaux et attentive à l’environ-
nement, un savoir pratique qu’anime une intelligence optimiste et généreuse.

independência do projeto
 Em nenhum outro lugar do mundo, o positivismo 
de Auguste Comte foi levado mais a sério do que 
no Brasil. [...] Com Auguste Comte e Le Corbusier 
como padrinhos, a arquitetura nunca foi, no Bra-
sil, uma ciência oculta e especulativa. Ela perma-
nece [...] uma disciplina consciente das questões 
sociais e atenta ao meio ambiente, um saber prá-
tico promovido por uma inteligência otimista e 
generosa.45 

45  Nossa tradução. Texto original: Nulle part ailleurs dans le monde, le positivisme 
d’Auguste Comte ne fut pris autant au sérieux qu’au Brésil. [...] Avec Auguste Comte et Le 
Corbusier comme parrains, l’architecture n’a jamais été, au Brésil, une science occulte et 
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CIEP 14 de Julho, Ramos, Rio 

de Janeiro - Vista a partir do 

acesso. Fonte: Claus Meyer, 

Câmera Três, Revista Módulo 
nº 91, 1986: 18-19.

tecture d’Aujourd’hui, em que o CEU é destacado no editorial 
em epígrafe.



88 89

considerado em nossa pesquisa um exemplo notável pelas 
características do projeto desenvolvido e pela abrangência 
territorial que atingiu. A conceituação de seu autor, Oscar 
Niemeyer47, citada acima, deixa clara a amplitude do pro-
grama arquitetônico proposto, o que, segundo ele, atesta 
o caráter revolucionário do projeto. Niemeyer justifica tal 
qualidade pelo fato de que a arquitetura proposta distan-
cia-se das “velhas escolas” que não haviam sido projetadas 
para esse fim e nem possuíam possibilidades de mudanças 
e adaptações. Na concepção de Niemeyer, a arquitetura do 
CIEP estaria a serviço do seu programa pedagógico ino-
vador, ao abrir caminho para os benefícios do ensino em 
tempo integral e sua complementação com atividades es-
portivas e culturais. Nesse sentido, o projeto assume total 
independência em relação ao contexto em que deverá se 
inserir. Niemeyer encara a enorme carência educacional do 
estado do Rio de Janeiro naquele período como problema a 

47  Maria Alice Junqueira Bastos (2009) cita os colaboradores de Oscar Niemeyer 
no projeto: Carlos Magalhães da Silveira, José Manoel Klost Lopes da Silva, João Cândido 
Niemeyer Soares e Hans Muller. A edição 91 - 1986 da revista Módulo indica ainda a auto-
ria do cálculo estrutural sob a responsabilidade de José Carlos Susskind e a coordenação 
da produção do sistema pré-moldado a cargo de João Filgueiras Lima, à frente da “fábrica 
de escola”. 

2.1
A escola revolucionária de Niemeyer:

CIEP - Centro Integrado de Educação Pública
Conceito do Arquiteto
[...)
Trata-se de um projeto arquitetônico revolucio-
nário, sob o ponto de vista educacional. Escolas 
que não visam apenas – como as antigas – instruir 
seus alunos mas, sim, dar um apoio efetivo a to-
das as crianças do bairro. E isto explica serem, no 
térreo, para elas abertas aos sábados e domingos: 
ginásio, gabinete médico, dentário, biblioteca, 
etc. Daí a dificuldade de utilizar as velhas escolas 
– vão sendo remodeladas – pois não foram proje-
tadas para esse programa.  

NIEMEYER, 1986

 O amplo plano de implantação do CIEP (Centros 
Integrados de Educação Pública46), que marcou o primei-
ro governo eleito no estado do Rio de Janeiro após a re-
democratização ocorrida no Brasil na década de 1980, é 

46  Inicialmente, foi denominado Centro Integrado de Ensino Público. Ver revista 
Módulo nº 91, 1986.

CIEP, acesso - croqui de Oscar Niemeyer. Fonte: Fundação Oscar Niemeyer.
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tiu até a primeira década do século XXI, os CIEP podem ser 
inseridos dentro do grupo de obras marcantes cujo ápice 
fora a construção de Brasília. A vasta literatura sobre sua 
obra considera que, na segunda metade do século XX, Nie-
meyer reorganiza os procedimentos e as soluções dos pro-
jetos anteriores conforme princípios baseados na concisão 
e na simplicidade a partir da fusão entre forma e estrutura 
(QUEIROZ, in BRUNA, 2017 : 237). O CIEP, enquanto pro-
jeto, está mais próximo dos referidos princípios do que da 
riqueza compositiva da primeira metade do século XX, que 
apresentou Niemeyer para o cenário internacional. O olhar 
atento do arquiteto em relação aos princípios fundamen-
tais da arquitetura, imune aos questionamentos estéticos 
do período, pode ajudar-nos a entender a permanência de 
sua obra, como detalha Hugo Segawa:

Arquitetura moderna era sinônimo de raciona-
lismo, funcionalismo. O mote “forma segue a fun-
ção” foi o axioma do modernismo ortodoxo ao 
qual Niemeyer jamais foi afeito. Todavia, nos anos 
de vigência da crítica pós-moderna, Niemeyer foi 

ser combatido pela eficiência funcional e pela capacidade 
de reprodução do modelo arquitetônico por ele concebido.
 De acordo com Maria Alice Junqueira Bastos (2009), 
foram construídos 500 CIEP nas duas gestões do governa-
dor Leonel Brizola48, marca expressiva alcançada graças ao 
uso da solução estrutural em concreto pré-moldado, o que 
permitiu a execução dos seus 7.000 m² de construção em 
apenas seis meses. Sobre esse importante aspecto, há dife-
renças entre as diversas afirmações recolhidas pela revista 

Módulo em sua edição 91, de 1986: para Niemeyer havia 
uma economia de 30% nos custos da obra e prazo de qua-
tro meses de construção. Já Teresa Graupner indica a neces-
sidade de oito meses para que um CIEP fosse construído. De 
qualquer forma, todos esses prazos podem ser considera-
dos reduzidos em relação ao praticado historicamente para 
esse tipo de obra no Brasil, o que seria confirmado por Bas-
tos mais de dez anos depois.
 Na extraordinária produção arquitetônica de Oscar 
Niemeyer, cuja vitalidade atravessou o século XX e persis-

48  1983-1987 e 1991-1995.

mais sentido à prédica e aos desenhos do moder-
no Niemeyer. (SEGAWA, apud BRUNA, 2017: 164)

 Fica claro que a experiência dos CIEP é fundamental 
para entender a repetição do projeto por duas características 
iniciais, que merecem ser lembradas: primeiramente, por ser 
um projeto de autoria de Oscar Niemeyer e, em seguida, pela 
escala de abrangência do programa, que permitiu implan-
tar, a partir de um único projeto, mais de 500 equipamen-
tos públicos de educação49 em um prazo relativamente curto 
comparado a outras experiências semelhantes, e atendendo 
a um extenso território do estado do Rio de Janeiro em suas 
diversas situações geográficas. Como veremos, é importante 
observar que o projeto se manteve sem alterações durante os 
doze anos de sua implantação, ainda que o programa peda-
gógico tenha sido questionado e revisto.
 Por essas razões, entendemos que nossa pesquisa 
deva abordar a experiência dos CIEP por dois caminhos: em 
primeiro lugar, situar o projeto em relação à obra de Nie-
meyer. Em segundo lugar, entender os raciocínios de proje-

49  Foram 506 unidades: 127 primeiro mandato e 379 no segundo mandato, con-
forme dados do CIDE, Centro de Informações e Dados do Estado do Rio de Janeiro. Ver 
distribuição em CASTRO, 2009:50.

varrido como um “impenitente velho moderno”. 
Se houve algo pertinente na crítica pós-moderna 
ao moderno foi a denúncia do funcionalismo or-
todoxo. Um edifício que é concebido fielmente a 
um programa, a uma função, e se cristaliza nes-
se arcabouço funcional, está condenado à obso-
lescência porquanto no mundo contemporâneo 
a velocidade das mudanças (das necessidades, 
das finalidades, dos propósitos, dos significados) 
tornam a arquitetura uma obra mutante, aber-
ta. O apego de Niemeyer à forma pareceu ser o 
calcanhar de Aquiles de sua arquitetura, razão 
maior da desconfiança sobre o jovem Niemeyer. 
Mas a sua longevidade lhe assegurou a reparação 
da afronta. As funções desvanecem, os humores 
cambiam, mas a forma permanece. O tempo le-
gitimou muitas atitudes do arquiteto brasileiro. 
Os pós-modernos – mesmo sem querer – deram 
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moradias para alunos-residentes 
RIBEIRO, 1986

 Vale lembrar que o CIEP é antes de mais nada uma 
escola. Ou seja, mesmo considerando que as qualidades for-
madoras do programa proposto por Darcy Ribeiro foram 
responsáveis pela significativa abrangência da experiência 
CIEP e, portanto, merecedoras de destaque, o que nos in-
teressa entender é o que se refere ao projeto arquitetônico 
do CIEP enquanto modelo de escola concebido para ser re-
petido e para viabilizar um programa revolucionário, como 
citado por Niemeyer em epígrafe. Em outras palavras, não 
se trata de desconsiderar a importância do programa pe-
dagógico e social que norteou o CIEP como projeto, mas si-
tuá-lo dentro das experiências de implantação de rede de 
equipamentos públicos baseada na repetição do projeto 
padronizado transformado em modelo. 
 A extensa atuação profissional de Oscar Niemeyer 
apresenta diversas obras em que o tema da escola fora 
abordado de maneira exemplar e que devem ser objeto de 
interesse. Dessa forma, não seria prudente se debruçar so-

to que foram responsáveis pela alcance do programa CIEP. 

As escolas de Niemeyer

 O CIEP foi idealizado por Darcy Ribeiro, Secretário 
de Educação e Cultura durante os dois mandatos do gover-
nador Leonel Brizola nas décadas de 1980 e de 1990. Seu 
amplo programa, que associava práticas esportivas e cultu-
rais ao ensino formal estabelecido, exigiu um equipamento 
que pudesse atender ao período escolar em tempo integral. 
Assim, o CIEP foi definido por seu idealizador como

[...] uma escola que funciona das 8 horas da ma-
nhã às 5 horas da tarde, com capacidade para 
abrigar 1.000 alunos. [...] No bloco principal, com 
três andares, estão as salas de aula, um centro 
médico, a cozinha e o refeitório, além das áreas de 
apoio e recreação. No segundo bloco, fica o giná-
sio coberto, com sua quadra de vôlei/basquete/ 
futebol de salão, arquibancada e vestiários. Esse 
ginásio é chamado de Salão Polivalente, porque 
também é utilizado para apresentações teatrais, 
shows de música, festas etc. No terceiro bloco, de 
forma octogonal, fica a biblioteca e, sobre ela, as 

Vista aérea do Colégio em Campo Grande, Oscar Niemeyer, 1951. Fonte: IBGE-Biblioteca Virtual, disponível em < https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/bibliote-

ca-catalogo?view=detalhes&id=442174>. Visualizado em 12/07/2018.
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rio criado por ele no projeto do Conjunto da Pampulha50. 
Nesse grupo de escolas mencionamos cronologicamente o 
Colégio de Cataguazes51 (1943-1946), a Escola Júlia Kubits-
chek em Diamantina (1951), os Colégios Estaduais de Co-

50  Ver QUEIROZ - A Revisão Crítica de Oscar Niemeyer, in BRUNA, 2017: 169-244.
51  O nome oficial da cidade hoje é grafado Cataguases.

bre o projeto do CIEP sem conhecer, através do projeto, a 
visão de Niemeyer.
 Das obras escolares de Niemeyer podemos destacar 
aquelas projetadas até 1954, período que se caracteriza 
primordialmente pelo exercício compositivo do vocabulá-

Colégio de Cataguases. Fonte: PAPADAKI, 1950 - cortesia Fundação Oscar Niemeyer.

que o projeto é resolvido em corte transversal, ou seja, o 
longo prisma retangular definido pelo arquiteto é implan-
tado paralelamente às curvas de nível, em um platô criado 
pela movimentação do terreno cuidadosamente trabalha-

rumbá e de Campo Grande (1952) e, finalmente, o Colégio 
Estadual Central Milton Campos em Belo Horizonte (1954).
 Os dois primeiros projetos são o resultado da com-
preensão do relevo acidentado, típico das Minas Gerais, em 

Escola Júlia Kubitschek. Fonte: PAPADAKI, 1950. Cortesia Fundação Oscar Niemeyer.
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doze salas de aula52 e atendendo até 500 alunos, enquanto o 
de Diamantina atende a um programa escolar mais modes-

52  Duas das 12 salas podem ser usadas para 100 alunos, além de um auditório 
para 220 lugares. Ver MACEDO, 2008:228.

do, constituindo assim uma “modificação mimética da to-
pografia local” (MACEDO, 2008: 273). As diferenças no por-
te das obras é explicada pelo programa: o de Cataguases é 
um colégio em regime de internato e semi-internato, com 

Colégio de Cataguases. Vista do pilotis. Fonte: PAPADAKI, 1950. Cortesia Fundação Oscar Niemeyer. Escola Júlia Kubitschek. Vista do acesso. Fonte: PAPADAKI, 1950. Cortesia Fundação Oscar Niemeyer.

to, com sete salas de aula. 
 Os elementos comuns nos dois projetos são a tipo-
logia do prisma suspenso por pilotis e a circulação longi-
tudinalmente disposta na porção posterior do volume e 

atendida por rampa. A diferença de orientação entre as sa-
las de aula das duas escolas explica as distintas soluções de 
cobertura e de proteção solar. Enquanto para a orientação 
sudoeste de Cataguases Niemeyer manteve o volume mais 
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puro, graças à cobertura plana, e resolveu a proteção por 
brise soleil, composto por laminas verticais, para a orienta-
ção sudeste de Diamantina o arquiteto lançou mão e cober-
tura inclinada, formando um grande beiral frontal apoiado 
em pilares inclinados em concreto. A solução ampliou o pé 
direito da porção posterior das salas de aula, permitindo a 
introdução de aberturas altas que promovem a iluminação 
e a ventilação natural cruzada. O mesmo ocorreu em Cata-
guases no segundo pavimento, destinado aos dormitórios 
dos internos, hoje transformados em salas de aula: o des-
nível do teto plano permitiu a introdução de uma segun-
da faixa de abertura mais alta, porém mantendo a mesma 
orientação das janelas baixas. 
 O tratamento aparentemente distinto das duas esco-
las, quando examinamos os cortes, são, na realidade, varia-
ções dos raciocínios compositivos desenvolvidos por Nie-
meyer no Conjunto da Pampulha, ou seja, integram o grupo 
de obras geradas segundo os princípios que consagram sua 
produção no período, como aponta Rodrigo Queiroz:

A maioria dos projetos de Oscar Niemeyer que 

sucedem sua experiência na Pampulha é identi-
ficada por uma estratégia compositiva que lança 
mão do repertório plástico utilizado em cada um 
dos edifícios localizados ao redor da lagoa artifi-
cial em Belo Horizonte [...] [QUEIROZ, in BRUNA, 
2017: 173]

 Se em Diamantina a plasticidade desejada é garan-
tida pelo importante beiral apoiado em pilares inclinados, 
em Cataguases a rigidez do longo volume se contrapõe à 
imponente marquise que marca o acesso principal à esco-
la, cujo pilotis recebe o painel curvo em pastilhas de auto-
ria de Paulo Werneck à esquerda e o monumental painel 
“Tiradentes” , pintado pro Cândido Portinari53. 
 A distância de mais de 500 km entre as duas cida-
des não foi motivo suficiente para Niemeyer alterar subs-
tancialmente sua estratégia compositiva para as escolas 
citadas, porém pode-se verificar que cada uma das obras 
assume determinada identidade na paisagem local, mui-
to em função da maneira como cada conjunto é assenta-
do no terreno54. 

53  O painel foi comprado pelo Governo do Estado de São Paulo em 1990 e hoje 
está exposto no Memorial da América Latina, obra de Oscar Niemeyer na cidade de São 
Paulo. Ver MACEDO, 2008: 225-236.
54  Outras obras exemplares construídas por Niemeyer em Minas Gerais se desta-
cam por implantações semelhantes, como o Hotel de Ouro Preto (1938) e o Hotel Tijuco 
em Diamantina (1951).

 O mesmo não ocorreu entre as cidades de Corumbá 
e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, distantes mais de 
400 km. Niemeyer projetou a escola para Corumbá a pedido 
do Governo do Estado em 1951, mas, por reivindicação da 
população, o mesmo projeto foi repetido em Campo Gran-
de, sem, entretanto, ter havido a participação do arquiteto 
ou de sua equipe na implantação da obra. 
 O fato explica a repetição do mesmo projeto mas 
com a orientação invertida. O clima extremamente quente 
do Mato Grosso do Sul foi o motivo para Niemeyer orien-
tar em Corumbá todas as salas de aula para o sul, com o 
objetivo de evitar a insolação direta das fachadas. Situação 
inversa ocorre em Campo Grande, sem que tenha havido 
qualquer tipo de modificação do projeto.
 Ao contrário de Minas Gerais, as escolas em Mato 
Grosso do Sul se beneficiam dos terrenos relativamente 
planos, o que permitiu que a composição entre os pavilhões 
funcionais se desse numa escala bastante generosa, desta-
que que favorece a aeração dos ambientes, como pode ser 
observado nas imagens. A amplitude dos terrenos permi-

tiu que Niemeyer pudesse exercitar sua liberdade criadora 
dentro do vocabulário compositivo do Conjunto da Pampu-
lha, como citado acima. 
 Assim, o bloco formado pelo auditório trapezoidal e 
pelo pátio coberto foi resolvido pela cobertura oblíqua in-
vertida do primeiro e pelos arcos em abóboda do segundo, 
com vão livre de 30 metros, sempre em concreto armado 
moldado no local. A ligação com o longo bloco didático e 
deste com o bloco do refeitório é feita por marquises tam-
bém em concreto, que seguem a leve inclinação do terreno, 
criando uma interessante relação entre as áreas funcionais 
edificadas transversais e as áreas livres, solução muito pró-
xima da escola projetada por Carlos Frederico Ferreira no 
conjunto Vila Guiomar, em Santo André (1940)55, o que in-
dica claramente sua filiação à arquitetura moderna pratica-
da no Rio de Janeiro, na qual Niemeyer já se destacava. 
 A inversão de orientação ocorrida na repetição do 
projeto de Corumbá em Campo Grande, apesar de dificul-
tar a proteção das fachadas, como vimos, é justificada pela 
importância que o projeto reserva ao pavilhão auditório-

55  Ver no capítulo 1: “Uma possível genealogia do equipamento público de apren-
dizagem em São Paulo”. É importante mencionar que Carlos Ferreira já havia publicado o 
projeto na revista Arquitetura e Engenharia nº 14, 1950: 53:61.
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Vista aérea do Colégio em Campo Grande, Oscar Niemeyer, 1951. Fonte: IBGE-Biblioteca Virtual, disponível em < https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/bibliote-

ca-catalogo?view=detalhes&id=442174>, visualizado em 12/07/2018.

Colégio Estadual em Corumbá. Planta em croqui do autor. Fonte: PAPADAKI, 1950. Cortesia Fundação Oscar Niemeyer.

Legenda: 

1. acesso

2. auditório

3. pátio coberto

4. administração

5. salas de aula

6. sanitários

7 refeitório

8. cozinha

9. oficina

N 0 5 10



104 105

Esportes no pátio do Colégio de Campo Grande, em que pode ser observada a incidência direta do sol. Fonte: <https://www.facebook.com/search/top/?q=colegio%20

campo%20grande%20niemeyer&epa=SEARCH_BOX>, visualizado 25.02.18

Espetáculo teatral no pátio do Colégio de Campo Grande, em que pode ser observada a incidência direta do sol. Fonte: <https://www.facebook.com/search/top/?q=cole-

gio%20campo%20grande%20niemeyer&epa=SEARCH_BOX>, visualizado 25.02.18
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-pátio coberto se considerarmos suas 
qualidades plásticas e sua relação com 
a comunidade local. É possível verificar 
que o projeto permite que, ainda hoje, 
sejam desenvolvidas atividades artísti-
cas graças aos elementos construtivos 
citados. Fica difícil, no entanto, justificar 
em Campo Grande as mesmas proteções 
solares das galerias das salas de aula em 
elemento vazado cerâmico de geometria 
quadrada e das lâminas verticais giradas 
do pátio coberto e do auditório, uma re-
produção da solução usada por Niemeyer 
na Igreja São Francisco de Assis na Pam-
pulha. 
 Há ainda uma ordem estabeleci-
da pelo traçado urbano de Corumbá, cujo 
eixo partindo da estação ferroviária é a re-
ferência que Niemeyer adota para compor 
seus pavilhões na quadra, reforçando a re-
lação do projeto com a morfologia local, o 
que consolida suas decisões, situação ine-
xistente em Campo Grande e que fragiliza 

Colégio em Corumbá, Oscar Niemeyer, 1951. Fonte: Google Earth, visualizado em 25/02/2018.

ainda mais a repetição do projeto.
 O Colégio Central Milton Campos em Belo Horizon-
te (1954) completa o grupo de escolas projetadas por Nie-
meyer na primeira metade do século XX, no momento em 
que sua arquitetura inicia uma trajetória muito mais vol-
tada para a síntese da forma, como apontado pela historio-
grafia e assumido pelo próprio arquiteto56. 
 Nesse sentido, o Colégio Central, entre os projetos 
de escola realizados por Niemeyer, pode ser entendido 
como uma obra de transição que ainda mantém parte da 
força compositiva criada pelo arquiteto, mas que introduz 
alguns dos procedimentos que caracterizaram o período 
cujo ápice foi a construção de Brasília.
 Do ponto de vista do assentamento das edificações no 
terreno, é evidente a constituição de uma plataforma artifi-
cial, nivelada com a face superior do quadra que é totalmente 
ocupada pela escola, mesmo considerando o acentuado de-
clive em que está situada. Como a obra foi construída após 
a demolição de antigas edificações existentes (MACEDO, 
2008: 276), Niemeyer potencializa esta situação criando 
uma base em pedra nas três outras ruas, como pode ser ob-
servado na imagem da maquete. 

56  Ver QUEIROZ “A Revisão Crítica de Oscar Niemeyer” -, in BRUNA, 2017: 
169-244.

 Os volumes agora estão soltos, sem as marquises de 
ligação, valendo-se dos vazios intermediários para a com-
preensão do projeto, ainda mais do que nas implantações 
em Mato Grosso do Sul, como ressalta Danilo Macedo:

[...] as obras de Oscar Niemeyer evoluem da sim-
ples manutenção de uma topografia original 
rumo a um entendimento e readaptação desta to-
pografia através da implantação do edifício. Seus 
projetos continuam dependendo em grande par-
te dos espaços vazios adjacentes, cujo distancia-
mento proporcionado ao observador permite a 
clara apreensão da composição volumétrica cria-
da. (MACEDO, 2008: 276)

 No Colégio Central, a expressão plástica se distancia 
da riqueza compositiva do repertório herdado do Conjunto 
da Pampulha para uma expressão em que a síntese da for-
ma está caracterizada pela estrutura. Em primeiro lugar, o 
longo prisma que abriga as salas de aula é suspenso não 
mais por uma malha regular de pilotis mas sim por pórti-
cos rígidos biarticulados, o que fundamenta o desenho oblí-
quo dos apoios. A expressiva altura da viga que constitui o 
pórtico é usada por Niemeyer para introduzir na cobertura 
linhas de sheds que proporcionam ventilação e iluminação 
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Colégio Estadual Milton Campos. Vista da maquete. Fonte: PAPADAKI, 1950. Cortesia Fundação Oscar Niemeyer.

naturais para os ambientes internos, localizados no terço 
central do pavimento superior. Esse pátio interno suspenso 
é tratado como área de convergência onde estão distribuí-
dos a rampa, os sanitários e as salas de apoio.
 Ainda que o Colégio Central possa ser considerado 
uma obra de transição e haja significativa distância com as 
obras consagradas de Niemeyer em Brasília, seu estudo nos 
auxilia a entender as estratégias de projeto usadas pelo ar-
quiteto trinta anos depois na concepção do CIEP, consideran-
do que

[a] experiência projetual dos palácios de Brasília 
representa o ponto de culminância da autocrítica 
de Niemeyer iniciada em 1954, onde o arquiteto 
revê os procedimentos e as soluções formais de 
seus projetos anteriores mas não os abandona 
por completo: reorganiza-os conforme princípios 
baseados na concisão e na simplicidade a partir 
da fusão entre forma e estrutura. [...] os elementos 
presentes em seu repertório formal perderão o 
caráter de apêndice e a feição compositiva, assu-

mindo a escala e o perfil da forma em sua totalida-
de, consequência de um traço vigoroso, contínuo 
e elementar. [QUEIROZ, apud BRUNA, 2017: 237]

 A visita ao Colégio Central foi fundamental para exami-
narmos o corte transversal do bloco didático e poder, assim, 
relacioná-lo com as pesquisas projetuais da obra de Niemeyer 
acima citadas. A fusão entre forma e estrutura, apontada por 
Rodrigo Queiroz como fundamento do período que culminou 
com a construção de Brasília, ainda não se manifesta com a 
exterioridade e com a mesma força dos Palácios da nova ca-
pital projetados a partir de 1956, entretanto, surgem sobre 
a plataforma formas claras definidas pela estrutura, relacio-
nando-se muito mais entre si do que com a cidade. 
 A carga simbólica que as formas criadas assumem tem 
seu ponto mais significativo no auditório, destacado no can-
to noroeste do conjunto, ou seja, próximo da porção em que 
a plataforma atinge seu nível mais elevado em relação à rua. 
Novamente é possível identificar no corte do volume curvo 
a expressividade estrutural em que a cobertura em abóboda 
não repousa no terreno, como na Pampulha. Niemeyer a man-
tém em balanço nas extremidades, suspensa juntamente com 
a laje curva da plateia-palco, graças a uma série de pilares em 
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Colégio Estadual Milton Campos. Fonte PAPADAKI, 1950. 

Cortesia Fundação Oscar Niemeyer.

Colégio Estadual Milton Campos. Fonte PAPADAKI, 1950. Cortesia Fundação Oscar Niemeyer.

4. administração

5. biblioteca

6. refeitório

7. sala de aula

Plantas do pavimento superior.Pavimento térreo.
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Colégio Estadual Milton Campos. Vista interna a partir da rampa durante as obras de recuperação, em que pode ser visualizada a relação espacial dos três elementos cons-

trutivos horizontais que constituem o bloco didático, graças ao pórtico estrutural. Foto: Valério Pietraroia, 2014.

Colégio Estadual Milton Campos. Vista interna a partir da rampa durante as obras de recuperação, em que pode ser visualizada a relação espacial dos três elementos cons-

trutivos horizontais que constituem o bloco didático, graças ao pórtico estrutural. Foto: Valério Pietraroia, 2014.
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Colégio Estadual Milton Campos. Vista exterior do acesso ao auditório durante as obras de recuperação, em que pode ser observada a sequência de apoios que garantem 

a suspensão da abóboda em concreto. Foto: Valério Pietraroia, 2014.

Colégio Estadual Milton Campos. Vista das salas de aula norte durante as obras 

de recuperação, em que pode ser observada menor altura interna e com beiral de 

proteção. Foto: Valério Pietraroia, 2014.

Colégio Estadual Milton Campos. Vista das salas de aula sul durante as obras de 

recuperação, em que pode ser observada maior altura interna e sem beiral de pro-

teção. Foto: Valério Pietraroia, 2014.
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“Y”, estrutura calculada pelo engenheiro Z. Gab-
le57.
O Programa Especial de Educação58

 Após a observação das obras acima exa-
minadas, podemos agora introduzir o projeto 
do CIEP de maneira mais apropriada, segundo 
nosso entendimento, por meio dos manuscritos 
do seu autor:

A solução permite:
Maior economia de tempo e dinheiro 
pois é toda pré-fabricada.
Pré-fabricação radical com apenas 3 
elementos. Colunas superpostas de 
3x1; peitoris de 1x18; lajes de piso 
de 3x15.
Utilização de terrenos menores do 
que permitiria uma solução térrea e 
eliminação dos blocos paralelos que 

57  As pesquisas de Niemeyer no Colégio Central estão detalha-
das em MACEDO, 2009: 288-292.
58  O Programa Especial de Educação foi idealizado pelo soció-
logo Darcy Ribeiro, vice-governador eleito no estado do Rio de Janeiro, 
teve os CIEP como principal ação. 

CIEP 14 de Julho, Ramos, Rio de Janeiro - Vista no interior do espaço público, entre o edifí-

cio didático, a quadra poliesportiva coberta e o reservatório elevado de água. Fonte: Claus 

Meyer, Câmera Três, Revista Módulo nº 91, 1986: 23.

preendimento” e por representar uma síntese lógica e fun-
cional da escola, o que limitaria o trabalho de implantação 
de 50059 exemplares em todo o estado do Rio de Janeiro a 
uma adaptação à “forma do terreno, aos acessos existentes 
e sua conformação natural”.
 Por esse raciocínio, fica claro que a repetição do pro-
jeto piloto vai priorizar as relações preestabelecidas pelo 
modelo e reservar poucas oportunidades para que o con-
texto traga modificações, ou seja, um programa fechado no 
interior de
 

[...] seu desenho original, um esforço concentra-
do de Estado para levar o social para dentro da 
escola. Um CIEP conteria nele mesmo, em sua 
dinâmica interna, todos os aspectos de assistên-
cia social: educação, saúde, cultura, atendimento 
odontológico, reforço psicológico e assistência fa-
miliar. [BOMENEY, 2009: 114)

59  Meta estabelecida pelo plano que instituiu o CIEP em 1984. Ver: RIBEIRO, 
1986.

ela obrigaria.
Daria inclusive maior importância ao empreendi-
mento não se perdendo entre os prédios existen-
tes como ocorreria com uma construção térrea.
Explicação Necessária
O trabalho a elaborar [...] se reduz a uma adapta-
ção lógica e funcional da escola piloto, levando em 
conta a forma do terreno, os acessos existentes e 
sua conformação natural. [Niemeyer, transcrição 
de trechos dos manuscritos sobre os CIEP. Fonte: 
Fundação Oscar Niemeyer; grifos do autor]

 As três décadas que separam o projeto do Colégio 
Central em Belo Horizonte (1954) e o projeto do CIEP no 
Rio de Janeiro (1984) constituem um período em que o 
trabalho de Niemeyer, em especial após a construção de 
Brasília, alcançou reconhecimento internacional, o que lhe 
proporcionou uma extensa produção nos mais variados te-
mas e em inúmeros países. No entanto, é no depoimento de 
Oscar Niemeyer expresso em seus manuscritos que deve-
mos nos apoiar para o entendimento das intenções do au-
tor no momento da concepção do CIEP. O arquiteto sublinha 
as virtudes do projeto para dar “maior importância ao em-
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o refeitório e, na outra, os serviços médicos e odontológi-
cos, formando entre eles um amplo pátio coberto confor-
mado por pilotis e pela rampa de acesso aos pavimentos. 
Há também nos pavimentos a mesma organização baseada 
na localização dos sanitários nas extremidades e a circula-
ção centralizada a partir da rampa, proporcionando liber-
dade na definição dos ambientes, dentro da modulação 
dimensional estabelecida pelos elementos construtivos. A 
citada liberdade se apresenta ainda na solução das paredes 
divisórias a meia altura que limitam as salas de aula e a cir-
culação central. A situação de amplitude e de interação ge-
rou, no entanto, dificuldades de uso, e obrigou a revisão do 
detalhe durante a segunda fase de implantação do Plano. 
 Ainda no bloco didático, o arquiteto propõe que a 
cobertura possa receber atividades, o que viabilizou a in-
clusão de uma quadra esportiva coberta e o reservatório de 
água, uma variação do projeto padrão, pois, como observa 
Maria Alice Junqueira Bastos, o projeto assumia uma 

configuração que demandava terrenos de dez mil 
metros quadrados. A dificuldade de contar com 
grandes terrenos nas áreas mais densas levou a 
uma solução mais compacta com a quadra espor-
tiva na cobertura do edifício escolar. [BASTOS, 

 O desenho original citado por Helena Bomeney re-
fere-se ao desafio de ampliar o alcance do equipamento 
público de educação para além do programa educacional 
revolucionário proposto por Darcy Ribeiro e citado por Nie-
meyer no início do capítulo. Nesse sentido, sua originalida-
de está associada à construção de uma representação de 
equipamento público nos possíveis 500 contextos distintos 
em que deverá ser implantado.
 Passamos, então, ao entendimento do referido de-
senho original, identificando-o em relação à obra de Nie-
meyer no que se refere à escola.
 A partir da avaliação do programa proposto, Nie-
meyer organizou o projeto padrão em três edificações, de-
finidas por critérios funcionais. Ainda que a pré-fabricação 
tenha sido a premissa a ser observada para a viabilidade do 
plano, cada um dos blocos funcionais assumiu uma forma 
que o identifica no conjunto. 
 Assim, o edifício didático, um bloco retangular com 
dupla orientação, recebe todas as salas de aula e as áreas 
administrativas nos dois pavimentos superiores enquanto, 
no térreo, Niemeyer distribui numa extremidade do prisma 

2009 :42-45]

 A platibanda alta em concreto coroa o volume e pro-
tege o uso das coberturas. Como demonstram os croquis, a 
frontalidade do volume é potencializada pela série de pila-
res, cujos consoles curvos serão solidarizados por trechos 
de vigas a serem moldados no local, conformando uma su-
perfície monolítica contínua, sem a tradicional marcação de 
juntas da construção pré-fabricada, constituindo a expres-
são estrutural como arquitetura que caracteriza a força do 
trabalho de Niemeyer. Nesse aspecto, o argumento da pré-
-fabricação perde sua força ao depender da moldagem do 
concreto no local, sem a qual a estrutura estaria incomple-
ta. Para o arquiteto, entretanto, é na construção desse arca-
bouço que serão inseridos os peitoris coloridos recuados, 
cujas aberturas arredondadas e protegidas por brise-soleil 
deverão identificar o CIEP nas possíveis 500 implantações. 
O jogo compositivo entre cores primárias aplicadas nos pei-
toris recuados deverá diferenciar cada CIEP, identificando o 
equipamento público em cada nova situação60

 A sombra no térreo é a chave para compreender-
mos quais as estratégias oferecidas por Niemeyer para as 

60  Um exemplo conhecido é o CIEP Raça Rubro Negra no bairro da Gávea, na 
cidade do Rio de Janeiro, em que os peitoris alternam as cores vermelho e preto, fazendo 
referência direta ao vizinho time de futebol do Flamengo.

possíveis implantações. Como vimos, ao deslocar para as 
extremidades os volumes do refeitório e do serviço médi-
co-odontológico, o projeto indica que os assentamentos de-
verão seguir uma composição que priorize os vazios entre 
os blocos funcionais. Em outras palavras, Niemeyer padro-
niza não somente os blocos funcionais mas também a ma-
neira pela qual irão se relacionar.
 Por esse raciocínio, o bloco octogonal que define a 
biblioteca deverá ser disposto no terreno em contrapon-
to ao bloco esportivo, constituído por uma sequência de 
pórticos em concreto que definem sua cobertura. Os eixos 
longitudinais do bloco didático e do bloco esportivo esta-
rão preferencialmente perpendiculares para obedecer a 
orientação mais favorável em relação à incidência solar, en-
quanto a biblioteca se beneficia da planta octogonal para 
ser posicionada. A identificação volumétrica do octógono 
é potencializada por um pavimento superior que recebe-
rá a residência de alunos, constituindo parte do programa 
social estendido, idealizado para o CIEP. Ao recuar duas 
porções opostas do térreo onde a biblioteca está instalada, 
Niemeyer cria uma sombra generosa para o ambiente de 
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CIEP. Implantação padrão, planta do pavimento térreo do conjunto, conforme desenho de Oscar Niemeyer. Fonte: Fundação Oscar Niemeyer.

CIEP. Projeto padrão do edifício didático, planta do 1º e do 2º pavimento, conforme desenho de Oscar Niemeyer. Fonte: Fundação Oscar Niemeyer.

CIEP. Projeto padrão do edifício didático, elevação frontal, conforme desenho de Oscar Niemeyer. Fonte: Fundação Oscar Niemeyer.
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CIEP. Projeto padrão do edifício didático, princípio estrutural do arcabouço que define as fachadas longitudinais e as lajes dos pavimentos, conforme desenho de Oscar 

Niemeyer. Fonte: Fundação Oscar Niemeyer.

CIEP Humaitá, Rio de Janeiro. Vista da montagem dos pilares e das lajes pré-moldados em concreto, antes da concretagem no local das vigas de solidarização da estrutura. 

Fonte: Claus Meyer, Câmera Três, Revista Módulo nº 91, 1986: 22.
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 Completa a série de edificações projetadas o reser-
vatório de água em “taça”, uma reprodução fiel que Nie-
meyer já testara em inúmeros outros projetos. 
 Para Carlos Dunham, o CIEP segue à risca as implan-
tações de Niemeyer em que os objetos arquitetônicos são 
dispostos numa esplanada, “uma espécie de vazio edifi-
cado, preparado para recebê-los” (2009:72). A relação do 
CIEP com a cidade se dá em função da conformação do con-
texto, ou seja, os limites e as possibilidades locais podem 
gerar alguma interação do equipamento com o contexto, no 
entanto, a força da relação interna entre os objetos é que 
deverá estar garantida. 
 Nesse sentido, cabe salientar que o que prevalece 
enquanto implantação do equipamento público é a dificul-
dade para que o conjunto se relacione com o contexto. O 
projeto de Niemeyer acerta ao eleger o chão como plata-
forma de relacionamento entre os objetos arquitetônicos 
projetados, admitindo certo isolamento, não no sentido de 
desvinculá-lo da condição urbana, mas por considerá-lo 
protegido e, até certo ponto, alheio. No entanto, evidencia 
seus limites ao tentar integrá-lo em áreas urbanas consoli-
dadas como no centro do Rio de Janeiro ou no bairro do En-
genho Novo, ou ainda, em Niterói. Nas situações opostas, na 

leitura e faz flutuar o volume superior dos dormitórios.
 Ao avaliarmos o desenho do autor para a implan-
tação padrão, que seria o assentamento ideal, é possível 
identificar uma porção quadrada do chão que, de uma certa 
forma, delimita uma matriz abstrata para a relação entre 
as formas de cada bloco funcional. Mesmo sendo visível 
que o programa irá evoluir e partes dos blocos serão mo-
dificadas61, a intenção clara de Niemeyer em determinar a 
construção do espaço público no interior do conjunto está 
expressa de maneira indiscutível, independentemente do 
contexto. O campo definido pelo desenho é a folha de pa-
pel, ou seja, não há um limite físico a ser considerado, pois 
ele poderá assumir as mais diversas configurações. Fora da 
porção quadrada que relaciona os volumes há espaços re-
siduais que não deverão ter grande significado perante a 
cidade. Por outro lado, é fundamental assinalar que a face 
em pilotis do bloco retangular, ao ser a geratriz da por-
ção quadrada, constrói a interface urbana aparentemente 
desprezada. São aproximadamente setenta e cinco metros 
frontalmente voltados para a cidade, o que nos remete à es-
cala, até certo ponto monumental, desejada pelo arquiteto. 

61  Devemos lembrar que o volume do refeitório foi isolado por muros e o serviço 
médico odontológico foi ampliado, gerando volumes que ultrapassam a projeção do bloco 
didático, como pensado pelo arquiteto; além disso, Niemeyer desejava resolver os vestiá-
rios do bloco esportivo em meio nível enterrado, aproveitando o corte da arquibancada, o 
que deve ter sido modificado para reduzir custos; nesse desenho, a biblioteca não recebe 
o volume superior, versão que foi usada em muitas implantações.

CIEP. implantação padrão, 

espaço público no interior do 

conjunto, conforme desenho 

de Oscar Niemeyer. Fonte: 

Fundação Oscar Niemeyer.

ausência da cidade formal como em Curicica ou no Realen-
go, o equipamento surge como referência, tal como previsto 
por seus idealizadores, não demonstrando força suficiente 
para apontar para uma condição urbana promissora.
  Vale destacar, ainda, que Niemeyer mantém no 
CIEP características marcantes de sua obra, sobretudo 
a síntese formal baseada na expressão estrutural monu-
mental, preservando em certa medida as relações de es-
cala entre os ambientes funcionais muito próximas às do 
Colégio Estadual Milton Campos em Belo Horizonte. Isso 
significa que o projeto não abre mão de fundamentos que 

o arquiteto considera essenciais para o lugar da aprendi-
zagem, tendo a escala do aluno como referência e evitan-
do, por exemplo, a verticalização da edificações ou o trata-
mento genérico do conjunto. 
 Se as dificuldades da condição urbana são enfrenta-
das de maneira desproporcional, o projeto deve preservar 
os elementos construtivos capazes de oferecer qualidade 
a esse desafio. Em outras palavras, a arquitetura do lugar 
da aprendizagem deve ser portadora de suas condições 
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CIEP, projeto padrão. Oscar Niemeyer. Fonte: Revista Módulo nº 91, 1986: 45-47. CIEP, projeto padrão. Oscar Niemeyer. Fonte: Revista Módulo nº 91, 1986: 45-47.
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CIEP: projeto padrão. Fonte: Revista Módulo nº 91, 1986: 44.

Biblioteca e dormitório.

Primeiro pavimento: biblioteca.

Corte longitudinal.

Segundo pavimento: dormitório.

Fachada frontal.

CIEP: projeto padrão. Fonte: Revista Módulo nº 91, 1986: 44.
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CIEP 14 de julho, Ramos, 

Rio de Janeiro. Vista aé-

rea. Em primeiro plano, 

pode-se ver o Parque 

Ambiental da Praia de 

Ramos Carlos de Olivei-

ra Dicró, conhecido por 

"Piscinão de Ramos", 

inaugurado em 2001 e, ao 

fundo, a Av. Brasil, prin-

cipal acesso rodoviário à 

cidade do Rio de Janeiro. 

Fonte: Google Earth. Vi-

sualizado em 25/02/2018.

CIEP Frei Agostino Fini-

cias, Engenho Novo, Rio 

de Janeiro. Vista aérea. 

Fonte: Google Earth. Vi-

sualizado em 25/02/2018.

CIEP Pres. Salvador Alende, Vila Isabel, Rio de Janeiro. Vista aérea. Fonte: Google Earth. Visualizado em 25/02/2018.
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Mapa do Estado do Rio de Janeiro com a distribuição dos CIEP em sua primeira etapa de implantação. Vale destacar a grande concentração de unidades implantadas na 

região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. Fonte: revista Módulo nº 91, 1986: 48.

Mapa do município do Rio de Janeiro com a distribuição dos CIEP em sua primeira etapa de implantação.

Fonte: revista Módulo nº 91, 1986: 17.
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pela construção do Panteão Tancredo Neves, em Brasília, e 
pelo programa industrializado dos CIEP no Rio de Janeiro. 
A primeira, uma obra de “grande atualidade e importante 
simbologia, abre a edição”. O Panteão se insere na compo-
sição dos objetos arquitetônicos que formam a Praça dos 
Três Poderes, a esplanada mais simbólica da nova Capital. 
Quanto aos CIEP, afirma-se que “o que é surpreendente é 
a amplitude como programas de equipamentos escolares e 
socioculturais implantados” (1987: 11-13). 
 O CIEP é mostrado de maneira simplificada em que 
as plantas dos blocos são publicadas como “agrupamento 
típico”, destacando apenas o grande esforço de reforma do 
sistema escolar do Rio de janeiro. Entretanto, chama a aten-
ção uma pequena nota da seção de atualidades (1987: X) 
em que é apresentada a maquete do projeto de Oscar Nie-
meyer para a futura sede do jornal L’Humanité, porta voz do 
Partido Comunista francês, a ser construída em Saint-De-
nis, cidade que faz parte do aglomerado urbano de Paris, e 
a ser implantada ao lado da Catedral de Saint-Denis, consi-
derada uma das primeiras obras da arquitetura gótica na 

necessárias e fundamentais.
Entre o intervalo e a repetição 

 O ano de 1987, que encerra a primeira fase do pla-
no de implantação do CIEP com 127 unidades, também é 
importante para a compreensão do trabalho de Oscar Nie-
meyer no período pois, no nosso entendimento, ele está 
vinculado de maneira direta à experiência do CIEP, apesar 
de aparentes distinções, como veremos.
 Em junho de 1987 a revista francesa L’Architectu-

re d’Aujourd’hui62 publica edição dedicada ao Brasil, após 
mais de vinte anos da inauguração de Brasília e de um lon-
go eclipse do “sublime compromisso entre arquitetura e 
urbanismo”, segundo seu editorial (1987:3). Entretanto, a 
revista afirma ser um período em que a arquitetura brasi-
leira atravessa a “apologia da diversidade”, na qual a per-
manência da obra de Oscar Niemeyer pode ser comprovada 

62  Naquele período, a revista tinha como editor chefe Fraçois Chaslin e, como 
conselheiro, Claude Parent. O dossiê dedicado ao Brasil foi realizado pelo enviado espe-
cial Jean-Pierre Cousin e teve a colaboração de Maria Luiza Carvalho, editora da revista 
Módulo, e dos arquitetos Raul di Pace e Sylvio de Podestá. 

Publicação do CIEP e da sede 

do jornal L'Humanité em Paris. 

Fonte: revista L'Architecture d'Au-
jourd'hui nº 251, 1987: 20,X.

Sede do jornal L'Humanité em Paris, 1987, conforme desenho de Oscar Nie-

meyer. Fonte: Fundação Oscar Niemeyer.
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 Outro fato significativo, que encerra o ano de 1987, 
é o projeto de Oscar Niemeyer para o Memorial da Amé-
rica Latina, em São Paulo. O conjunto arquitetônico reedi-
ta a parceria entre o arquiteto e Darcy Ribeiro, novamente 
como idealizador do programa que pretendeu transformar 
o amplo terreno remanescente das obras do metrô paulis-
tano em uma praça cívica capaz de enaltecer a integração 
da América Latina. Niemeyer repete a proposta de objetos 
arquitetônicos de formas bem definidas, distribuídos em 
uma plataforma mineral, sem que haja qualquer relação 
com o lugar. A obra foi muito criticada pelos excessos es-
truturais que a definem e principalmente pela total ausên-
cia de integração com o contexto, um desprezo pelo urbano 
enquanto gerador da forma. Ao dar as costas para a cidade, 
“claramente, perdeu-se uma grande e talvez única oportu-
nidade de “celebrar um ideal de integração”65, não somente 
entre os povos da América Latina mas principalmente entre 
regiões da cidade de São Paulo marcadas pela deterioração 
de sua qualidade urbana. 

65  BRUNA, 2017: 96-108. Paulo Bruna apresenta de maneira extensa a repercus-
são da crítica em relação ao projeto para o Memorial da América Latina. 

Europa63, e onde estão enterrados os reis da França. O que 
deve ser destacado da imagem da maquete e dos croquis 
de Niemeyer é a semelhança do projeto com o CIEP no que 
se refere aos elementos construtivos: os mesmos pórticos 
que formam o arcabouço do equipamento escolar carioca 
é empregado em Saint-Denis para realizar uma engenho-
sa articulação da obra com o histórico contexto urbano. As 
mesmas intenções construtivas citadas para o CIEP expli-
cam o projeto francês, como afirma o arquiteto em manus-
crito: “os pilotis pré-fabricados são os apoios do edifício”64. 
Porém, sensível ao contexto histórico, Niemeyer partirá das 
geometrias sugeridas pela morfologia local como geradora 
da forma, o que inclui a transposição da rua e o volume cilín-
drico junto à esquina. O desenvolvimento do projeto trouxe 
modificações que distanciou a obra dos elementos constru-
tivos iniciais mas aproximou-a do diálogo com o contexto 
histórico ao optar pelo uso da pele de vidro para definir o 
volume e refletir a monumentalidade da vizinhança.

63  Segundo Nikolaus Pevsner (1943: 89-90): “Há poucos edifícios na Europa cuja 
concepção possa considerar-se tão revolucionária e cuja execução tão rápida e isenta de 
quaisquer hesitação. [...] Pode-se dizer que o estilo gótico foi inventado pelo autor do 
plano do coro de Saint- Denis, quem quer que tenha sido – embora diversos elementos 
construtivos específicos deste estilo tenham aparecido antes, aqui e ali.” 
64  Nossa tradução. Texto original do manuscrito de Niemeyer: Les pilotis préfa-
briqués sont les supports du bâtiment.

Memorial da América Latina, São Paulo, 1987. Implan-

tação segundo desenho de Oscar Niemeyer. Fonte: 

Fundação Niemeyer.

Memorial da América Latina, São Paulo, 1987. Implantação. Fonte: BISILLIAT: 1990-16. .

Memorial da América Latina, São Paulo, 1987. Vista aérea. Fonte: Google Earth. Visualizado em 25/02/2018..
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O II Programa Especial de Educação66

66  O II Programa Especial de Educação teve novamente a liderança de Darcy Ri-
beiro. Mesmo tendo sido eleito Senador pelo estado do Rio de Janeiro, Ribeiro se licen-
ciou de seu mandato parlamentar para se dedicar à retomada do plano inicial. 

Fonte: CIDE. Centro de Informações e Dados do Estado do Rio de Janeiro (org) DU-

NHAM: 2009.

Fonte: CIDE. Centro de Informações e Dados do Estado do Rio de Janeiro (org) 

DUNHAM: 2009.
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 A segunda fase do plano de implantação do CIEP, 
1991-1995, foi marcada por um número expressivo de uni-
dades construídas, 379 em todo o estado do Rio de Janeiro, 
resultado que ultrapassou a meta prevista no plano, totali-
zando 506 unidades.
 Segundo Carlos Dunham (2009: 48), foi também o 
momento de recuperação dos 127 CIEP construídos du-
rante o primeiro mandato do governador Leonel Brizola e 
que haviam sido descaracterizados pela administração que 
o sucedeu. Nesse sentido, ficou claro que o programa e a 
estrutura administrativa responsáveis por ele não foram 

suficientemente consistentes e eficientes para que sua per-
manência fosse garantida independentemente do grupo 
político que o administraria. A situação estaria muito mais 
relacionada à fragilidade apontada acima do que à solução 
física materializada pelo projeto de Oscar Niemeyer, como 
assinala Cândido Alberto Gomes (2010: 60) para quem “a 
conclusão foi que, no CIEP, o que mais importava não era o 
prédio ou o tempo integral e, sim, a sua filosofia”. 
 A retomada da implantação dos CIEP foi bastante 
eficiente, pois já havia um projeto desenvolvido e testado, 
além de um plano estabelecido, o Programa Especial de 

CIEP João Pedro Varela, centro, 

Rio de Janeiro. Vista aérea. Fon-

te: Google Earth. Visualizado em 

25/02/2018.

Educação, revisado por Darcy Ribeiro somente em seus as-
pectos pedagógicos e que representavam sua essência. 
 Ao confrontarmos as implantações dos CIEP, após 
mais de 30 anos do início do plano, à escola segundo Nie-
meyer, podemos também relacionar aspectos relevantes 
que caracterizam a rede de equipamentos em que a repe-
tição do padrão se transforma em modelo identificável no 
amplo território formado pelo estado do Rio de Janeiro.
 Primeiramente, o projeto de Niemeyer, ao ser defi-
nido primordialmente pela expressão estrutural como sín-
tese da forma, viabilizou sua pré-fabricação e consequen-

temente sua repetição em prazos relativamente reduzidos, 
atingindo a expressiva marca de 3.500.000 m² construídos 
em doze anos destinados ao equipamento escolar. A mesma 
rigidez que contribuiu decisivamente para a viabilidade do 
plano limitou, no entanto, as possibilidades de adaptações 
e de evolução no tempo. Quando o padrão não foi suficiente 
para atender à demanda local ou ao seu crescimento, a so-
lução encontrada foi repetir o conjunto no mesmo terreno, 
prejudicando a descentralização do equipamento no bairro 
e gerando maiores dificuldades em sua gestão, situação se-
melhante enfrentada pela experiência de sistematização da 

CIEP Maria Wer-

neck de Castro e 

CIEP Mario Tam-

borideguy, Irajá, 

Rio de Janeiro. 

Vista aérea. Fon-

te: Google Earth. 

Visualizado em 

25/02/2018.
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rede escolar idealizada e coordenada por Anísio Teixeira no 
Rio de Janeiro em 1930, como veremos na segunda parte 
deste capítulo.
 Em seguida, ao serem implantados em 78 municí-
pios, ou seja, em mais de 80% dos 92 municípios que for-
mam o estado do Rio de Janeiro, o CIEP pode ser identifica-
do enquanto arquitetura num amplo território de grande 
diversidade geográfica e que é composto tanto por peque-

nas áreas urbanas com 5.000 habitantes quanto por regiões 
de alta densidade populacional representadas pelas áreas 
metropolitanas da capital. Nesse sentido, o equipamento 
torna-se referência física na paisagem, sem distinção entre 
a cidade formal e a cidade informal. 
 Por outro lado, ao limitar as possibilidades de ar-
ticulação entre os objetos arquitetônicos que compõem o 
CIEP e o contexto, definindo o espaço público materializa-

CIEP Leonel de Moura Brizola, Niterói. Vista aérea. Fonte: Google Earth. Visualizado em 25/02/2018.

do por uma esplanada no interior do conjunto, o projeto de 
Niemeyer caminhou, em muitas situações, para um signi-
ficativo isolamento em relação à cidade, como ocorrido no 
seu projeto para o Memorial da América Latina em São Pau-
lo. Ainda que a escala seja adequada para os terrenos quase 
sempre exíguos, a obra surge como definidora do lugar ou 
como referência sem, no entanto, poder transformá-lo.

 Nesse caso, a repetição cumpre sua missão de re-
produtora do modelo e da permanência do equipamento na 
paisagem, mas não promove o que poderíamos chamar de 
variação do tema, circunstanciada a cada nova realidade.
 Ao examinar a situação atual das inúmeras implan-
tações, destacamos que a rede de equipamentos se configu-
ra como um arquipélago no revolto oceano urbano, mesmo 
quando inserido em áreas limites, como pode ser observa-
do em grande parte das implantações apresentadas.

CIEP Prof. Cesar Pernetta, Maré, Rio de Janeiro. Vista aérea. Fonte: Google Earth. Visualizado em 25/02/2018.
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CIEP Hélio Schi-

mit, Maré, Rio 

de Janeiro. Vista 

aérea. Fonte: 

Google Earth. 

Visualizado em 

25/02/2018.

CIEP Vicente 

Mariano, Bon-

sucesso, Rio de 

Janeiro. Vista 

aérea. Fonte: 

Google Earth. 

Visualizado em 

25/02/2018.

IEP Elis Regina 

e CIEP Samora 

Machel, Maré, 

Rio de Janeiro. 

Vista aérea. Fon-

te: Google Earth. 

Visualizado em 

25/02/2018.

CIEP Prof. Cesar 

Pernetta, Maré, 

Rio de Janeiro. 

Vista aérea. Fon-

te: Google Earth. 

Visualizado em 

25/02/2018.
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CIEP Dr. Joaquim Pimenta, Curicica, Rio de Janeiro. Vista aérea. Fonte: Google Earth. Visualizado em 25/02/2018. CIEP Mestre Cartola, Vigário Geral, Rio de Janeiro. Vista aérea. Fonte: Google Earth. Visualizado em 25/02/2018.
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Implantação de Escola Parque, esquema funcional, Arq. Hélio Duarte 1950, Secretaria da Educação e Saúde. Fonte: Arquivo FAU USP.

A duração é a base de toda produção arquitetôni-
ca apreciável67. 

COHEN, 2013

 Outra investigação importante refere-se ao expres-
sivo programa do CEU – Centro de Educação Unificada – na 
cidade de São Paulo, tema fundamental para nossa pesqui-
sa por possuir as condições definidas inicialmente, ou seja, 
o projeto com programa definido mas sem um contexto 
determinado. Ainda que tenha havido ajustes, mudanças e 
revisões do projeto que iremos estudar – próprios de um 
programa em escala metropolitana – sua longevidade deve 
ser motivo suficiente para que a experiência seja examina-
da e compreendida. 
 Discutir os motivos de ordem política e econômica 
que contribuíram para a continuidade do programa CEU, 
mesmo com todas as diferenças das distintas orientações 
políticas pelas quais a cidade foi administrada, seria um 
trabalho alheio ao objetivo de nossa pesquisa. Por outro 

67  Nossa tradução. Texto original: La durée est à la base de toute production archi-
tecturale appréciable. (COHEN, 2013)

2.2
CEU - Centro de Educação Unificada

Uma possível genealogia do equipamento 
público de aprendizagem em São Paulo
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cipal de Infraestrutura Urbana e de Obras da Prefeitura Muni-
cipal de São Paulo (EDIF), foi uma iniciativa da administração 
municipal para responder às carências socioeducacionais da 
cidade por meio de uma rede de equipamentos públicos de 
grande porte, distribuídos nas regiões menos atendidas pela 
infraestrutura urbana e social do município de São Paulo. 
Essa rede, implantada pela prefeitura entre 2001 e 200469, 
resgatou experiências semelhantes, nas quais se inspirou, 
como o programa de “escolas-parque” e “escolas-classe” da 
década de 1940 em Salvador, promovido pela prefeitura local 
e idealizado pelo educador Anísio Teixeira, e o 2º Convênio 
Escolar de São Paulo, que na primeira metade da década de 
1950 construiu 70 equipamentos socioeducacionais (esco-
las, bibliotecas, teatros e parques infantis)70, projetados pela 
equipe coordenada pelo arquiteto Hélio Duarte, então dire-
tor da Comissão Executiva do Convênio.

69  O projeto executivo foi emitido em setembro de 2003. Na primeira fase de 
implantação, até dezembro de 2004, dos 45 previstos no plano, foram efetivamente cons-
truídos 21 CEU, houve continuidade do programa nos anos seguintes, mas foi implantan-
do outro projeto, denominado CEU II em nossa pesquisa. Atualmente o projeto original 
revisado e diversificado foi retomado pela administração municipal, e o denominamos 
CEU III.
70  O 1º Convênio (1943-1948) implantou 3 escolas; o 2º Convênio (1949-1953) 
implantou 52 escolas e o 3º Convênio (1954-1959), 17 escolas. Além das escolas, foram 
implantados parques infantis, bibliotecas e teatros populares. (ABREU, 2007:61 e CAL-
DEIRA, 2006:70)

Croqui de escola-classe, Hélio Duarte, 1947. Fonte: SEGAWA, 1998:3

lado, o estudo e a compreensão do projeto arquitetônico 
original e dos projetos dele derivados podem nos oferecer 
importantes caminhos para entender o projeto como meio 
de enfrentamento da condição urbana e social.
 Como primeira investigação, cabe-nos examinar a 
origem do projeto arquitetônico, que denominamos CEU I.
 O Centro Educacional Unificado (CEU I), projeto dos 
arquitetos Alexandre Delijaicov, André Takiya e Wanderlay 
Ariza68, do Departamento de Edificações da Secretaria Muni-

68  Nos documentos do projeto executivo, são relacionados também os arquitetos 
Andrea Claro, Patrícia Okuda, Fernando Henriques Jr., Fernando Tavares, Marcelo Makio 
e Giovanna Cavalheiro.

CEU Navegantes, vista aérea. Fonte: David Rego Jr. e Beto Garavello. Fonte: EDIF.
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O CEU como Praça de Equipamento recupera o 
conceito de escola/parque escola/classe idea-
lizado pelo educador Anísio Teixeira e pelo arqui-
teto Hélio Duarte no final dos anos 40 dentro da 
Comissão Executiva do Convênio Escolar (atual 
EDIF – Departamento de Edificações da Secreta-
ria de Serviços e Obras da Prefeitura do Municí-
pio de São Paulo). (DELIJAICOV, 2004: 3, em ne-
grito no texto original)

 
 No mesmo ano de 2004, o artigo de Renato Anelli, 
Centros Educacionais Unificados: Arquitetura e Educação em 

São Paulo, publicado na Itália e na Suíça71, confirma as ci-
tadas referências de ordem programática e arquitetônica e 
mostra também como a abrangência do Convênio Escolar 
foi extremamente significativa para a cidade de São Paulo 
nos anos que antecederam seu quarto centenário em 1954:

71  ANELLI, Renato L. S. «Centri Unificati di Educazione a São Paulo, le scuole di 
São Paulo», in Casabella, n. 727, Milano, novembro 2004, p. 6-19. Artigo posteriormente 
publicado em francês no número especial, dedicado ao Brasil, da revista suíça Tracés – 
Bulletin technique de la suisse romande. ANELLI, Renato. “Architecture et éducation à São 
Paulo“. Lausanne, Tracés, n° 15/16, ano 131, 17 agosto 2005, p. 13-16. Também disponí-
vel em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.055/517>

 Seguindo a lógica de seus antecessores, mas am-
pliando de maneira significativa a escala das edificações 
projetadas, foram construídos, a partir de um único proje-
to, 21 CEU com aproximadamente 13.500 m², num sistema 
pré-fabricado em concreto armado e aço, de um total de 45 
conjuntos planejados.
 A magnitude da primeira fase de implantação dos 
CEU, proporcional à escala metropolitana da cidade, foi 
motivo de diversas publicações especializadas, nacionais e 
internacionais. Nelas, é possível obter informações relevan-
tes para o entendimento do projeto, especialmente em rela-
ção à sua genealogia, aspecto que desenvolvemos a seguir. 
 No texto introdutório da revista portuguesa Jornal 

Arquitectos, de 2004, os autores do projeto indicam a ori-
gem dos CEU. Citam ainda como, com a proposta da Praça 
de Equipamentos, a equipe da EDIF avançou nos conceitos 
introduzidos no Brasil no final da década de 1940:

Fases de implantação dos CEU, São Paulo. Fonte: EDIF.
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CEU São Carlos, vista aérea. Fonte: David Rego Jr. e Beto Garavello. Fonte: EDIF.

 Anelli, ao se referir à arquitetura da escola-parque, 
identifica as características de sua implantação “em uma 
grande área verde” e de sua salas de aula “transparentes”, 
responsáveis pela qualidade de sua arquitetura comparada 
aos edifícios “enclausurados” da época. É certo que as duas 
características associadas a uma mesma obra escolar são 
portadoras de condições inovadoras, porém seguramente 
podem encobrir seus verdadeiros atributos arquitetônicos, 
como veremos adiante72.
 As publicações brasileiras especializadas também 
relataram as origens do projeto dos CEU após a sua primei-
ra fase de implantação e no momento em que sua continui-
dade estava baseada em uma modificação do projeto ori-
ginal. O artigo de Maria Alice Bastos lembra a importância 
do equipamento público – “praça ou clube de lazer”– para o 
atendimento de toda a comunidade:

72  A escola parque projetada por Hélio Duarte possui significativas diferenças 
em relação ao projeto do CEU, como pode ser observado nos exemplos apresentados mais 
à frente neste capítulo.

A concepção programática de Anísio Teixeira en-
controu uma forma arquitetônica moderna com 
um projeto realizado por Hélio Duarte e Diógenes 
Rebouças na cidade de Salvador, em 1947. Adep-
tos do movimento liderado por Lúcio Costa, esses 
arquitetos conceberam uma escola parque. Em 
meio a uma grande área verde, a transparência 
das salas de aula tornava obsoletos os prédios 
escolares da época, até então enclausurados em 
suas pesadas alvenarias.
As oscilações da política impediram a continui-
dade dessa experiência em Salvador, o que veio 
a ocorrer na cidade de São Paulo quando Duarte 
assumiu a direção de planejamento da Comissão 
Executiva do Convênio Escolar (1948-1952). A 
rápida expansão urbana de São Paulo na década 
de 1940 havia levado a um monstruoso déficit de 
vagas em escolas. Pressionados por movimentos 
populares, Prefeitura Municipal e Governo Esta-
dual firmaram um convênio para a construção 
e operação em massa de escolas, propondo-se 
a construir em 5 anos 100 escolas para atender 
a 48.000 crianças. Objetivo que seria superado 
com a construção de 140 unidades entre escolas, 
parques infantis, bibliotecas e teatros populares. 
(ANELLI, 2004: 6)
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No Rio de Janeiro, surgem alguns intelectuais, 
como o Anísio Teixeira, um grande educador, e o 
Affonso Eduardo Reidy, arquiteto pouco lembra-
do que foi sempre um servidor público que proje-
tava a partir do tripé́ fundamental – a arquitetura 
de infraestruturas urbanas, a arquitetura de equi-
pamentos públicos e a arquitetura da habitação 
social, integradas.
No Brasil, a promulgação dos direitos humanos 
em 1948 foi um momento muito importante. Aní-
sio Teixeira e um grupo de jovens arquitetos, que 
trabalhavam ou estavam muito ligados às ideias 
desenvolvidas no Rio de Janeiro, vieram para São 
Paulo, junto com Hélio Duarte, para implantar o 
conceito de redes: a rede de escolas públicas mu-
nicipais. Em 1948, montou-se, por meio de uma 
equipe (Comissão Executiva do Convênio Esco-
lar), um convênio entre o Estado e o Município 
de São Paulo para que fossem projetadas e cons-
truídas 50 escolas- parque. As escolas-parque e 
escolas-praça73 seriam projetadas nos bairros 
da periferia daquela época, os bairros operários. 
(DELIJAICOV, 2011: 1)

73  Dario Montesano, em sua tese de doutorado, denominou “escola-praça” o pro-
jeto de escola por ele elaborado, como o Ginásio de Nova Utinga em São Paulo, em que o 
pavimento térreo, em pilotis, é totalmente aberto à comunidade para atividades coletivas 
de lazer e de convivência, independentes das funções específicas de aprendizagem Des-
tinadas aos alunos matriculados, essas atividades são exercidas no pavimento superior 
isolado. Fazendo parte de uma rede de equipamentos, semelhante às escolas-parque, a 
escola-praça receberia, em contraturno, alunos do ensino fundamental. Ver MONTESA-
NO, 1972.

Os CEUs ocupam áreas nos rincões mais carentes 
do município e têm a proposta de oferecer um 
programa educacional amplo, que inclui esportes 
e áreas artísticas. Além das questões educacio-
nais, seu espaço físico é liberado para uso como 
praça ou clube de lazer nos finais de semana para 
encontro da comunidade. No caso dos CEUs, a 
inspiração na escola-parque de Anísio Teixeira 
parece ser também arquitetônica. O projeto faz 
homenagem ao desenho moderno que Teixeira 
tanto prezava e, involuntariamente ou não, à car-
ga simbólica que se mesclou a ele em termos de 
utopias sociais. (BASTOS, 2009)

 A autora ressalta, ainda, o fato de que, em relação à 
escola-parque, a inspiração do CEU não seria apenas de or-
dem programática pois considera um “desenho moderno”, 
tão prezado por Anísio Teixeira. Aspecto importante para 
nossa pesquisa, tal afirmação nos leva à seguinte pergunta: 
qual seria o “desenho moderno” em que o CEU se inspira?
 Alexandre Delijaicov, já em 2011, portanto após uma 
década do início da implantação da rede CEU, menciona um 
dos fundamentos ainda mais significativos do projeto, o 
que nos apresenta com maior clareza uma possível genea-
logia baseada no trabalho da equipe liderada pelo arquiteto 
Affonso Eduardo Reidy no Rio de Janeiro:

Conjunto residencial Pedregulho, Rio de janeiro. Affonso Eduardo Reidy, 1946. Fonte: Bienal Internacional de São Paulo,1951.
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 No trecho acima, Delijaicov, além de reafirmar a ins-
piração na experiência do Convênio Escolar, cita o período 
carioca de atuação do educador Anísio Teixeira e ressalta a 
presença e a liderança de Affonso Eduardo Reidy nas ideias 
que nortearam a arquitetura produzida do Rio de Janeiro 
naquele período, dentro de uma visão de cidade em que 
infraestrutura, equipamento e habitação estão integrados. 
Essa condição inovadora deve ser destacada no âmbito da 
nossa pesquisa.
 Nesse sentido, há uma contribuição importante para 
o entendimento da referida genealogia que havia sido sin-
tetizada anteriormente por Segawa na edição da revista 
Projeto (1986) dedicada à arquitetura escolar, quase duas 
décadas antes do projeto do CEU. Nela, Segawa fala das 
construções escolares desde a Primeira República e desta-
ca a “chegada” da arquitetura moderna em São Paulo, ini-
cialmente de maneira “sóbria e discreta”, após a criação da 
Comissão Permanente de Ensino e do Código de Educação 
do Estado em 193474 e que vai se expressar com muita força 
a partir do final da década de 1940, durante a celebração do 
2º Convênio Escolar entre a Prefeitura Municipal e o Estado 
de São Paulo:

74  De inspiração carioca. Ver CALDEIRA, 2005: 24.

Convênio Escolar 1949-1954: Comissão Executi-
va instalada em 1949. 68 prédios escolares, pro-
jetados por arquitetos como Eduardo Corona, 
Roberto Tibau, Oswaldo C. Gonçalves, o próprio 
H. Duarte e o engenheiro Ernest Robert Carvalho 
Mange. Introduzia-se então, em SP, a arquitetura 
moderna de inspiração carioca em obras oficiais, 
sob o traço de arquitetos formados no RJ (Duarte, 
Corona e Tibau), com toda a morfologia caracteri-
zadora [...] (SEGAWA, 1986: 64)

 Fica claro, portanto, que as profundas transforma-
ções do equipamento público escolar em São Paulo podem 
ser explicadas pela introdução da arquitetura de expressão 
moderna carioca trazida pelos arquitetos formados no Rio 
de Janeiro. Essa é uma condição fundamental para a com-
preensão do projeto do CEU, porém não significa ter sido o 
único caminho percorrido pela arquitetura pública moder-
na em São Paulo. 
 Paulo Bruna mostra-nos como, antes do Convênio 
Escolar, Os Primeiros Arquitetos Modernos projetaram e 
construíram em São Paulo conjuntos habitacionais de gran-

 Ferreira, por exemplo, publicou o projeto da escola 
em Vila Guiomar (1940) na revista Arquitetura e Engenha-

ria em 195077, dedicando parte substancial do artigo para os 
“critérios de estudo” na concepção da referida obra. Cinco 
das oito páginas publicadas foram dedicadas aos parâme-
tros que orientaram o projeto com ênfase na sala de aula, 
apresentando dados comparativos com experiências inter-
nacionais, como o Colégio Karl Marx, em Villejuif na França, 
do arquiteto André Lurçat, que estudaremos mais adiante 
neste capítulo. Carlos Ferreira apresenta uma extensa refle-
xão das condições ambientais encontradas e como orienta-
ram e fundamentaram o projeto da escola. O equipamento 
é tratado, assim, com grande importância para o projeto do 
Conjunto Residencial de 2.000 moradias.
 A implantação da escola, em terreno que domina 
visualmente o bairro, é marcada pela presença de duas 
edificações paralelas em relação à rua e alternadas entre 
si, cujos pilotis, que ocupam a quase totalidade do térreo, 
conformam dois ambientes de recreação protegidos, ao “ar 

77  Ver revista Arquitetura e Engenharia nº 14, 1950: 53:61.

de qualidade, cuja arquitetura fora baseada nas noções de 
modernidade introduzidas na Europa no período entre as 
duas grandes guerras75. Bruna, entretanto, também con-
sidera que, em relação aos projetos dos conjuntos habita-
cionais, o itinerário do Movimento Moderno até São Paulo 
passa primordialmente pelo Rio de Janeiro, então Capital 
Federal76. É possível notar que em boa parte dos projetos 
paulistas a presença do equipamento escolar é marcante, 
mantendo coerência com a arquitetura dos conjuntos. Vale 
destacar a escola estadual de ensino fundamental projetada 
por Carlos Frederico Ferreira no conjunto Vila Guiomar, em 
Santo André (1940), a escola do conjunto Várzea do Carmo 
(1942), de Attílio Corrêa Lima, Hélio Uchôa e José Theodulo 
da Silva e, em especial, a escola maternal e a escola primária 
do Conjunto Cidade Jardim (1944) de Eduardo Kneese de 
Mello, que teve Hélio Duarte como colaborador, pouco tem-
po antes do início de sua atuação como Diretor Executivo 
do 2º Convênio Escolar.

75  Paulo Bruna destaca, entre outros, o trabalho de Attílio Corrêa Lima, Hélio 
Uchoa, José Theodulo da Silva (Conjunto Várzea do Carmo - 1942), Eduardo Kneese de 
Mello (Conjunto rua Japurá - 1947), Marcial Fleury de Oliveira (Conjunto Santa Cruz - 
1946; colaboração de Roberto Tibhau), M.M.M. Roberto (Edifício Anchieta - 1943), todos 
construídos pelos IAPs (Institutos de Aposentadoria e Pensões). Ver BRUNA, 2010: 177. 
76  Ver BRUNA, 2010: 117.
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Escola em Vila Guiomar, São Paulo. Carlos Ferreira. Plantas dos pavimentos térreo e superior. Fonte: revista Arquitetura e Engenharia, 1950.
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 Podemos então admitir que, no que se refere às 
transformações da arquitetura escolar, as evidências apon-
tam para os conceitos disseminados por Anísio Teixeira, 
desde sua atuação como Secretário da Capital Federal, e 
para a arquitetura carioca praticada por Reidy. Em outras 
palavras, podemos entender as referidas transformações 
por duas visões não conflitantes, mas que apontam resulta-
dos diferentes, como iremos verificar.

livre”, também alternados. Dessa forma, é constituído um 
eixo de circulação transversal, coberto por uma pequena 
marquise em concreto armado, que interliga a rua, os blo-
cos didáticos e o ginásio coberto no fundo do terreno. Es-
sas características confirmam a filiação da obra de Carlos 
Ferreira à arquitetura moderna praticada no Rio de Janeiro 
naquele momento78. 
 O que merece destaque são suas preocupações para 
fundamentar as escolhas do projeto, sobretudo pelo minu-
cioso trabalho de detalhamento das fachadas das salas de 
aula do pavimento superior, com acesso por rampa, o que 
o aproxima das preocupações higienistas e funcionalistas 
da arquitetura moderna do período entre as duas grandes 
guerras e antecipa parte significativa da atuação da equipe 
do 2º Convênio Escolar em São Paulo e do trabalho de Ri-
chard Neutra, como veremos adiante.

78  Ver "As Escolas de Niemeyer" na primeira parte deste capítulo. 
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Programa como arquitetura:
 Teixeira e Rio de Janeiro, Capital Federal

 A inegável contribuição de Anísio Teixeira, nascido 
na Bahia, para a renovação do ensino em seus diversos ní-
veis no Brasil do século XX pode ser comprovada pela ex-
tensa bibliografia que trata dos seus aspectos pedagógicos 
e sociais, o que refletiu diretamente na estrutura física ne-
cessária para isso. Do ponto de vista da arquitetura, nosso 
estudo concentra-se nos períodos que se tornaram referên-
cia sobre o assunto.
 Em primeiro lugar, sabemos que o trabalho em-
preendido por Teixeira para a sistematização da rede es-
colar no Rio de Janeiro na década de 1930 foi baseado na 
experiência norte-americana conhecida como Escola Pla-

toon, que associava o ensino às práticas esportivas, artís-
ticas e, sobretudo, manuais, como nos explica Nivaldo V. de 
Andrade Junior (2012: 304-310)79. Para atender a amplos 
programas que, além da sala de aula, deveriam prever am-
bientes para o esporte (ginásios e campos), para as artes 
(ateliês e auditórios) e para trabalhos manuais (oficinas), 

79  Ver também ABREU (2007: 29-40).
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a Escola Nuclear (1.100 alunos - 12 salas de aula), a Esco-
las-Parque e a Escola Platoon com 12, 16 e 24 salas; sendo 
que a de 24 não precisava da escola-parque, como pode ser 
observado na próxima página.
 Há nessa proposta a inédita sistematização da estru-
tura física escolar no Brasil, apoiada nas propostas de re-
novação pedagógica defendidas por Anísio Teixeira. Nesse 
sentido, a noção de rede de equipamentos escolares, basea-
da no uso do projeto padronizado, é implantada como uma 
ação inserida no planejamento da cidade do Rio de Janeiro 
representado pelo Plano Agache81. 
 Podemos destacar a sensibilidade do projeto para 
enfrentar o problema em diferentes escalas e não como um 
único padrão a ser repetido, o que reforça sua aposta em 
certa diversidade dentro de uma família tipológica. Em ou-
tras palavras, a rede de equipamentos visava a pluralida-
de ao admitir variação do projeto em função do contexto e 
das necessidades locais. Fica evidente a rigidez geométrica 
geratriz das plantas, o que indica determinada previsão de 
evolução entre elas. Entretanto, não há uma estratégia clara 

81  Foram construídos, entre 1930 e 1935, 28 equipamentos escolares: 2 tipo mí-
nimo, 12 tipo nuclear, 5 tipo Platoon de 12 salas, 2 tipo Platoon de 16 salas, 3 tipo Platoon 
de 24 salas, além de um parque escola denominado playground e de 3 escolas em que os 
tipos foram modificados (ANDRADE JUNIOR, 2012: 306). 

seriam necessários terrenos extensos, o que dificultou sua 
implantação na cidade do Rio de Janeiro. Para solucionar tal 
problema, a rede proposta por Teixeira, inserida no Plano 
Urbanístico de Alfred Agache para a Capital Federal, foi sis-
tematizada através de dois tipos de escola – escola-classe e 
escola-parque – em que,

[o] primeiro seria destinado ao ensino tradicio-
nal [...], e o segundo, para as atividades especiais, 
formativas e complementares de artes, esportes, 
higiene, biblioteca, atividades manuais e indus-
triais [...]; [em] período integral, aulas alternadas 
[...] (ABREU, 2009: 31)

 Com esse princípio, uma escola-parque de grande 
extensão poderia atender quatro escolas-classe, introdu-
zindo a noção de rede de equipamentos escolares que fun-
cionariam em regime de alternância de turnos. Ainda den-
tro da sistematização proposta, havia seis tipos de edifícios 
padrão, projetados pela Divisão de Predios e Apparelhamen-

tos Escolares, coordenada por Enéas Silva80, proporcionais 
à capacidade de alunos, que compreendiam a Escola Tipo 
Mínimo (240 alunos - 2 salas de aula e uma sala multiuso), 

80  Enéas Silva aparece como autor dos projetos e sua equipe era composta por 
Wladimir Alves de Souza, Attílio Corrêa Lima, Paulo de Camargo Almeida e Raul Penna 
Firme (ANDRADE JUNIOR, 2012:304).

Escola-Parque, vista posterior. Fonte: ANDRADE JUNIOR, 2012.
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0 5 10

Escola Tipo Mínimo, Escola Nuclear, Escolas-Parque e a Escola Platoon com 12, 16 e 24, Fonte: ANDRADE JUNIOR, 2012.

Legenda: 

1. salas de aula 

2. administração

3. circulação

4. sanitários

5. gabinete médico/dentário

6. secretaria

7. auditório

8. diretoria

9. sala dos professores

10. sala de leitura

11. biblioteca

12. artes industriais

13. música

14. artes domésticas

15. desenho

16. oficina

17. geografia/história

18. ciências

19. jardim botânico

20. depósito de modelos

21. ginásio/auditório

22. música, educação física, recreação e jogos

23. desenho e artes aplicadas

0 5 10
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contribuíram para alterar o cenário arquitetônico exis-
tente. Há uma rica dinâmica entre os prismas retangula-
res e curvos, em alguns casos, o que confere às fachadas 
uma notável movimentação, muito próxima do trabalho 
de Mallet Stevens na França85. No entanto, permanecem 
distantes as relações francas entre o ambiente construído 
e o ambiente natural, a integração entre as diversas alas 
de aprendizagem e dessas em relação às áreas de convi-
vência e a total inexistência do uso dos ambientes, tanto 
os de convivência como os externos, para a diversificação 
das práticas pedagógicas e de socialização, fundamentos 
do projeto moderno, como veremos. 
 Esse aspecto torna-se importante pelo fato de a in-
trodução em São Paulo do Código de Educação em 1933 e 
a formação da Comissão Permanente, responsável por sua 
implantação, terem sido baseadas na experiência carioca. 

85  Importante lembrar que a formação da Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro 
ainda era muito próxima à aquela oferecida pela École de Beaux Arts francesa, portanto 
valorizava a arquitetura como construção de uma imagem urbana baseada na composi-
ção equilibrada das massas. A renovação empreendida por Lúcio Costa no Rio ocorreu 
entre 1930 e 1931 e vai influenciar a geração seguinte.

para a ampliação do equipamento escolar, ficando essa ta-
refa a ser cumprida pela repetição de um outro padrão.
 Por outro lado, ao examinarmos os projetos pa-
drão82, nota-se que a arquitetura proposta ainda guarda 
estreita semelhança com os estilos ecléticos da arquitetura 
pública da Primeira República, em especial pelos volumes 
organizados por um eixo de simetria e pela expressão esté-
tica muito próxima do estilo art-déco83. Apesar da ausência 
do ornamento decorativo das fachadas, não há evidências 
da expressão moderna nos projetos padrão das escolas. 
Devemos mencionar a Escola Platoon República Argentina 
no bairro de Vila Isabel com 24 salas, que segue as caracte-
rísticas acima citadas, porém se destaca internamente pela 
expressão estrutural em concreto armado, próprias de Au-
guste Perret84. 
 Nesse sentido, podemos afirmar que as inovações 
programáticas introduzidas foram pouco acompanha-
das pela renovação da arquitetura escolar, ou seja, pouco 

82  Ver também ABREU, 2007:33-34. 
83  Ver SEGAWA, 1997:67-68.
84  Ver O advento do concreto. COHEN, 2013: 46-50.

Escola-Platoon República Argentina, vista do acesso e vista interna do auditório/ginásio. Fonte: ANDRADE JUNIOR, 2012.
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Grupo Escolar Padre Manoel da Nóbrega, São Paulo. Hélio Penteado 1938. Fonte: CALDEIRA:2009.

Programa como arquitetura: 
Teixeira na antiga capital, Salvador

 Ao retornarmos à forte influência exercida por Aní-
sio Teixeira, devemos observar a rede de equipamentos es-
colares implantada por ele na Bahia na década de 1940 e, 
em particular, a criação dos Centros Educacionais, como o 
Carneiro Ribeiro em Salvador.
 Durante sua atuação como Secretário Municipal de 
Educação e com a colaboração do arquiteto Diógenes Re-
bouças88, foram implantadas setenta edificações escolares 
no estado da Bahia até 1950, cuja particularidade estava 
no caráter evolutivo do projeto, chamado de “projeto ex-
tensível”, mas ainda sem a sistematização de uma rede de 
equipamentos. Obedecendo à coordenação modular em 
função da dimensão de 1,25 m, o projeto padrão mínimo de 
um único ambiente implantado nas zonas rurais podia ser 
ampliado para 3, 6 e 12 salas de aula, atingindo sua confi-

88  Segundo SEGAWA (1997: 142), Diógenes Rebouças foi um notável seguidor da 
linha carioca por sua aproximação com mestres como Niemeyer e Reidy.

 Em São Paulo, no entanto, no que se refere à arqui-
tetura escolar decorrente do Código, o rompimento com a 
simetria e com a rigidez espacial trouxe modificações nas 
implantações, revelando a preocupação com questões hi-
gienistas através da correta implantação dos edifícios em 
relação à insolação e à ventilação dos ambientes, com im-
plantações em «L, Z, U ou E»86, o que seria classificada como 
a arquitetura moderna “sóbria e discreta”, como lembrou 
Hugo Segawa (1986:64). Além disso, a noção de rede de 
equipamentos escolares padrão não acompanhou a expe-
riência carioca. Há certa coerência de linguagem entre os 
projetos e a insistência na resolução das necessidades de 
caráter higienista, sempre presentes, sem que haja a repeti-
ção de soluções completas87, ou seja, a repetição do projeto.

86  Ver FERREIRA, 1998:22.
87  Foram construídos 24 equipamentos escolares entre 1936 e 1947, em grande 
parte de autoria de José Maria da Silva Neves, que teve atuação destacada na Comissão. 
Importante mencionar que a Comissão agregava, além de engenheiros e arquitetos, espe-
cialistas das áreas da educação e da saúde, seguindo o modelo da administração federal 
vigente no Ministério da Educação e Saúde. Ver CALDEIRA, 2009:27-41.
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Escola Padrão. Fonte: ANDRADE JUNIOR, 2012.

Escola duas classes: pavimento térreo.

Legenda: 

1. Classe  2. Recreio coberto  3. Depósito  

4. Sanitário  5. Circulação 

Legenda:

1. Classe   2. Classe especial   3. Biblioteca   4. Recreio coberto   

5. Sanitário  6. Direção   7. Zelador   8. Secretaria

Escola nuclear: pavimento térreo
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Vista de escola padrão escola nuclear.

Escola Padrão. Fonte: ANDRADE JUNIOR, 2012.

Legenda:

1. Classe   2. Classe especial   3. Biblioteca   4. Recreio coberto   5. Sanitá-

rio  6. Direção   7. Zelador   8. Secretaria   9. Auditório   10. Zelador

Grupo escolar médio: fachada principal.

Grupo escolar médio: pavimento térreo.
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Grupo Escolar Médio. Vista externa. Fonte: ANDRADE JUNIOR, 2012.

guração completa com a adição de mais 6 salas, jardim de 
infância, teatro, ginásio, cantina e centro de formação de 
adultos, transformando-se num centro comunitário. Como 
demonstra a extensa pesquisa de Nivaldo Andrade Junior 
(2016:317-324), Rebouças imprime ao projeto caracterís-
ticas da arquitetura moderna herdadas de sua formação 
carioca, particularmente na organização pavilhonar das 
alas e no uso de apoios inclinados em consonância com as 
coberturas oblíquas, ainda que os materiais e as técnicas 
construtivas fossem simples e tradicionais. 
 Foi em Salvador, no entanto, que Teixeira implantou 
o Centro Educacional Carneiro Ribeiro (1947), obra exem-
plar em que as inovações arquitetônicas foram reflexo dos 
objetivos programáticos traçados89, obedecendo ao con-
ceito de rede de equipamentos em que uma escola-parque 

89  Clarice Nunes (2009: 125) afirma que Teixeira e sua equipe contrataram o escri-
tório de arquitetura de Paulo Assis Ribeiro, que contava com a colaboração dos arquitetos 
Diógenes Rebouças e Hélio Duarte. Sabemos que Duarte trabalhou em Salvador nesse pe-
ríodo, inicialmente como arquiteto do Banco Hipotecário Lar Brasileiro e, posteriormente, 
como arquiteto-chefe da Companhia Brasileira Imobiliária e de Construções; com uma in-
tensa atuação profissional e acadêmica na Escola de Belas Artes de Salvador, e que traba-
lhou também no projeto do Centro, mas a definição final dos edifícios coube a Rebouças 
(SEGAWA, 1988). Maria Alice Bastos (2009) reconhece o contato de Hélio Duarte com a 
experiência da escolas-parque no período em que morou em Salvador sem, no entanto, pre-
cisar sua participação no projeto. Renato Anelli (2004) indica a coautoria de Hélio Duarte 
nessa obra, entretanto não explica em que medida tal colaboração foi realizada. 

atende quatro escolas-classe. Como escola-parque, o Cen-
tro é composto por distintas edificações especializadas 
que exprimem individualmente o programa: um auditório 
de forma cônica, um galpão envidraçado cuja estrutura em 
arco de madeira lhe confere características industriais, 
chamado pavilhão de “atividades de trabalho”, um ginásio 
de “atividades de educação física” também em arco de ma-
deira e uma biblioteca octogonal conformam as principais 
edificações construídas. Organizadas no interior de uma 
quadra urbana de maneira a configurar um conjunto em 
torno de uma grande área verde retangular, as edificações 
são interligadas por caminhos protegidos por singelas co-
berturas. Encontramos aí a noção de pavilhão90, cuja sin-
gularidade da forma irá marcar a produção da arquitetura 
brasileira na década seguinte, em especial no trabalho de 
Oscar Niemeyer.

90  Segundo o Dicionário de Arquitetura, de Corona e Lemos (1972: 315), pavilhão 
é “uma construção menor, contígua a outra maior”. Para o Dicionário Ilustrado de Arquite-
tura (ALBERNAZ e LIMA, v. 2, 1998:44), pavilhão é “uma construção isolada integrante de 
um conjunto arquitetônico”, definição que adotamos no nosso trabalho.
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Centro Educacional Carneiro Ribeiro, vista aérea, 1947. Fonte: ANDRADE JUNIOR, 2012.

Centro Educacional 

Carneiro Ribeiro, 

1947. Fonte: ANDRA-

DE JUNIOR, 2012.

Implantação

Legenda:

1. pavilhão de trabalho

2. dormitórios

3. serviços gerais

4. cozinha e refeitório

5. administração

6. direção/clubes/exposições

7. música e canto

8. teatro

9. biblioteca e museu

10. vestiários

11. biometria

12. ginásio

13. teatro ao ar livre
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Centro Educacional Carneiro Ribeiro, 1947.. Pavilhão do Trabalho. Fonte: ANDRADE JUNIOR, 2012.

Pavimento térreo. Mezanino.

Corte A. Corte B.

0 5 10
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Escola-classe I. Projeto de Hélio Duarte. Fonte: ANDRADE JUNIOR, 2012.

Pavimento térreo e semienterrado Primeiro pavimento

Escola-classe III. Projeto de Hélio Duarte. Fonte: ANDRADE JUNIOR, 2012.

Pavimento térreo e semienterrado

Primeiro pavimento

0 5 10

0 5 10
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Programa como arquitetura: 
Teixeira na capital moderna, Brasília 

 No final da década de 1950 surge novamente a opor-
tunidade de implantação de uma rede de equipamentos de 
aprendizagem, em que Teixeira vai liderar a elaboração e a 
implantação do Plano de Construções Escolares de Brasília 
(1957), em consonância com o projeto de Lúcio Costa para 
a nova capital. Esse novo momento torna-se oportuno por 
se tratar de um ambiente planejado e construído segundo 
as ideias da cidade moderna preconizadas pela proposta de 
Lúcio Costa vencedora do concurso, entre elas a da escola 
como núcleo da unidade de vizinhança. 
 No Plano de Construções Escolares de Brasília, Aní-
sio Teixeira exercita de maneira ampla e completa a estru-
turação teórica de toda a rede física de ensino a ser implan-
tada na nova Capital Federal. Sua sistematização atende 
desde a pré-escola, chamada de “jardim de infância”, até a 
universidade. Num certo sentido, destaque deve ser feito à 
maneira científica e objetiva como o Plano é definido, de-
talhado e justificado, o que nos leva a entendê-lo como um 
Programa para

 Documentos recolhidos por Andrade Junior mos-
tram Hélio Duarte como autor do projeto inicial de alguns 
dos pavilhões e de 3 escolas-classe, cada uma com um pro-
jeto distinto91. Entretanto, a obra construída do Centro Edu-
cacional Carneiro Ribeiro corresponde ao projeto de Dió-
genes Rebouças, desenvolvido e detalhado pelo escritório 
de Paulo Assis Ribeiro (2012:345-347). Mesmo tendo se 
tornado obra de referência, a rede de cinco equipamentos 
escolares não teve continuidade em outros bairros da cida-
de, devido a alterações de ordem político-administrativas.

91  É notável a semelhança das plantas das escolas com as plantas que serão de-
senvolvidas por Duarte na década seguinte, durante sua atuação no 2º Convênio Escolar 
em São Paulo, como veremos a seguir.

Vista aérea do entrequadras 

307S-308S, Asa Sul, a partir do eixo 

rodoviário, em 1961. Foto: Mário Fonte-

nelle. Fonte: WESELY, 2010.
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 E para cada grupo de 4 superquadras:

a) 1 “escola-parque” - destinada a atender, em 2 
turnos, a cêrca de 2 mil alunos de “4 escolas-clas-
se”, em atividades de iniciação ao trabalho (para 
meninos de 7 a 14 anos) nas pequenas “oficinas 
de artes industriais” (tecelagem, tapeçaria, enca-
dernação, cerâmica, cartonagem, costura, borda-
do e trabalhos em couro, lã, madeira, metal, etc.), 
além da participação dirigida dos alunos de 7 a 14 
anos em atividades artísticas, sociais e de recrea-
ção (música, dança, teatro, pintura, exposições, 
grêmios, educação física). (TEIXEIRA, 1961:196)

 Em seguida, os alunos mais velhos seriam aten-
didos por um conjunto de edifícios, Centros de Educação 
Média ou Secundária, compreendendo, além da edificação 
destinada à educação compreensiva – incluindo ginásio e 
colégio, escola comercial, técnico-industrial, curso normal 
ou pedagógico e escola agrícola –, outras que abrigariam 
teatro, biblioteca, exposições e centro de educação física, 
o que completa a rede de equipamentos de aprendizagem 
que antecede o ensino universitário. 
 A precisão quantitativa e qualitativa das informa-
ções expressas no Plano o tornaria atualmente um Termo 

[...] um conjunto de edifícios, com funções diver-
sas e considerável variedade de forma e de obje-
tivos, a fim de atender a necessidades específicas 
de ensino e educação e, além disto, à necessidade 
de vida e convívio social. (TEIXEIRA, 1961:195)

 Seguindo a lógica sistematizada pelo projeto de Lú-
cio Costa para o Plano Piloto, o Plano de Teixeira organiza a 
rede de equipamentos de aprendizagem, chamados de Cen-
tros Educacionais de Brasília, da seguinte maneira:
 Cada superquadra, prevista para receber entre 2.500 
a 3.000 habitantes, abrigará:

a) 1 jardim da infância, com 4 salas, para, em 2 
turnos de funcionamento, atender a 160 crianças 
(8 turmas de 20 crianças);
b) 1 escola-classe, com 8 salas, para, em 2 turnos, 
atender a 480 meninos (16 turmas de 30 alunos). 
(TEIXEIRA, 1961:195)

de Referência92 pois fundamenta as conformações físicas 
propostas apoiadas na metodologia de aprendizagem e na 
organização administrativa preconizadas, como pode ser 
notado no trechos destacados abaixo:

Escola-Parque
1. O Problema: Construir área para conter cêrca 
de 1.000 crianças de 7 a 14 anos (em cada turno), 
constituindo os locais adequados às atividades 
programadas, numa faixa de terreno de 80 x 160 
metros.
2. Condições óbvias: a) Só um piso elevado; b) 
Taxa de ocupação do terreno relativamente baixa 
com o desafôgo necessário para os espaços livres 
circundantes, jardins, piscina e esportes.

92  Os Termos de Referência são documentos – textos e tabelas baseados em es-
tudos técnicos prévios – da administração pública utilizados para definir o objeto a ser 
projetado, pela fixação de áreas construídas, fluxogramas, características físicas, etc. Em 
muitos casos o Termo de Referência é também chamado de maneira equivocada de Proje-
to Básico por se basear na lei 8.666/93, que define a contratação de projetos públicos. 
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Escola-classe 407N, Equipe Novacap, 1961. Fonte: 

GARCIA, 2016.

Escola-classe 407N, Equipe Novacap, situação atual. Foto: Valério Pietraroia, 2018.

Escola-classe 114S, Wilson Reis Netto, 1961. Fonte: PEREIRA, 2007.

Escola-classe 114S, Wilson Reis Netto. Situação atual. Foto: Valério Pietraroia, 2018.
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 Uma versão do Plano foi publicada na revista Módu-

lo93 e ilustrada pelos projetos de José de Souza , que estuda-
remos mais adiante.
 Nas previsões do Plano, seriam implantados 28 con-
juntos de escolas-parque, portanto com 112 escolas-classe, 
o que pretendia atender 56.000 alunos, aproximadamen-
te. A rede efetivamente implantada atende atualmente 5 
conjuntos de escolas-parque e escolas-classe projetadas 
e construídas segundo o Plano de Teixeira e sofreu diver-
sas adaptações e alterações necessárias para sua evolução. 
Entretanto, pelo número reduzido de escolas-parque, os 
conjuntos atendem mais do que quatro escolas-classe, de-
monstrando certa fragilidade do sistema atual.
 Do ponto de vista de nossa pesquisa, destacamos a 
seguir o Centro Educacional implantado no entrequadras 
307 sul e 308 sul. 

93  Revista Módulo nº 20, 1960: 2-15.

3. Resultante geométrica: Planta condensada ao 
máximo - Um Quadrado - 50 x 50 metros - 2.500 
metros quadrados - no piso superior. Zonas livres 
permitindo a continuidade do terreno - no piso tér-
reo. Fora do quadrado: só o indispensável.
4. Iluminação natural do prisma construtivo: Du-
pla: - Lateral - uniforme com proteção parcial; 
Zenital - uniformemente distribuída, na mesma 
direção.
5. Disposição da principal área construída: Eco-
nomia - aproveitamento quase total do quadrado, 
com a localização de um só acesso amplo e do 
bloco de instalações sanitárias na zona central 
- Completa maleabilidade da distribuição do es-
paço interno, ampliado pela continuidade - Pos-
sibilidade de isolamento total, sem quebra da 
continuidade, por meio de placas transparentes 
acima de 2 metros. (TEIXEIRA, 1961:198)



190 191191

Entrequadras 307S-308S
Escola-classe, escola-parque 

e o Elefante Branco

 O eixo transversal oeste da Asa Sul do Plano Piloto 
organiza o Centro Educacional implantado como previsto 
no Plano Educacional de Brasília e estrutura a unidade de 
vizinhança formada pelas superquadras 107S, 108S, 307S 
e 308S, como pode ser observado na imagem aérea que 
abre essa seção. O conjunto foi escolhido como unidade de 
vizinhança modelo em que foi possível concretizar as pre-
missas do projeto de Lúcio Costa em sua plenitude. Como 
testemunho pioneiro de unidades construídas, foi possível 
encontrar na visita ao local os projetos de Oscar Niemeyer 
para a Capital na escala residencial ou cotidiana que se dis-
tancia da escala monumental que o tornou célebre, desde as 
superquadras 107S e 108S, totalmente projetadas por ele, 
até o clube de vizinhança no limite sul da 108S ou o Cine 
Brasília no limite norte da 107S e a Igrejinha no centro do 
entrequadras. Niemeyer projetou também a escola-classe 
padrão mínimo para 5 salas, chamada pela equipe da NO-
VACAP94 de ECSQ 1, a partir da qual outros modelos foram 
desenvolvidos e implantados segundo algumas variações95. 

94  Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil criada em 1956 e respon-
sável pelo planejamento de Brasília desde esta data.
95  Ver BRAGA, 1997: 37; GARCIA, 2016:239.

Vista da construção do entrequadras 

307S 308S. Fonte: WESELY, 2010.



192 193

Escola-classe ECSQ 1, SQS308, Brasília, Oscar Niemeyer. Foto: Valério Pietraroia, 2018.

 O projeto se destaca pela simplicidade e por incorpo-
rar os espaços livres no interior da super quadra para esten-
der o espaço de aprendizagem. É notável também a espacia-
lidade proposta por Niemeyer quando examinamos os cortes 
da edificação. Pouco destacados e pouco divulgados, os cor-
tes da escola são a síntese do projeto.

Escola-classe ECSQ 1 - Planta. Fonte: PEREIRA, 2007.

 Niemeyer trabalha com a escala da criança sem des-
vinculá-la do ambiente real construído, ou seja, os atributos 
de ordem ambiental – iluminação e ventilação naturais – 
são fundamentos associados às qualidades ambientais dos 
espaços livres a sua volta, o que organiza a rotina pedagógi-
ca da escola de maneira objetiva, sem dificultar o desenvol-
vimento de nova práticas de aprendizagem.
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Escola-classe ECSQ 1, SQS308, Brasília, Oscar Niemeyer. Vista do acesso principal. À direita, biblioteca e ambientes pedagógicos e, à esquerda, ambientes didáticos e de convivên-

cia. Foto: Valério Pietraroia, 2018.

Escola-classe ECSQ 1, SQS308, Brasília, Oscar Niemeyer. Vista do pátio interno. Foto: Valério Pietraroia, 2018.
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 É, no entanto, a escola-parque que revela os maiores 
atributos para a compreensão do projeto como instrumen-
to do Plano. Projetada por José de Souza Reis96 em 1958, 
segue as orientações transcritas acima, como pode ser ob-
servado:
 A implantação de Reis acentua a direção leste-oeste 
predominante da faixa entrequadras. O posicionamento das 
edificações configura parcelas de áreas livres que assumem 
importante característica funcional. A edificação principal, 
em dois pavimentos, segue a resultante geométrica (50 x 50 
m) preconizada por Anísio Teixeira. Centralizada na faixa de 
160m de extensão, que forma o entrequadras, ela configura 
uma sombra, tão necessária na aridez da Capital, com seu pi-
lotis formado por pilares triangulares. O espaço livre e aco-
lhedor criado organiza as principais atividades a que a esco-
la-parque fora destinada: a leste os esportes, com as quadras 
e as piscinas, e a oeste, as oficinas de arte e o auditório. São 
atividades próprias para serem praticadas em espaços exter-
nos (esporte e trabalhos manuais) ou que possuem uma di-
nâmica de funcionamento específico (auditório).

96  Sobre a obra de José de Souza Reis em São Paulo, ver PIETRAROIA, 2017.

Escola-parque, entrequadras 307S 308S, Brasília, José de Souza Reis. Bloco central, vista leste junto às áreas esportivas. Foto: Valério Pietraroia, 2018.
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Escola-parque, entrequadras 307S 308S, Brasília, José de Souza Reis. implantação. 

Fonte: revista Módulo, nº 20, 1961.

Legenda:

 1. escola parque   2. auditório   3. oficinas   4. vestiário  5. piscina  6. igrejinha

Implantação
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Escola-parque, entrequadras 307S 

308S, Brasília, Vista aérea em 2017. 

Fonte: Google Earth. Visualizado em 

25/02/2018.

Legenda: 

1. igrejinha 

2. escola parque 

3. super quadra 308S 

4. super quadra 307S 

5. escola classe ECQ1
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Legenda:

1. diretor   2. professores   3. secretaria   4. espera   5. exame biométrico   6. duchas   7. sauna   8. vestiários   9. sanitários   10. portaria   11. refeitório   12. não indicada 

(cozinha)   13. dispensa   14. auditório   15. pátio (palco)   16. camarins   17. guarda roupa   18. orquestra   19. cabine de projeção   20. recreio coberto

Escola-parque, entrequadras 307S 308S, Brasília. Fonte: revista Módulo, nº 20, 1961. Escola-parque, entrequadras 307S 308S, Brasília. Fonte: revista Módulo, nº 20, 1961.

Pavimento térreo Pavimento inferior Pavimento superior

Legenda:

1. biblioteca   2. leitura   3. secretaria   4. livros   5. museu   6. escultura   7. oficina gráfica   8. filmoteca

9. sanitários   10. portaria   11. discoteca   12. clube
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Escola-parque, entrequadras 307S 308S, Brasília. Corte longitudinal e detalhe da cobertura em shed. Fonte: revista Módulo, nº 20, 1961.

Legenda:

1. Circulação

2. Oficinas

3. Sanitários

Escola-parque, entrequadras 307S 308S, Brasília. Planta do pavimento térreo oficinas de arte. 

Fonte: revista Módulo, nº 20, 1961.
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Escola-parque, SQS308, Brasília, José de Souza Reis. Bloco central, pavimento superior. Foto: Valério Pietraroia, 2018.

 É no pavimento superior da edificação principal, 
centralizada, que sua estrutura interior oferece maior di-
versidade e riqueza de situações. O arquiteto trata as facha-
das com planos integrais de vidro e a cobertura com sheds 
na direção sul. Com a centralização da escada de acesso e 
dos sanitários, todo o restante dos 2.500 m² está livre para 

ser ocupado com liberdade. Na configuração atual, cada es-
quina do volume envidraçado suspenso possui uma área 
especializada: sala de dança, sala de ginástica, sala de mú-
sica e biblioteca. Os demais espaços são ocupados por salas 
de prática musical e teatral, com diversidade de dimensões 
e orientação.

Escola-parque, SQS308, Brasília, José de Souza Reis. Bloco central, pavimento superior. Foto: Valério Pietraroia, 2018.
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Escola-parque, SQS308, Brasília, José de Souza Reis. Bloco central, pavimento superior, sala de ginástica. Foto: Valério Pietraroia, 2018. Escola-parque, SQS308, Brasília, José de Souza Reis. Bloco central, pavimento superior, sala de ginástica. Foto: Valério Pietraroia, 2018.
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Escola-parque, SQS308, Brasília, José de Souza Reis. Bloco central, pavimento superior, sala de dança. Foto: Valério Pietraroia, 2018. Escola-parque, SQS308, Brasília, José de Souza Reis. Bloco central, pavimento superior, sala de dança. Foto: Valério Pietraroia, 2018.
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Escola Elefante Branco, José de Souza Reis. Vista leste em 1961. Fonte: WESELY, 2010.

 Dispositivos semelhantes foram empregados por 
Reis em 1959 na escola secundária em que os alunos, a 
partir de 14 anos, prosseguem sua formação e que ficou 
conhecida como Elefante Branco. Implantada na mesma 
direção do entrequadras e ocupando um setor do Plano 
Piloto destinado ao ensino especializado97, a edificação se 

97  Trata-se do SGAS (Setor de Grandes Áreas Sul), na 908S, onde, além do ensino 
médio e técnico, há escolas de línguas e universidades privadas.

posiciona como organizadora do ensino médio e técnico em 
uma grande área que recebe ainda um centro de práticas 
esportivas e uma escola de formação de professores. Parte 
desses complementos não foi implantada, o que não impe-
de que as previsões básicas do funcionamento em rede não 
se concluam.

Escola Elefante Branco, José de Souza Reis. Vista frontal em fevereiro de 2018. Foto: Valério Pietraroia, 2018.
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Conjunto Escola Secundária GAS 907, José de Souza Reis, Brasília. Vista aérea. Escola Elefante Branco. Fonte: revista Módulo nº 20, 1961.

Conjunto Escola Se-

cundária GAS 907, 

José de Souza Reis, 

Brasília. Implantação. 

Fonte: revista Módulo 

nº 20, 1961.

6

4
2

1

3 7

7

5 Legenda:

1. escola média com-

preensiva (Elefante 

Branco)

2. escola normal

3. ensino industrial

4. centro cultural

5. centro esportivo

6. teatro ao ar livre

7. serviços gerais
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Escola Elefante Branco GAS 907, Brasília. Planta do pavimento térreo. Fonte: revista Módulo nº 20, 1961.

Escola Elefante Branco GAS 907, Brasília. Planta do pavimento superior. Fonte: revista Módulo nº 20, 1961.

Escola Elefante Branco GAS 907, Brasília. Corte transversal. Fonte: revista Módulo nº 20, 1961.
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Legenda:

01. Acesso alunos

02. Acesso administração

03. Pátio coberto

04. Sanitários

05. Administração

06. Sala de aula

07. Laboratórios

08. Pátio descoberto

09. Cantina
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 Assim como na escola-parque, a edificação se orga-
niza em dois pavimentos em que o pilotis forma uma impor-
tante sombra na paisagem. O volume superior, um prisma 
retangular compacto, repousa numa sequência de apoios 
triangulares, longitudinalmente distribuídos. Os volumes 
dos acessos em rampa ocupam as extremidades noroeste 
e sudeste. A organização interna do volume suspenso é ba-
seada num sistema de quatro vias internas, alternando dois 

blocos sanitários e dois pátios externos quadrados. Como 
uma pequena vila, a malha flexível baseada no módulo de 
7 x 9 metros comporta laboratórios, auditórios e salas de 
aula, atendidos pela cobertura em shed, semelhante à esco-
la-parque da 308S. Ainda que o volume seja tratado exter-
namente com longos panos de elementos vazados, pintados 
na mesma cor branca da alta platibanda, o aspecto compac-
to do volume resultante inspirou o apelido “elefante bran-
co”, que foi incorporado oficialmente pela escola. 

Escola Elefante Branco. Vista do pilotis em 1961. Fonte: WESELY, 2010.

Escola Elefante Branco. Vista do pilotis em fevereiro de 2018. Foto: Valério Pietraroia, 2018.
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Escola Elefante Branco. Vista do acesso, rampa leste, 1961. Fonte: WESELY, 2010. Escola Elefante Branco. Vista do acesso pela rampa leste em fevereiro de 2018. Foto: Valério Pietraroia, 2018.



220 221

Escola Elefante Branco. Vista de uma sala de aula interna em fevereiro de 2018. Foto: Valério Pietraroia, 2018.

  Finalmente, Brasília proporcionou a experiência 
plena, ainda que a nova capital não tenha recebido toda a 
rede prevista em seu Plano Educacional original. A sistema-
tização funcional do projeto de Lúcio Costa nasceu prepa-
rada para receber a rede educacional defendida por Anísio 
Teixeira pois Costa conhecia as experiências carioca e baia-
na, que vinham ao encontro da sua cidade moderna, visto 
que Rebouças e Duarte foram seus alunos.

Teixeira e o programa como arquitetura

 As redes de equipamentos de aprendizagem basea-
das nos planos elaborados por Anísio Teixeira se materia-
lizaram durante sua atuação no Rio de Janeiro, em Salva-
dor e em Brasília como apresentado acima. No entanto, as 
particularidades de cada contexto não exigiram estratégias 
distintas que se afastassem dos programas fundamentados 
pelo educador. 
 Ficou claro o descompasso temporal da experiência 
carioca em que a arquitetura, ainda muito próxima às tradi-
ções ecléticas do século XIX, não revelava todo o potencial 
que o programa trazia. O fato não impediu que as mudanças 
fossem pensadas de maneira sistêmica ao ser introduzida a 
noção de rede de equipamentos.
 Em Salvador, com a padronização evolutiva do am-
biente escolar e com a experiência acumulada no Rio de 
Janeiro, a arquitetura de Diógenes Rebouças e a colabora-
ção de Hélio Duarte se fizeram presentes de maneira de-
finitiva, sempre como expressão do programa através das 
soluções pavilhonares.
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A arquitetura escolar [...] é essencialmente uma 
Arquitetura Experimental, à procura de uma solução. 

MANGE, 1955

Porque, na realidade, só poderíamos planejar 
uma escola nova sabendo de antemão para que 
tipo de educação ela se destina. A nós arquitetos 
faltou o conhecimento das experiências até agora 
realizadas no mundo. 

DUARTE, 1951

Parece evidente que a equipe reconhece traba-
lhar sobre um dilema: a definição de um determi-
nado partido arquitetônico para o equipamento 
escolar suporia a definição prévia de uma nova 
filosofia de ensino. 

MARTINS, 1998

 O final da década de 1940 vai alterar o panorama da 
arquitetura escolar na cidade de São Paulo. A celebração do 
1º Convênio Escolar entre os governos municipal e estadual 
ocorrera em 1943, sob a administração do prefeito Prestes 
Maia, com o objetivo de suprir a extrema ausência de esco-

O 2º Convênio Escolar em São Paulo 
e a arquitetura como programa
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 No contexto de nossa pesquisa, examinaremos as 
transformações a que estamos nos referindo e para isso, 
estudaremos a atuação da equipe do Convênio na escala da 
cidade, do bairro e do edifício.
 Em relação à cidade, cada escola foi considerada uma 
célula capaz de atender à comunidade num raio de aproxi-
madamente 1.500 metros. Os levantamentos e estudos reali-
zados pelo Convênio desde o início da década de 1940 indi-
cavam a necessidade de construção de 1.200 salas de aula, o 
que atenderia 48.000 alunos, suprindo o déficit verificado e 
projetado até 1954, quando a meta estabelecida coincidiria 
com as comemorações do IV Centenário da cidade101. 
 Ao optar por escolas de menor porte com 12 salas 
de aula, mais próximas da escala do bairro, a equipe do 2º 
Convênio entendeu poder atender com maior precisão e ve-
locidade aos objetivos planejados, invertendo a estratégia 

101  Juntamente com 20 escolas, estavam previstas a construção anual de 2 bi-
bliotecas infantis, 2 dispensários médicos, além de manutenção de outras instituições 
auxiliares ao ensino. Ver MARTINS, 1998: 7.

las na cidade98. Entretanto, apesar da parcela significativa 
do orçamento municipal (15%) destinada ao 1º Convênio, 
as realizações foram insignificantes99. 
 Somente no final de 1948, pela instalação do 2º Con-
vênio Escolar, é constituída a Comissão Executiva, prevista 
desde 1943, que foi composta por arquitetos formados na 
Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro e na Escola Politéc-
nica da Universidade de São Paulo100, cuja atuação foi res-
ponsável pelas transformações da arquitetura escolar na 
cidade de São Paulo nos anos que antecederam seu quarto 
centenário, experiência que o projeto dos CEU, como rede 
de equipamentos, pretendeu recuperar (DELIJAICOV, 2004 
e 2011).

98  Os convênios entre União, Estados e Municípios foram instituídos na Cons-
tituição de 1934, definindo parcela significativa do orçamento a ser destinado para a 
promoção da educação. Porém foram poucos os resultados concretos, com exceção de 
experiências como as celebradas entre a cidade e o estado de São Paulo. (ABREU, 2009: 
63-75)
99  Dificuldades de ordem política e administrativa foram responsáveis pelo fra-
casso do 1º Convênio Escolar, como mostram CALDEIRA (2005: 54-57) e ABREU (2009: 
65-68). 
100  Foram eles: Hélio de Queiroz Duarte, Eduardo Corona e Roberto Goulart Ti-
bau, arquitetos pela Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro; Oswaldo Corrêa Gonçalves, 
engenheiro-arquiteto, Ernesto Roberto de Carvalho Mange, engenheiro, ambos pela Es-
cola Politécnica da Universidade de São Paulo, e ainda Juvenal Watege Júnior e Aluísio Ro-
cha, com um número menor de projetos, além de Paulo J. C. Rocha, A. C. Pitombo e Rubens 
F. Azevedo, que tiveram participação discreta no final do 2º Convênio. Ver CALDEIRA, 
2005: 70-73.

escolas previstas poderiam se articular com outros equipa-
mentos públicos formadores, como bibliotecas, parques in-
fantis ou teatros populares, reforçando a noção de rede de 
equipamentos. O exercício indica que seria possível, como 
hipótese, atender à totalidade do território da cidade.

do 1º Convênio que, ao optar pela construção de grandes 
escolas, conseguiu implantar apenas 3 unidades no período 
de 6 anos.
 Por esse raciocínio, podemos traçar um esquema abs-
trato de rede pública de equipamentos que ocuparia uma su-
perfície de 900 km², como simulado acima, em que as 100 

Planta da cidade de São Paulo 1943. Fonte: PMSP
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 Primeiramente por introduzir a noção de padroni-
zação e de repetição do projeto. Tal noção também deve 
ser destacada por ter se estabelecido em níveis distintos: 
padronização e repetição dos componentes e dos detalhes 
construtivos, dos pavilhões funcionais que puderam ser 
articulados de maneira distinta a cada implantação102 e da 
repetição da própria implantação, quando o contexto pu-
desse justificá-la. Essa opção promoveu a racionalização 
dos recursos e dos meios de produção do projeto e da obra. 
É importante mencionar que, no período, o parque indus-
trial de São Paulo atingira a liderança no cenário nacional, 
o que pode ser apontado como um fator substancial para os 
resultados obtidos pela equipe do 2º Convênio.
 Em seguida, a identidade de cada pavilhão deve-se à 
sua concepção espacial:

102  CALDEIRA (2005:65) chama de “composição aditiva” sem a devida precisão 
que possa justificar seu emprego. A explicação poderia ser usada para alguns projetos, 
porém não ficam claros os elementos constitutivos das partes que integrarão o léxico da 
referida composição, nem quais são as qualidades e defeitos dessa linguagem arquitetô-
nica.

 No que refere ao bairro, a sistematização das implan-
tações, resultado da articulação de 3 blocos ou pavilhões 
funcionais (ensino, recreação e administração) envolvidos 
pelas áreas livres dos terrenos ou das quadras abertas, foi 
um passo fundamental para aproximar a vida escolar da 
vida da comunidade local, rompendo com o distanciamento 
até então estabelecido pela imponência e, em muitos casos, 
pela monumentalidade da arquitetura escolar oficial. A es-
tratégia retoma a solução do Centro Educacional Carneiro 
Ribeiro, em Salvador, e auxilia o reconhecimento, por parte 
da população local, da presença do equipamento público na 
transformação e na construção de uma identidade do lugar.
 Cabe-nos fazer agora um exame mais detalhado das 
transformações na concepção das edificações desenvolvi-
das pela equipe do 2º Convênio. Destacadas em epígrafe, as 
reflexões de Ernesto Mange e Hélio Duarte, ainda durante 
a vigência do 2º Convênio Escolar em São Paulo, ilustram 
o protagonismo que o projeto assumiu naquele momento 
como instrumento para a construção de um programa. 

as atividades preconizadas pelas ideias de Anísio Teixeira, 
é no “galpão para recreio coberto” que a escola vai ampliar 
suas possibilidades pedagógicas até então restritas à sala 
de aula. Invariavelmente, a presença de um palco e de ves-
tiários de apoio permite a realização de apresentações mu-
sicais e teatrais, entre outras104. 
 O pavilhão administrativo é uma pequena edificação 
térrea, de pequena proporção em relação ao conjunto e dis-
posta junto ao acesso principal da escola.
 Há nos projetos a expressão de cada membro da 
equipe, ainda que as características acima assinaladas este-
jam, em sua grande maioria, sempre presentes com maior 
ou menor intensidade. A descrição acima corresponde à 
parte significativa dos projetos realizados, porém, com 
maior proximidade àqueles de autoria de Hélio Duarte. Ini-
cialmente poderíamos entender tais diferenças baseando-
-nos nas condições de cada contexto aos quais cada obra 
deveria se adequar. 

104  Nem todas as obras possuíam o galpão, que permanece atualmente nos pro-
gramas escolares públicos. Porém, não havia naquela época preocupação em cobrir as 
quadras esportivas, o que se tornou depois obrigatório, como nas normas da FDE. 

Espacialmente, o rompimento da tipologia pa-
vilhonar, assim como a busca de uma abertura 
para o ambiente externo leva à definição de uma 
organização em três setores espaciais bastante 
definidos: ensino, recreação e administração.103 
(MARTINS, 1998:9)

 O pavilhão do ensino obedece a uma ordem longitu-
dinal, priorizando uma face a ser melhor orientada em rela-
ção à insolação e à consequente ventilação natural cruzada 
da face oposta, resultando num prisma retangular quase 
sempre com dois pavimentos.
 O pavilhão recreativo é composto por uma cober-
tura leve, sem fechamentos laterais, com maior liberdade 
formal, caracterizada pela estrutura em arcos de concreto 
armado ou madeira, formando uma abóboda. Está nessa 
edificação um dos elos mais claros da relação da arquite-
tura com o programa. Ainda que não possa atender a todas 

103  Entendemos que há uma opção clara pela tipologia pavilhonar e não por sua 
ruptura, ou seja, a especialização de blocos ou pavilhões é repetida nas diversas implanta-
ções. Apesar das diferenças e particularidades de cada um dos arquitetos, as composições 
entre as edificações, caracterizadas por suas funções específicas, são um dos fundamen-
tos da arquitetura praticada pela equipe do 2º Convênio. 
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passagem pela Bahia. As diferenças, no entanto, ficam evi-
dentes em função da rigidez e da pouca liberdade com que 
esses dispositivos de proteção e de transição são concebidos. 
Há em grande parte das obras um eixo de composição simé-
trico em que a circulação participa como estruturadora, tan-
to interna como externamente. O tratamento desses espaços 
também é totalmente distinto da fluidez plástica que marcou 
a arquitetura carioca. O ritmo constante dos apoios e o fecha-
mento com vidro preenchendo planos de elementos vazado 
aproximam as pequenas galerias do tratamento usado por 
Rino Levi em suas obras do início da década de 1940 em São 
Paulo, como o Instituto Sedes Sapientiae. 
 Nos projetos de Oswaldo Corrêa Gonçalves encon-
tramos muita proximidade com as obras de Hélio Duarte, 
com destaque para a solução de articulação entre os pavi-

 É acertado afirmar que a extensão do território da 
cidade de São Paulo no início da década de 1950 já apresen-
tava grande diversidade de características físicas naturais e 
de urbanização, o que explica as variações dos projetos do 2º 
Convênio que podemos notar. Entretanto, é possível traçar a 
identidade de cada projeto baseada na sua autoria e confron-
tá-la com as reflexões de cada um de seus autores. 
 Hélio Duarte, como vimos, trouxe toda sua experiên-
cia de atuação junto às políticas educacionais propostas por 
Anísio Teixeira em Salvador. Podemos identificar a presença 
dos pavilhões especializados cuja articulação variável segue 
a lógica funcional e obedece às preocupações higienistas, o 
que permite relações distintas com o contexto imediato. O 
arquiteto apresenta exemplos claros do projeto ao repeti-lo 
em regiões distintas da Capital Paulista como Indianápolis 
e Jabaquara (zonal sul), Casa Verde e Limão (na zona norte), 
e ainda Lapa (zona oeste) e Mooca (zona Leste). 
 Os pavilhões são dispostos no terreno com variações 
de proximidade, sempre interligados por pequenas cobertu-
ras, uma referência à arquitetura carioca exercitada em sua 

Grupo Escola nº 18 - Visconde de Taunay, São Paulo, 1949. Hélio Duarte. Fonte: FERREIRA, 2006.

Implantação / térreo

Primeiro pavimento

Corte transversal Elevação oeste

Legenda:

1. hall-museu

2. sanitário masculino

3. sanitário feminino

4. sala de aula

5. guardados

6. biblioteca

7. sala dos professores

8. material escolar

9. dentista

10. médico

11. assistente social

12. sala de espera

13. almoxarifado

14. diretoria

15. arquivo

16. secretaria

17. vestiário

18. palco

19. recreio coberto

20. cozinha

21. distribuição

22. nutricionista

23. depósito

24. serventes

25. zeladoria

26. pátio

0 10 20
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Escola Estadual Pandiá Calógeras, Alto da Mooca, São Paulo, 1949, Hélio Duarte. Fonte: FERREIRA, 2006. Escola Estadual Almirante Barroso, Jabaquara,São Paulo, 1949, Hélio Duarte. 

Fonte: FERREIRA, 2006.

Implantação / térreo

Legenda:

1. zeladoria

2. sanitário feminino

3. sanitário masculino

4. nutricionista

5. distribuição

6. cozinha

7. recreio coberto

8. vestiário

9. palco

10. sala de aula

11. jardim

12. guardados

13. assistente social

Corte longitudinal

Elevação sudoeste

Implantação / térreo

Elevação sudoeste Corte transversal

Primeiro pavimento

14. biblioteca

15. professores

16. sanitário

17. vice-diretoria

18. material escolar

19. diretoria

20. secretaria

21. hall-museu de ciências

22. médico

23. espera

24. dentista

25. depósito

Legenda:

1. hall de entrada

2. sanitário

3. sala de aula

4. biblioteca

5. professores

6. dentista

7. médico

8. assistente social

9. sala de espera

10. almoxarifado

11. diretoria

12. arquivo

13. secretaria

14. sanitários/vestiários

15. palco

16. recreio coberto
0 10 20

0 10 20
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lhões e do tratamento tipológico dado à cada área funcional. 
Permanece o longo pavilhão de ensino em dois pavimentos 
relacionando-se com o recreio coberto por uma abóboda 
leve e as áreas administrativas próximas ocupando uma pe-
quena edificação complementar. 
 Corrêa Gonçalves formula, no entanto, maior varie-
dade de soluções, como os pilotis para o recreio coberto, em 
função das características dos terrenos. Assim, o programa 
pode ser distribuído em duas edificações de dois pavimen-
tos em que as salas de aula ocupam o pavimento superior e 
as recreativas e administrativas, o térreo. A repetição dessa 
estratégia proporciona maior riqueza de espaços externos 
configurados pela arquitetura, como pátios internos prote-
gidos, e não somente como espaços livres residuais resul-
tantes dos objetivos funcionais. 
 As longas galerias resultantes da solução praticada 
por Corrêa Gonçalves e, principalmente, por Hélio Duarte, 
são pouco apreciadas por Ernesto Mange. Sua formação em 

Escola Estadual República do Paraguai, Vila Prudente, São Paulo, 1951, Oswaldo Correa Gonçalves. Fonte: FERREIRA, 2006.

Elevação oeste

Corte transversal

Implantação / Térreo Primeiro pavimento

Legenda:

1. sala de aula

2. sanitário feminino

3. sanitário masculino

4. vestiário masculino

5. camarim

6. palco

7. vestiário feminino

8. cozinha

9. depósito

10. distribuição

11. nutricionista

12. dentista

13. assistente social

14. médico

15. sala dos professores

16. biblioteca

17. material escolar

18. sanitário

19. diretoria

20. arquivo

21. secretaria

22. entrada

23. recreio coberto

24. refeitório

25. cooperativas

26. iniciativas

27. pátio

28. ginásio poliesportivo

0 10 20

0 10 20
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engenharia fica evidente pela busca de maior proximidade 
e de compactação entre as áreas funcionais das escolas. A 
tipologia de dois blocos paralelos, um de ensino e outro ad-
ministrativo e de recreação, é repetida mesmo com as di-
ferentes topografias encontradas, o que distancia sua obra 
em relação à dos outros integrantes da equipe. Para Mange, 
a eliminação dos corredores proporciona redução de ruí-
dos indesejados nas salas de aula, farta ventilação cruzada 
e iluminação natural em duas faces, atributos por ele va-
lorizados105. Vale destacar que o resultado alcançado pode 
ser entendido como o projeto, através dos seus elementos 
construtivos, incorpora o programa e soluciona as dificul-
dades do terreno, mantendo a mesma arquitetura proposta. 
Em outras palavras, há significativa independência da ar-
quitetura de Mange em relação ao programa e, principal-
mente, ao contexto. Se a escola contempla 6 ou 12 salas de 
aula ou se no terreno predomina o aclive ou o declive, o pro-
jeto se comporta como conciliador dessas condicionantes, 
sem abrir mão das suas características constitutivas. 
 A formação na Escola de Belas Artes do Rio de Janei-
ro pode explicar a maior variedade nos projetos de Roberto 
Tibau e Eduardo Corona. No caso de Tibau, há obras em que 

105  Ver MANGE, 1955:122.

Escola Estadual Canuto do Val, Barrafunda, São Paulo, 1950, Oswaldo Correa Gonçalves. Fonte: FERREIRA, 2006.
Grupo Escolar Domingos Sarmiento, Bras, São Paulo, 1950, Ernesto Mange. Fonte: FERREIRA, 2006.

Implantação / térreo

Corte transversal

Primeiro pavimento

Primeiro pavimento

Legenda:

1. sala de aula

2. sanitário masculino

3. sanitário feminino

4. palco

5. recreio coberto

6. cozinha

7. depósito

8. serventes

9. zeladoria

10. sanitário

11. sala dos professores

12. diretoria

13. secretaria

14. hall-museu

15. biblioteca

16. assistência social

17. dentista

18. médico

19. vazio

Legenda:

1. sanitário masculino

2. sanitário feminino

3. vestiário masculino

4. vestiário feminino

5. palco

6. recreio coberto

7. depósito

8. distribuição

9. cozinha

10. nutrição

11. zeladoria

12. sala de aula

13. assistente social

14. médico 

15. dentista

16. sanitários

17. sala de espera

18. sala social

19. secretaria

20. arquivo

21. diretoria

22. material escolar

23. sala dos professores

24. biblioteca

25. quadra poliesportiva

0 10 20

0 10 20
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Grupo Escolar Professor Pedro Voss, Saúde, São Paulo, 1951, Ernesto Mange. 

Fonte: FERREIRA, 2010.

Grupo Escolar General Antônio Sampaio, Osasco, 1950, Ernesto Mange. 

Fonte: FERREIRA, 2010

Implantação / térreo

Implantação / térreo

Primeiro pavimento Primeiro pavimento

Legenda:

1. sala de aula

2. zeladoria

3. sanitário

4. recreio coberto

5. depósito

6. palco

7. sanitário feminino

8. sanitário masculino

Legenda:

1. hall-museu

2. sanitário masculino

3. sanitário feminino

4. diretoria

5. arquivo

6. sanitário

7. secretaria

8. material escolar

9. vestiário feminino

10. vestiário masculino

11. médico

12. dentista

13. assistente social

14. sala de espera

15. biblioteca

9. sala dos professores

10. biblioteca

11. sala de aula

12. assistência social

13. dentista

14. médico

15. vestiário servente

16. sala de espera

17. recreio coberto

18. palco

19. vestiário masculino

20. vestiário feminino

21. cozinha/distribuição

22. nutrição

23. depósito

24. zeladoria

16. hall-museu

17. material escolar

18. secretaria

19. diretoria

20. sala dos professores

21. quadra criativa

22. cozinha
0 10 20

0 10 20
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Grupo Escolar República do Chile, Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo, 1951, Ernesto Mange. 

Fonte: FERREIRA, 2010

Comparação de diferentes Grupos Escolares, Ernesto Mange. Fonte: FERREIRA, 2010.

Implantação / térreo

Primeiro pavimento Corte transversal

Elevação oeste

Corte transversal

Elevação leste

Corte transversal

Grupo escolar Domingos Sarmento Grupo escolar General A. Sampaio Grupo escolar República do Chile

Legenda:

1. sala de aula

2. zeladoria

3. sanitário

4. cozinha

5. recreio coberto

6. palco

7. sanitário masculino

8. sanitário feminino

9. médico

10. dentista

11. assistência social

12. sanitário

13. biblioteca

14. hall-museu

15. material escolar

16. secretaria

17. diretoria

18. sala dos professores

19. depósito
0 10 20

0 10 20
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os componentes e a implantação seguiram rigorosamente a 
padronização estabelecida pela equipe do 2º Convênio, que 
são semelhantes às soluções de Hélio Duarte. No entanto, 
Tibau também buscou repetir uma outra solução compacta 
e vertical em 3 pavimentos, mesmo para os programas me-
nores em que a base em pilotis estava totalmente desvincu-
lada das atividades de ensino. Em outras situações, quan-
do programas esportivos foram incorporados às escolas 
ou quando os cuidados da pré-escola exigiram, os projetos 
estiveram menos próximos dos padrões estabelecidos pela 
equipe e com maior riqueza de situações.
 A complexidade obtida pelo projeto é mais um argu-
mento para aproximar Eduardo Corona e Roberto Tibau. Se-
gundo depoimento de Corona a Mário Caldeira (2005:162), 

sua busca pela diversidade de situações deveria enriquecer 
a obra. Para Corona, a arquitetura deveria ser realizada com 
o máximo de definição espacial e de recursos financeiros 
possíveis, permitindo sua futura permanência e minimizan-
do o impacto de sua manutenção e de sua evolução. 
 Essa postura, claramente defendida pelo arquiteto, 
explica a diversidade de suas obras, ainda que ele afirme 
haver total unidade do trabalho da equipe em torno da ar-

Implantação / térreo

Implantação / térreo

Elevação nordeste

Elevação leste

Primeiro pavimento

Primeiro pavimento

Segundo pavimento

Segundo pavimento

Escola estadual Clóvis Bevilacqua, Perdizes, São Paulo, 1950, Roberto Goulart Tibau. 

Fonte: FERREIRA, 2010.

Escola estadual Dona Suzana de Campos, Perus, São Paulo, 1953, Roberto Goulart Tibau. 

Fonte: FERREIRA, 2010.

Legenda:

1. sala de aula

2. sanitário masculino

3. sanitário feminino

4. recreio coberto

5. depósito

6. cozinha

7. zeladoria

8. palco

Legenda:

1. sala de aula

2. sanitário masculino

3. sanitário feminino

4. recreio coberto

5. depósito

9. vestiário

10. médico

11. sala de espera

12. sanitário

13. diretoria

14. sala dos professores

15. secretaria

16. biblioteca

6. cozinha

7. zeladoria

8. palco

9. vestiário

10. médico

11. sala de espera

12. diretoria

13. sala dos professores

14. secretaria

15. biblioteca0 10 20

0 10 20
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Grupo Escolar Nossa Senhora da Penha, Penha, São Paulo. Vista do pátio interno e pilotis, Eduardo Corona, 1951. Fonte: FERREIRA, 2010.

Grupo Escolar Nossa Senhora da Penha, Penha, São Paulo, 1951, Eduardo Corona. Fonte: FERREIRA, 2010.

Implantação / térreo Primeiro pavimento

Segundo pavimento

Legenda:

1. hall-museu

2. sala de reuniões

3. diretoria

4. imprensa

5. piscina

6. sanitário masculino

7. sanitário feminino

8. vestiário masculino

9. vestiário feminino

10. zeladoria

11. dentista

12. sala de espera

13. médico

14. depósito

15. cabine

16. plateia

17. palco

18. sanitário

19. sala de congregação

20. biblioteca

21. sala dos professores

22. sanitário

23. arquivo

24. sala de trabalhos manuais

25. ciências e história natural

26. sala de línguas

27. geografia

28. sala de desenho

29. laboratório de física

30. anfiteatro

31. laboratório de química

32. sala de aula

0 10 20
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quitetura carioca. Mesmo dentro de um vocabulário comum 
aos arquitetos do 2º Convênio, cada projeto seu é resultado 
de programas que admitem variação e que são adequados 
ao contexto, com maior definição e detalhamento dos espa-
ços externos, A esse respeito, Corona comenta:

Quando o terreno era meio grande, a gente fazia 
o quê? Nada? Fazia paisagismo. Fazia parque, fa-
zia isso, fazia aquilo, mas nunca foi feito nada. A 
prefeitura naquela época não fazia nada, coisa ne-
nhuma. Então, plantava lá́ umas árvores só́ e olhe 
lá́. (in CALDEIRA, 2005:167)

 
 Outro aspecto importante no trabalho da equipe do 
2º Convênio é que em algumas implantações as escolas fo-
ram acompanhadas por outros equipamentos públicos for-
madores. A articulação com outros equipamentos teria sido 
um ensaio à Praça de Equipamentos proposta pela equipe 
da EDIF, quatro décadas depois (DELIJAICOV, 2004:3).
 O final do 2º Convênio em 1955 encerrou um perío-
do criativo de extensa produção que modificou de maneira 
definitiva a arquitetura escolar em São Paulo. As inovações 
na metodologia de projeto e na incorporação do conheci-

mento científico como fundamento da arquitetura mantêm 
sua influência na produção atual, como ocorrida com o CEU.
 Cabe salientar a estreita relação programática dos 
projetos realizados com as propostas inovadoras iniciadas 
por Anísio Teixeira, o que fundamenta parte significativa das 
decisões de projeto da equipe do 2º Convênio. Sem que haja 
oposição, podemos afirmar que a contribuição da arquitetu-
ra proposta foi capaz de indicar um caminho possível e pro-
missor no enfrentamento da condição urbana e social não 
somente daquele período mas, sobretudo, dentro de uma 
nova visão da atuação do projeto diante de novos desafios. 
Dito de uma outra forma, entendemos que não se trata de 
encontrar um meio ou um mecanismo capaz de recuperar o 
atraso encontrado em um setor tão sensível como a educa-
ção, mas demonstrar a capacidade do projeto de encarar as 
transformações urbanas e sociais nas suas diversas escalas.
 Ao chegar a esse ponto, encontramos a relação mais 
significativa das transformações do projeto de expressão 
moderna, que tem no trabalho de Affonso Eduardo Reidy, no 
Rio de Janeiro, seu principal fundamento. Para isso, propo-
mos examinar com maior proximidade o que significou con-
siderar a arquitetura dentro de uma visão de cidade em que 
infraestrutura, equipamento e habitação estão integrados.
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Detalhe de uma sala de aula

 A legenda original da imagem ao lado é: “Detalhe de 
uma sala de aula” (BIENAL, 1951). O detalhe de uma sala de 
aula revela, efetivamente, princípios importantes de uma 
obra. No exemplo acima, é possível observar diversos as-
pectos da arquitetura escolar fotografada106.
 Em primeiro lugar, cabe entender sua constituição 
física: a área ocupada pelo piso interno segue uma propor-
ção quadrada, cujo lado é rebatido na sua altura, configu-
rando um espaço interno que se aproxima do cubo. O teto 
claro, levemente inclinado, se prolonga em direção ascen-
dente ao exterior, assim como o piso interno, formando 
uma varanda com área equivalente à do piso interno. A face 
vertical do cubo que separa o espaço interno e a varanda 
são totalmente constituídos por esquadrias envidraçadas – 
portas de correr na metade inferior, que abrem três quar-
tos do vão, e janelas pivotantes na metade superior – o que 
proporciona a continuidade não apenas visual em direção 
à paisagem mas também das atividades didáticas internas 
em direção à varanda. Percebe-se ainda que, além da far-
ta iluminação natural, esse dispositivo deve proporcionar 
ventilação natural igualmente abundante, pois o beiral ge-
neroso que cobre a varanda permite que as esquadrias per-

106  Exercício inspirado no trabalho de Ricardo Daza, Buscando Mies, 2000.
Sala de aula. Fonte: 1ª Bienal de São 

Paulo, 1951. Fotógrafo não informado.
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intenções claras que apontam para sua situação urbana 
e aproximação do meio natural, dentro de uma condição 
funcional dinâmica e flexível, ou seja, o espaço da apren-
dizagem é valorizado na medida em que proporciona ex-
periências variadas, dentro de um quadro que aproxima o 
ambiente construído em relação ao ambiente natural.
 Tais fundamentos nos remetem à experiência da 
modernidade107, pela busca da qualificação do espaço por 
seus aspectos técnicos e sua proximidade do meio ambien-
te natural como modo de enfrentamento da condição urba-
na e o importante papel da educação nas transformações 
sociais dela decorrentes. Para confirmar nossa avaliação da 
referida imagem, a explicação do projeto por seu autor, Af-
fonso Eduardo Reidy, é um importante testemunho:

A influência da escola ultrapassa a criança e 
vai penetrar nos lares de seus pais, levando aos 
mesmos noções e conhecimentos que muito con-
tribuem para elevar seu nível de educação. [...]
A transformação quase radical dos métodos de 
ensino acarretou naturalmente profundas modi-
ficações do edifício escolar. A tendência atual é 
no sentido de estimular o espírito de cooperação, 

107  Ver BRUNA, 2012: 19; FRAMPTON, 2003: 160.

maneçam abertas ao garantir sua proteção contra intempé-
ries. O guarda corpo da varanda protege, mas não dificulta 
a visão da paisagem. 
 Podemos também observar sua condição urbana: 
a perspectiva proporcionada pela face envidraçada em di-
reção ao exterior evoca a integração visual da sala com as 
áreas livres adjacentes e o bairro próximo, pouco ocupado, 
o que proporciona determinada interação entre o espaço 
de aprendizagem e a cidade.
 É possível avaliar ainda suas características funcio-
nais: a ocupação interna obedece à melhor orientação, pois 
a luz natural incide à esquerda, e indica determinada liber-
dade na distribuição das cadeiras, de maneira levemente 
curva, mostrando que há distintas possibilidades de ocu-
pação. Isso se confirma quando observamos o desenho do 
mobiliário, constituído por cadeiras e carteiras individuais, 
construídas por bases metálicas, o que deve facilitar as mu-
danças internas ou mesmo o uso da varanda, ampliando as 
possibilidades do jogo pedagógico.
 Como síntese do exercício acima descrito, não pode-
mos deixar de mencionar que as características enumera-
das são suficientes para afirmarmos que se trata de uma 
arquitetura de natureza superior. O projeto é portador de 

em formar individualidade pelo livre desenvolvi-
mento das aptidões de cada um. A sala de classe 
é o elemento básico de uma escola moderna. Sai 
o tipo tradicional para constituir uma unidade 
individual que permite uma relação mais íntima 
entre mestre e alunos, maior flexibilidade na dis-
posição do mobiliário e maior contato com o exte-
rior, utilizando espaços ao ar livre imediatamen-
te ligado às mesmas. [...] O serviço de recreação 
[ginásio, piscina, vestiário e campos de jogos ao 
ar livre] funciona perfeitamente entrosado com a 
escola primária, e o ginásio é utilizado, também, 
para as solenidades e festas escolares. (in BON-
DUKI, 1999: 84-86)

 A atuação de Reidy e de Carmen Portinho à frente do 
Departamento de Habitação Popular do Rio de Janeiro mar-
cou definitivamente a arquitetura brasileira a partir de então, 
por ter sido capaz de associar qualidade espacial e conteúdo 
social108 nos projetos realizados. Reidy, ao lado de Portinho, 
teve papel fundamental nas mudanças das relações entre ar-
quitetura e cidade, entre espaço construído e espaço livre, 
seguindo os intensos questionamentos que vinham ocorren-
do no cenário europeu nas décadas de 1920 e 1930. Fica bem 

108  Ver BONDUKI, 1999. 

clara, nos projetos, a noção de “unidades de vizinhança”, tra-
zida por Portinho, após suas visitas técnicas à Inglaterra, em 
1945. Nota-se que, quando Reidy, no texto ao lado, apresenta 
a escola do Conjunto Pedregulho no Rio de Janeiro, o projeto 
do espaço da aprendizagem em 1946 não se limita às salas 
de aula e a suas áreas funcionais de apoio. A noção de equi-
pamento é introduzida pelo projeto com a proximidade do 
ginásio, da piscina, do vestiário e dos campos de jogos ao ar 
livre, o que conforma um equipamento em que a educação é 
portadora de conteúdo social e ambiental.
 A análise de um detalhe de uma sala de aula nos in-
dica dois caminhos a serem investigados: inicialmente ob-
servar as origens das estratégias de projeto que pudemos 
apreender através de sua observação e, posteriormente, 
identificar e entender o fio condutor que nos orienta até as 
obras examinadas em nossa pesquisa.
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Escola do conjunto resi-

dencial Pedregulho, Rio de 

janeiro, 1946. Implantação, 

Affonso Eduardo Reidy. 

Fonte: Bienal Internacional 

de São Paulo, 1951.

Escola do Conjunto Resi-

dencial Pedregulho, Rio de 

Janeiro, 1946. Plantas dos 

pavimentos térreo e superior, 

Affonso Eduardo Reidy. Fon-

te: Bienal Internacional de 

São Paulo, 1951.

Legenda: 

1. Acesso

2. Administração

3. Biblioteca

4. Sala de aula

5. Terraço

6. Sanitários

7. Circulação

8. Rampa

9. Ginásio

10. Palco

11. Vestiário

12. Piscina

13. Pátio

14. Cozinha

9

11

13

14

6

0 10 20
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Escola Petersschule, Basel, Suíça, Hannes Meyer e Hans Wittwer, 1926. Fonte: Arquivo do Deutsches Architekturmuseums, Frankfurt am
Main; disponível em <http://archiv.dam-online.de/handle/11153/164-507-003>. Visualizado em 15/12/2017.

 Ao recuarmos até o período entre as duas grandes 
guerras, encontraremos manifestações em defesa dos no-
vos valores identificados acima, como os proferidos por 
Hannes Meyer a respeito do seu projeto para a escola Peter-

sschule em Basel, Suíça, de 1926:

O ideal seria deixar entrar a luz natural em to-
das as dependências [...] e isolar um novo local 
como parte da cidade. [...] A própria escola é er-
guida tanto quanto possível do solo, num nível 
que exista luz do sol e ar fresco. [...] Em vez de 
um playground, dois espaços abertos (platafor-
mas suspensas), e todas as coberturas planas do 
edifício ficam para a recreação das crianças. [...] o 
peso morto do edifício é usado para segurar, com 
quatro cabos, a estrutura de aço sem suportes 
das duas plataformas suspensas. (MEYER, apud 
FRAMPTON, 2003: 160) 

 A escola, apesar de não construída, é um testemunho 
fundamental que atesta a busca incessante da arquitetura 
daquele período por soluções construtivas que alterassem os 
padrões arquitetônicos historicamente estabelecidos. Meyer, 

École de plein air 
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em parceria com Hans Wittwer, investe no de-
sempenho técnico da obra para atingir as metas 
de qualidade ambiental e riqueza espacial, con-
vencido de alcançar uma nova condição funcio-
nal do espaço de aprendizagem. 
 No nosso entendimento, o projeto mere-
ce menção especialmente quando propõe a ver-
ticalização das salas de aula como contraponto 
estrutural e espacial das áreas livres de recrea-
ção horizontais, dispostas em plataformas esca-
lonadas e suspensas. Meyer e Wittwer aplicam 
o mesmo peso às duas áreas funcionais, em ou-
tras palavras, as áreas são equivalentes, num 
equilíbrio em que a técnica não está a serviço 
da monumentalidade, mas sim à multiplicação 
de situações espaciais, sempre ao encontro da 
qualidade ambiental. 
 O terreno escolhido no centro histórico 
de Basel tem sua área duplicada pelas áreas li-
vres criadas. Seria a técnica como construção, 

Projeto do concurso para a Petersschule, Basel, Suíça, Han-

nes Meyer e Hans Wittwer, 1926. Fonte: Arquivo 100 Years 
of Bauhaus; disponível em <https://www.bauhaus100.de/

bh100/export/sites/default/de/damals/werke/architektur/

wettbewerbsentwurf-petersschule-inbasel/petersschule_0.

jpg_93214901.jpg>. Visualizado em 15/12/2017.

tetura conciliatória quando observada sua condição urba-
na. O edifício, que podemos considerar um artefato provido 
de estrutura e de dispositivos que possibilitam novas expe-
riências sociais, não depende de uma intervenção radical 
no tecido urbano histórico de Basel, ou seja, não prescinde 
do existente para ampliar o programa do projeto e ir além 
dos seus objetivos iniciais. 
 Apesar de sua aparência tecnicista, o projeto reve-
la-se indutor de um novo espaço de convergência social, 
um largo público conformado pelas edificações existentes e 
pela projetada, entre a igreja de São Pedro no lado norte e a 
Petersgasse, que faz a ligação com o rio Reno. 
 A experiência de Meyer aponta para a estandardiza-
ção das exigências humanas como tarefa necessária para dar 
nova forma aos tempos modernos, como proferido em seu 
ensaio O Novo Mundo. Ele enumera novos usos que a arquite-
tura deverá enfrentar, sem que seja necessária a negação do 
passado, o que pode ser considerado o espírito de uma nova 
era de transformações sociais e de progresso tecnológico, 
ponto importante para a compreensão da modernidade. 110

110  Em A Noção de “Moderno” em Arquitetura e Urbanismo. A Europa dos Anos 
1920-1930, Paulo Bruna, 2010, apresenta importante relato sobre o assunto, e destaca a 
atuação de Hannes Meyer como portadora de conteúdo fundamental para a compreensão 
da modernidade.

instrumento de organização do espaço e da vida social, a tese 
defendida por Meyer, que substituiu, dois anos depois, Wal-
ter Gropius na direção da Bauhaus, posição que ocupou até 
1930109, seguindo o entendimento do movimento moderno

não como estilo a disputar a preferência dos ar-
quitetos, mas como uma causa impregnada de 
valores éticos e enraizada em convicções de pro-
gresso material, social e político. (BRUNA: 2010: 
102-103)

 Quando comparamos a relação entre as áreas fecha-
das da escola e as áreas abertas, cobertas ou descobertas, 
percebe-se que há uma equivalência direta, ou seja, o pro-
jeto faz um esforço para multiplicar as áreas livres como 
fundamento do espaço da aprendizagem. As qualidades 
ambientais são outro aspecto que orienta a obra: chama 
a atenção o gráfico que compõe o documento de projeto e 
que simula as condições de iluminação natural nos ambien-
tes, nas diversas épocas do ano.
 O que também deve ser destacado é que toda essa 
busca por um racionalismo radical, em que a técnica pura é 
protagonista, não impede que Meyer proponha uma arqui-

109  Sobre trajetória de Hannes Meyer, ver ALLENSPACH, 2001.
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Vita aérea do centro histórico de Basel com a localização da Petersschule. À esquerda, o Rio Reno e, à direita, a igreja de São

Pedro. Fonte: Google Earth. Visualizado em 20/12/2017.

Petersschule, Basel, Suíça, Hannes Meyer e Hans Wittwer, 1926. Fonte: Arquivo do Deutsches Architekturmuseums, Frankfurt am
Main; disponível em <http://archiv.dam-online.de/handle/11153/164-507-003>. Visualizado em 15/12/2017.
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Escola ao ar livre, Amsterdam. Vista 

aérea. Fonte: Arquivo do Architecture 
Centre Amsterdam; disponível em < 

https://www.arcam.nl/wpcontent/

uploads/2014/01/openluchtschool_

duiker_luchtfoto.jpg>. Visualizado em 

17/12/2017.
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Geometria e construção:
Escola ao ar livre em Amsterdam, 1930

 Joannes Duiker e Bernard Bijvoet

 Os exemplos de realizações semelhantes às citadas 
se multiplicam no período entre guerras, criando o que foi 
chamado de “Escolas ao Ar Livre”111, que seguem intenções 
semelhantes entre si e que merecem ser aqui estudadas. Po-
deríamos enquadrá-las como uma categoria do programa ou 
uma tipologia, mas, no nosso entendimento, é conveniente 
prosseguir na compreensão de sua genealogia e de seus des-
dobramentos em direção ao tema de nossa pesquisa.
 Para o projeto da Escola ao ar livre em Amsterdam, 
de 1927, novamente a condição urbana histórica se impõe: 
segundo Herman Hertzberger (1999: 246-247), seus auto-
res – Joannes Duiker e Bernard Bijvoet – só obtiveram per-
missão para a construção da obra ao implantá-la no interior 
da quadra, para que não destoasse da vizinhança abastada. 
 O projeto extrai dessa aparente dificuldade a estra-
tégia para alcançar seus objetivos. Em primeiro lugar, con-
centra o programa de sete salas de aula em quatro pavimen-
tos, o que permite liberar grande parte do pátio interno da 
quadra. Esse fato cria uma proteção natural para as áreas 

111  Nossa tradução para Ecoles de plein air, Open air schools.
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Escola ao ar livre, Amsterdam. Fonte: Google Earth. Visualizado em 20/11/2017.

livres, favorecendo a abertura da escola para o exterior e 
oferecendo uma situação urbana incomum nos padrões 
historicamente praticados na cidade. 
 Em seguida, o arranjo geométrico do bloco vertical de 
planta quadrada é girado 45 graus em relação ao eixo norte-
-sul, o que permite posicionar as salas de aula, duas a duas, 
a leste e a oeste, compartilhando uma varanda comum no 
vértice da figura, voltada para o sul, implantada exatamente 
no encontro das diagonais da quadra, um terceiro quadrante, 
como pode ser observado na página ao lado.
 É com essa situação tornada favorável que Duiker e 
Bijvoet podem prosseguir o desenvolvimento do projeto, 
preocupados em desfrutar das melhores condições am-
bientais possíveis, ou seja, sol, luz e ventilação naturais, re-
dução do ruído urbano e espaço livre. 
 A estrutura é composta por apoios recuados, for-
mando quadrados diagonais à figura maior, o que reforça a 
independência das fachadas envidraçadas e abertas em sua 
totalidade para o exterior e se solidariza com o quadrado 
central formado pelo cruzamento das diagonais, onde são 
dispostos o núcleo de circulação vertical e os sanitários. 
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Escola ao ar livre, Amsterdam. Projeto; disponível em < https://marinalipiani.files.wordpress.com/2011/11/86480827f3.

jpg> Visualizado em 17/12/2017

 Ao marcar a estrutura seguindo a orientação das edi-
ficações habitacionais existentes que conformam o grande 
pátio interno e não a diagonal da planta quadrada da esco-
la, o projeto estabelece uma relação forte com a ordem do 
bairro e organiza sua dinâmica interna baseada no entorno, 
mesmo ao girar sua implantação. Dessa maneira, Duiker e 
Bijvoet garantem para o volume vertical toda a liberdade 
desejada para envidraçar grande parte de suas fachadas, 
mantendo apenas o volume interno opaco que conforma 
a caixa de escada como apoio para as atividades didáticas, 
um suporte para o quadro negro, por exemplo.
 Esse jogo geométrico simétrico é quebrado no pa-
vimento térreo pelo número ímpar de salas de aula, o que 
sugere a colocação de um pequeno ginásio de esportes re-
tangular, que se projeta em direção sudeste e se abre para 
o grande pátio externo. Dessa forma, a sala de aula do pavi-
mento térreo é ligeiramente elevada – quatro degraus – em 
relação à área externa – altura que permite determinado 
isolamento, ao mesmo tempo em que acrescenta a altura 
necessária para as atividades esportivas do ginásio ao lado.

Escola ao ar livre, Amsterdam. Perspectiva axonométrica da estrutura 

do pavimento tipo. Fonte: GROENENDIJK, 1987.

Escola ao ar livre, Amsterdam. Planta 1º pavimento; <http://davidhan-

nafordmitchell.tumblr.com/post/98233652943/plansofarchitecture-

-johannes-duiker-openair> Visualizado em 17/12/2017.

0 5 10N
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A sala de aula

Escola ao ar livre, Amsterdam. Vista da sala de aula a partir da varanda. Fonte: portal de Architect disponível em <http://www.dearchitect.nl/projecten/restauratie-eerste-

-openluchtschool-voor-het-gezonde-kind> ; Visualizado em 17/12/2017

 A descrição acima indica como na Escola ao ar livre 
de Amsterdam, construída em 1930, as decisões de projeto 
assumiram uma postura construtiva, o que é considerado 
por alguns autores112 uma forte manifestação construtivis-
ta e que reforça nossa hipótese de que os fundamentos de 
ordem estrutural interior foram responsáveis pelo resulta-
do, contribuindo para torná-la uma obra exemplar. As es-
tratégias de Duiker e Bijvoet contornaram as dificuldades 
iniciais tornando-as atributos de qualidade do projeto. O 
resultado destaca a obra dentro de uma linha de raciocínio 
que busca obstinadamente os recursos ambientais como 
forma de enfrentamento da condição urbana. Não trata, 
entretanto, de mimetizar com o cenário histórico próximo, 
nem de negá-lo, mas sim se fazer valer das estruturas inter-
nas da obra para sua missão de transformação social. 

112  FRAMPTON, 2003:163; HERTZBERGER, 1999:246.

 Do ponto de vista funcional, além da escola esten-
der suas atividades pedagógicas para as áreas externas ao 
incorporar a varanda, experiência rara até então, o projeto 
oferece uma espacialidade no interior da sala de aula que 
flexibiliza sua ocupação, em anfiteatro, por exemplo, o que 
configura um desenho até certo ponto lúdico, como notado 
por Hertzberger (1999: 246). Nesse sentido, a forte presen-
ça da estrutura deslocada desenha a espacialidade do lu-
gar de aprendizagem e revela sua identidade, ou seja, não 
há necessidade de criar ornamentos ou detalhes decorati-
vos complementares para caracterizar a escola. O projeto 
prescinde de elementos ou figuras do universo infantil para 
construir a identidade escolar da edificação, pois a geome-
tria espacial proposta é suficientemente forte. O projeto, 
com seus atributos fundamentais, garante a consistência 
necessária para atingir seu objetivo.
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Escola ao ar livre, 

Amsterdam. Vista no 

interior do conjunto. 

Fonte: Arquivo do 

Architecture Centre 
Amsterdam; disponí-

vel em

< https://www.ar-

cam.nl/wp-content/

uploads/2014/01/

openluchtschol-histo-

risch.jpg> Visualizado 

em 17/12/2017. 
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Ecole en plein air. Vista da sala de artes. Fonte: Arquivo do Musée d'Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes.
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De Pierre Chareau a Jean Prouvé:
Ecole en plein air em Suresnes, 1931 

Eugène Beaudouin e Marcel Lods

 A Ecole en plein air em Suresnes pode também ser 
entendida como uma resposta às preocupações de ordem 
social no enfrentamento da condição urbana entre as duas 
grandes guerras, por meio de uma arquitetura que aproxi-
ma a espacialidade de Pierre Chareau e a precisão constru-
tiva de Jean Prouvé113, como poderemos observar. 
 As duas Escolas ao ar livre que examinamos até aqui 
confirmam a arquitetura como instrumento para a trans-
formação de um contexto urbano denso e historicamente 
consolidado, o que foi determinante para a definição da so-
lução vertical encontrada. Como vimos, as obras de Meyer 
e Wittwer em Basel e a de Duiker e Bijvoet em Amsterdam 
ainda hoje nos auxiliam no entendimento dos fundamentos 
de que o projeto vai se valer na busca das condições am-
bientais favoráveis e no apoio às transformações sociais em 
curso. Nesse sentido, o período entre as duas grandes guer-
ras torna-se a chave para a compreensão desse momento 
da experiência moderna.

113  Ver VON VEGESACK, 2006.
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Beaudouin e a Marcel Lods a missão de projetar a École en 

plein air de Suresnes em função da experiência acumulada 
pelos arquitetos em projetos de grandes conjuntos habita-
cionais nos subúrbios de Paris115, como observa François 
Rougeron:

Eugène Beaudouin e Marcel Lods se inscrevem 
então, com seu edifício [Escola ao ar livre], em 

um contexto urbano, social e construtivo ainda 
mais importante que a própria cidade de Sures-
nes, no âmbito de uma reflexão mais ampla em-

preendida por Henri Sellier116. 
ROUGERON, 2017: 14

 Suresnes viera testando a proposta de Escola ao 
ar livre desde 1920, improvisada, durante as estações do 

115  Sobre a importância dos projetos habitacionais de Beaudoin e Lods e sua re-
lação com a industrialização da construção, Paulo Bruna (2002: 79-82) descreve com 
precisão os elementos construtivos que eles desenvolveram e aplicaram com estreita co-
laboração de Jean Prouvé.
116  Nossa tradução. Texto original: Eugène Beaudoin et Marcel Lods viennent donc 
s’inscrire, avec leur bâtiment, dans un contexte urbain, social et constructif plus important 
que la seule commune de Suresnes, dans le cadre d’une réflexion plus large menée par Henri 
Sellier.

 Outro exemplar de Escola ao ar livre com objetivos 
muito próximos, mas em contexto urbano distinto, implan-
tada dentro de um quadro ambiental e social muito mais 
favorável que as anteriores, é a da cidade de Suresnes, que 
compõe o aglomerado urbano de Paris.
 Suresnes foi a primeira administração municipal 
socialista da França a partir de 1919, liderada por Henri 
Sellier, prefeito responsável pela implantação de bairros ci-
dade-jardim desde 1921 com uma visão de urbanismo de 
características higienistas e de inspiração britânica, contri-
buindo de maneira efetiva para a implementação do progra-
ma para moradia econômica recém criado na França nesse 
período. Sellier dirigiu o órgão regional responsável pela 
promoção de conjuntos de moradia econômica, instituição 
responsável pela implantação de diversos bairros jardins 
nessa região114. No contexto de reconstrução social imple-
mentado após o final da Primeira Grande Guerra, a proposta 
de associar educação e meio ambiente natural surge como 
consequência direta. A municipalidade irá confiar a Eugène 

114  Ver COHEN, 2013: 186.

Ecole en plein air. Vista aérea do con-

junto, localizado na base do Monte Va-

leyen, ponto mais alto da região. Fonte: 

Arquivo do Musée d'Histoire Urbaine
et Sociale de Suresnes.
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tação do que na configuração dos espaços internos. Além 
da visita à Escola ao ar livre em Amsterdam que Beaudouin 
e Lods fizeram acompanhados do Prefeito Sellier antes de 
iniciarem o projeto, Bijvoet foi colaborador de Pierre Cha-
reau no projeto da Maison de Verre117 em Paris, momento 
em que compartilhou alguns trabalhos com Beaudouin e 
Lods. Esse estreito intercâmbio pode explicar a proximida-
de de soluções não apenas de implantação mas também dos 
elementos construtivos das escolas de Suresnes e de Ams-
terdam, como veremos a seguir.
 Em Suresnes, o conjunto da escola é formado por um 
longo edifício com dois pavimentos, próximo à rua, junto à 
face norte do terreno, constituindo-se como uma barreira 
aos ventos frios vindos do norte118. Nele são distribuídas 
todas as funções coletivas (refeitório, vestiários, dormitó-

117  Ver TAYLOR, 1992: 28; 32-34.
118  Por estar situado no ponto mais alto da região Ile-de-France que possui 12.000 
km², o local está mais exposto aos ventos frios vindos do norte. Fonte: Institut d’aménage-
ment et d’urbanisme d’Île-de-France (IAU île-de-France) e Institut national de la statistique 
et des études économiques, disponível em: <http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/fi-
les//crocis/wysiwyg/Chiffres-cles-2018derlight.pdf>; visualizado em 20/20/2018.

ano em que o clima era mais favorável, num terreno de 
um antigo haras para receber cerca de 100 crianças com 
dificuldades decorrentes de condições precárias de saúde. 
Inspirados em outras experiências na Inglaterra, Alemanha 
e Holanda, municipalidade e arquitetos puderam desenvol-
ver propostas consideradas avançadas para a época, apoia-
dos pelo desenvolvimento das práticas construtivas.
 Em 1929, um terreno de 19.000 m² foi destinado à 
implantação da escola com o objetivo de atender 350 crian-
ças entre 4 e 14 anos de idade. Além das dimensões gene-
rosas, o local já era muito arborizado e com topografia em 
suave declive de cerca de 5% no sentido longitudinal, com 
uma diagonal de 250 metros voltada para o sul. Essa con-
dição excepcional irá orientar as decisões de projeto. Assim 
como em Amsterdam, a insolação é escolhida pelos arqui-
tetos como matriz a ser seguida pela implantação predomi-
nantemente horizontal do conjunto. 
 É visível a influência de Duiker e Bijvoet no projeto 
de Beaudouin e Lods, porém ela se reflete muito mais no 
traçado geométrico das diagonais para resolver a implan-

Legenda

1. Acesso das meninas

2. Salas de aula

3. Aulas ao ar livre

Ecole en plein air. Implantação pavimento térreo. Fonte: Plataforma Espazium, Revista Tracés, disponível em < https://www.espazium.ch/btir-pourune-

-ducation-en-extrieur>. Visualizado em 17/12/2017.

4. Pátio coberto

5. Refeitório

6. Sala de repouso 

7. Apartamento do zelador

8. Enfermaria

9. Pavilhão de aulas especiais

10. Duchas e espelho d’água

11. Consultório médico

12. Vestiários e lavatórios

13. Aulas trabalhos manuais e domésticos
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Ecole en plein air. Plantas dos pavimentos térreo e superior, ala leste. Fonte: Arquivo da Prefeitura de Suresnes.
Ecole en plein air. Plantas dos pavimentos térreo e superior, ala oeste. Fonte: Arquivo da Prefeitura de Suresnes.
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rios, pátio coberto) e administrativas, além de duas salas da 
escola maternal no centro. De suas alas leste – das meninas 
– e oeste – dos meninos, partem em direção ao centro ga-
lerias cobertas e abertas em que são distribuídos 8 peque-
nos pavilhões isolados. Cada um deles recebe uma sala de 
aula, totalmente envolvida pelas áreas verdes e arborizadas 
que conformam um parque119. Outro pequeno pavilhão de 
atendimento médico ocupa o encontro dos dois conjuntos 
de 4 salas de aula, que originalmente separariam meninos 
e meninas mas que logo tornou-se de uso misto. Como a de-
clividade ocorre no sentido leste e oeste, cada conjunto de 
salas de aula está implantado no nível que corresponde ao 
nível de cobertura do outro conjunto. Assim, o atendimento 
médico possui dois pavimentos para poder se conectar em 
nível com ambos os conjuntos. 

119  No estudo inicial de 1931, descartado pela municipalidade, as salas de aula 
eram agrupadas formando 3 blocos triangulares. A versão final foi detalhada já com a 
obra iniciada em 1932. A escola começou a funcionar em 1934. (ROUGERON, 2017)

 O uso do teto terraço é outra solução marcante da 
obra. Tanto a galeria de circulação externa como as salas 
de aula possuem terraços acessíveis que permitem seu uso 
para atividades didáticas e recreativas em dias em que o cli-
ma é favorável. Todo o sistema de solários formado é inter-
ligado por rampas junto ao edifício principal, conformando 
um percurso possível de ser explorado.
 Da mesma maneira, o percurso paisagístico no par-
que é promovido pela inclusão de locais de atividades ex-
ternas para cada uma das salas de aula. Assim, o projeto de 
Beaudouin e Lods multiplica as possibilidades pedagógicas 
da escola, indo além do programa original centrado nos va-
lores higienistas e de socialização da educação. 
 Novamente pode-se observar a influência de 
Duiker e Bijvoët em que a arquitetura amplia os caminhos 
a serem percorridos pelas atividades de aprendizagem, e, 
graças às condições ambientais excepcionais, a sensibili-
dade de Beaudouin e Lods aproxima a obra da natureza 
através do movimento promovido pela multiplicidade de 
ações e de percursos.

Ecole en plein air. Vista da ala oeste interligada por terraços acessíveis. Fonte: Arquivo do Musée d'Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes.
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Ecole en plein air. Vista da ala oeste interligada por terraços acessíveis. Fonte: Arquivo do Musée d'Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes.

 Do ponto de vista dos seus elementos construtivos, 
a escola de Suresnes é mais um testemunho do obstinado 
trabalho de Beaudoin e Lods pela qualidade e pelas pos-
sibilidades de industrialização120. Tanto o edifício princi-
pal como os pequenos pavilhões utilizam perfis metálicos 
para o sistema de pilares e vigas aparentes (malha de 4 x 7 
metros) que recebem lajes de concreto armado pré-fabri-
cadas (placas de 2 x 2 metros). Todo o esqueleto estrutu-
ral metálico permanece aparente e recebe pintura batiza-
da de “azul Suresnes”, marcando o ritmo das fachadas e a 
organização interna dos espaços coletivos – pátio coberto, 
refeitório, dormitório e ducha. O local da ducha é posicio-
nado na transição entre cada ala e o trecho central da edi-
ficação, na articulação do ângulo obtuso conformado pelo 
desenho da implantação.
 O ritmo vertical da malha estrutural formada por del-
gados perfis é valorizado pelas superfícies envidraçadas que 
conformam todas as faces voltadas para o sul. No caso das 
salas de aula, somente a face norte é opaca, pois recebe um 
local para vestiário e sanitário. O espaço interior se configura 
pela força da luz natural que banha sua totalidade e deixa 
clara a malha estrutural. A altura livre interna dos ambientes 
com cerca de 4m reforça a esbelteza da estrutura.

120  Ver BRUNA 2002: 79-82.
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Ecole en plein air. Plantas dos pavimentos da ala 

leste. Projeto de fabricação da estrutura metáli-

ca. Fonte: Arquivo da Prefeitura de Suresnes.

Ecole en plein air. Corte transversal. Projeto de fabricação da estrutura metálica, ala leste. Fonte: Arquivo da Prefeitura de Suresnes.
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Ecole en plein air. Vista do pátio coberto da 

ala oeste. Fonte: Arquivo do Musée d'His-
toire Urbaine et Sociale de Suresnes.

Ecole en plein air. Vista do pátio coberto da ala 

oeste. Fonte: Arquivo do Musée d'Histoire Ur-
baine et Sociale de Suresnes.

 Tanto o edifício principal junto à rua como as salas 
de aula distribuídas no parque beneficiam-se dessa quali-
dade espacial interior, conforme descrito. Refeitório, dor-
mitório e pátio coberto, assim como as salas de aula, não 
se rendem às pequenas dimensões, consideradas erronea-
mente como sendo próprias da escala da criança. Destaque 

especial para os ambientes das duchas, que se abrem total-
mente para o exterior, como varandas, e se prolongam até 
um espelho d’água em que as crianças podem fazer jogos e 
brincadeiras beneficiando-se dos efeitos benéficos do sol e 
da água, como em uma verdadeira hidroterapia. 

Ecole en plein air. Corte transversal. Duchas da ala oeste Fonte: Arquivo do Musée d'Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes.
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Ecole en plein air. Detalhe da caixilharia das fachadas articuladas das salas de aula. Fonte: Arquivo do Inventaire d'Ile-de-France. Ministère de 
la Culture, Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, França.

 Em Suresnes, o detalhamento dos componentes 
metálicos, estruturais ou não, é um testemunho valioso da 
qualidade do trabalho de Prouvé, e foi graças à sua colabo-
ração que Beaudoin e Lods, dentro de um contexto em que 
o programa se apresentou com muita clareza, levaram as 
intenções do projeto até um grau bastante avançado para o 
seu tempo.

 Para que todas as condições apontadas atinjam seus 
objetivos, os arquitetos vão dedicar especial cuidado com o 
detalhamento e a fabricação dos componentes de fechamen-
to envidraçados, compostos em grande parte por esquadrias 
móveis e articuladas – sistemas de correr, sanfonado e gui-
lhotina – que permitem variações de conformação e uso, 
muito próximas da arquitetura de Pierre Chareau, com dis-
positivos articulados e mecanizados, em que o detalhe é fun-
damento primordial da arquitetura. Mais uma vez a equipe 
de Beaudoin e Lods contará com o primoroso trabalho de de-
senvolvimento, detalhamento e fabricação de componentes 
metálicos que marcam a atuação profissional de Jean Prou-
vé. A arquitetura francesa da primeira metade do século XX 
não pode ser descrita e avaliada sem sua presença e ainda 
hoje é possível identificar sua influência, que nasce de sua 
colaboração com equipes de arquitetos importantes daque-
le período, como Mallet-Stevens, Tony Garnier, Le Corbusier, 
Candilis, Wood e Josic, além de Beaudoin e Lods121.

121  Ver VON VEGESACK, 2006.
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Ecole en plein air. Elevação lateral da carteira de sala de aula. Projeto de fabricação Atelier Jean Prouvé. Fonte: Arquivo da Prefeitura de Susresnes. Ecole en plein air. Elevações da cama para repouso. Projeto de fabricação Atelier Jean Prouvé. Fonte: Arquivo da Prefeitura de Susresnes.
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tura metálica, dos painéis pré-moldados de fachada, das 
esquadrias metálicas, assim como dos blocos de vidro e 
do mobiliário especialmente projetados para a obra. Cabe 
salientar que se trata de materiais e sistemas construtivos 
que se tornam elementos construtivos na medida em que 
compõem o projeto, ou seja, materializam o que o projeto é 
e não o que aparenta ser. Como exemplo desse procedimen-
to, empresas como E. Blondel, Etablissement Wanner, Tho-

net Frères e Atelier Jean Prouvé submeteram suas soluções 
construtivas aos arquitetos, antes da negociação definitiva 
dos orçamentos. Assim, podemos confirmar a intensa apro-
ximação no período entre a indústria e a arquitetura, como 
apontado pela historiografia122. 

122  Ver BRUNA, 2010.

L’appel d’offres

 A consulta aos arquivos da Prefeitura de Suresnes 
revelou um significativo volume de propostas técnicas e co-
merciais de diversas empresas interessadas em realizar os 
serviços necessários para a construção da obra. Para tanto, 
cada uma delas apresentou soluções para os itens orçados 
como parâmetro para as especificações técnicas e os valores 
dos serviços a serem avaliados pelos arquitetos com o obje-
tivo de viabilizar a obra da maneira mais próxima do que foi 
projetado, não apenas para garantir a integridade do proje-
to mas também para introduzir eventuais melhorias. O pro-
cedimento, ainda hoje usual não apenas na França mas em 
toda a Europa, pode ser apontado como fundamental para 
assegurar os princípios apresentados pelo projeto.
 No caso de Suresnes, a participação de empresas es-
pecializadas, originárias das regiões mais industrializadas 
da França, como Lyon, Strasbourg, Metz e Nancy, além de 
Paris, é o testemunho da importância assumida pela obra. 
São propostas para o detalhamento e fabricação da estru-

Ecole en plein air. Orçamento da empresa Wanner para pintura da estrutura metálica. 

Fonte: Arquivo da Prefeitura de Susresnes.

Ecole en plein air. Capa do orçamento da empresa Blondel para 

fabricação da estrutura metálica. Fonte: Arquivo da Prefeitura 

de Susresnes.
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Ecole en plein air. Foto aérea da obra em que pode ser observada a montagem da estrutura metálica. Fonte: Arquivo 

do Musée d'Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes.

Ecole en plein air. Orçamento da empresa Thonet Frères para fabricação do mobiliário. Fonte: Arquivo da Prefeitura de 

Susresnes.

Ecole en plein air. Orçamento da empresa Atelier 
Jean Prouvé para fabricação do mobiliário. Fonte: 

Arquivo da Prefeitura de Susresnes.
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Ecole en plein air. Cama para banho de sol. Exemplar do Musée d'Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes. Foto: Valério Pietraroia, 2018.

Ecole en plein air. Projeto de fa-

bricação dos blocos de vidro de 

dimensões especiais para a pare-

de curva do espaço ducha. Fonte: 

Arquivo da Prefeitura de Susresnes.
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 Em certa medida, a École en plein air de Suresnes é 
um exemplo significativo da arquitetura do período ao ser 
entendida como o encontro primoroso da interioridade da 
arquitetura de Chareau com a inventividade técnica de Prou-
vé. A obra surge como um modelo de arquitetura moderna 
francesa não corbusiana, lembrando que Beaudoin e Lods se 
notabilizaram, antes e depois de Suresnes, por seus grandes 
conjuntos habitacionais construídos com sistemas indus-
trializados123. No nosso entendimento foi em Suresnes que 
esses arquitetos deram uma contribuição fundamental para 
a compreensão da experiência moderna que ainda hoje é 
revolucionária, na medida em que o projeto é o instrumen-
to de enfrentamento da difícil condição urbana e social do 
período, valendo-se de seus fundamentos para responder a 
um programa educacional experimental, associando o meio 
ambiente construído ao meio ambiente natural.

123  Beaudoin e Lods como arquitetos do Office Public des Habitations Bon Marché 
(Departamento Público das Moradias de Baixo Custo) projetaram conjuntos como Cité de 
La Muette, em Drancy, e Cité du Champ-des-Oiseaux, em Bagneux. 

Ecole en plein air. Parede de bloco de vidro do es-

paço das duchas. Fonte: Arquivo do Musée d'His-
toire Urbaine et Sociale de Suresnes.

Ecole en plein air. Sala de aula. Fonte: Arquivo do Musée d'Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes.

A sala de aula
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 O ambiente “sala de aula” possui uma planta retan-
gular de 6 por 8 metros e altura de 3,5 metros. Como vimos, 
cada unidade está implantada individualmente na área 
verde, e é interligada pelo sistema de circulação projetado 
por Beaudouin e Lods. A base menor do retângulo, voltada 
para o norte, é limitada por um volume fechado, que rece-
be o vestiário e um sanitário infantil. As outras três faces 
do prisma retangular são envidraçadas, compostas por es-
quadrias metálicas articuladas que podem ser abertas em 
sua totalidade graças a dispositivos manuais compostos 
por roldanas, cabos e contrapesos comandados por uma 
manivela. No piso elevado é instalado um sistema de venti-
lação e de aquecimento, participando diretamente no con-
dicionamento climático do ambiente interno. Na cobertura, 
acessível por rampa pelo parque ou pelo interior do bloco 
principal, o teto terraço é usado para atividades ao ar livre.
 A descrição básica da sala de aula indica que o proje-
to foi além da destacada inserção do lugar da aprendizagem 
junto a um cenário natural qualificado. A arquitetura assu-
me um papel ativo na oferta de dispositivos e de soluções 
espaciais capazes de ampliar a missão formadora, atribuída 
à escola naquele momento histórico. 

 Como vimos até aqui, o projeto de Beaudouin e 
Lods se destaca por ser um sistema implantado de maneira 
exemplar em um ambiente natural privilegiado. Em certo 
sentido, podemos admitir que o projeto do lugar da apren-
dizagem reproduz determinadas situações urbanas que co-
meçavam a se tornar usuais dentro de uma sociedade em 
transformação. Podemos notar, por exemplo, que a vertica-
lização funcional é acompanhada de elementos estruturan-
tes formados por rampas e passarelas, que garantem o fluxo 
contínuo de professores, funcionários e alunos no interior 
e no exterior da escola, enfrentando tanto as diferenças de 
níveis que o terreno apresentava como as separações entra 
a ala dos meninos e das meninas. Nesse sentido, a estrutu-
ra física do ambiente construído é também formadora na 
medida em que simula situações da realidade urbana em 
construção, ou seja, é formadora ao introduzir noções de 
mobilidade, de orientação e de setorização entre outras.
 Entretanto, acreditamos que é na aparente simplici-
dade da sala de aula que o projeto atinge seu ápice, ou, dito 
de outra forma, a sala de aula é a síntese do projeto. 

Ecole en plein air. Sala de aula. Fonte: Arquivo do Musée d'Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes.
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 A visita ao local mostra que o conjunto 
passa por um momento de transição entre a es-
cola propriamente dita, que funcionou até 1995, 
e o atual Centre National d’Etudes et de Formation 

pour l’Enfance Inadaptée124 (CNEFEI), que utiliza 
atualmente suas instalações. Conforme depoi-
mento da conservadora chefe do Arquivo Munici-
pal de Suresnes, Haude de Chalendar125, a Prefei-
tura prepara um concurso público de arquitetura 
para devolver ao conjunto sua vocação original.

124  Centro Nacional de Estudos e de Formação para a Infância Ina-
daptada.
125  Depoimento recolhido em 30/05/2018 durante a consulta fei-
ta no Arquivo Municipal de Suresnes.

Ecole en plein air. Planta da sala de 

aula. Fonte: Arquivo do Inventaire d'Ile-
-de-France. Ministère de la Culture, Mé-
diathèque de l'Architecture et du Patri-
moine, França.

Ecole en plein air. Sala de aula, situação atual. Foto: Valério Pietraroia, 2018.
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André Lurçat e a Escola Karl Marx (1930 -1936)

 Como pudemos observar até aqui, a intensa atividade 
arquitetônica no período entre as duas grandes guerras teve 
um papel fundamental no crescimento e na transformação 
urbana da periferia parisiense. Para Paulo Bruna (2002: 79-
82), houve uma importante contribuição das obras realiza-
das nesse período no que se refere às iniciativas de indus-
trialização da construção, mas isso não foi acompanhado por 
um aumento da qualidade urbana e arquitetônica, em par-
ticular no que se refere à construção dos grandes conjuntos 
habitacionais. Conclusão semelhante é compartilhada por 
Jean-Louis Cohen (2013: 188-189) que chega a considerar 
“medíocre” parte desses conjuntos construídos no período 
citado. Entretanto, Cohen admite que o surgimento e a dis-
tribuição de equipamentos públicos, capazes de suprir as 
necessidades da vida comunitária, pode ser considerado iné-
dito na estrutura urbana da periferia das grandes cidades, o 
que, segundo ele, levou a experiência parisiense a ser repeti-
da em escalas europeia e mundial.
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Escola Karl Marx, Villejuif. Vista aérea. Fonte: JOLY, 1995.

 Foi com essa preocupação – de oferecer uma edu-
cação de qualidade nunca vista em bairros carentes – que, 
em 1930, foi organizado um concurso para o projeto de es-
cola em Villejuif, cidade da periferia sul de Paris, cuja ad-
ministração comunista rivalizava com outras prefeituras de 
esquerda nas propostas de transformação social e de afir-
mação municipal em relação aos grandes centros metropo-
litanos126. Novamente Beaudouin e Lods foram chamados 
para participar do certame, além de Emile Aillaud, La Guil-

de des Techniciens, Forestier-Neumann e André Lurçat, que 
foi o vencedor127.

126  Ver COHEN, 2012.
127  Ver FONDS LURÇAT, 2017. Escola Karl Marx, Villejuif. Vista sudeste em axonométrica. Fonte: Arquivo do In-

ventaire d'Ile-de-France. Ministère de la Culture, Médiathèque de l'Architecture 
et du Patrimoine, França.
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com a ideologia da prefeitura local. Assim, o equipamento 
público torna-se referência, transforma o lugar, substitui 
a função urbana dos antigos campanários que orientaram 
os habitantes durante séculos. A imagem aérea de Villejuif 
com a obra de Lurçat, recém inaugurada em 1936, revela o 
contraste entre o meio suburbano, até certo ponto ainda ru-
ral, e a força da arquitetura da escola, batizada não por aca-
so de Grupo Escolar Karl Marx. Para Pierre Joly (1995:106), 
havia na França uma dificuldade de aproximação entre a ar-
quitetura moderna e os movimentos sociais, como aqueles 
alinhados com o Front populaire130, ainda que defendessem 
ideias muito próximas. Surge, para Lurçat, a oportunidade 
de modificar essa situação, conclui Joly.
 Outro aspecto significativo é que a implantação da 
escola orienta o desenho urbano do território em trans-
formação: as principais áreas edificadas do conjunto são 
verticalizadas em três pavimentos, e implantadas longitu-
dinalmente nos dois lados da rua que seria aberta poste-

130  Sobre a arquitetura do Front populaire, ver também COHEN, 2017.

 O projeto de André Lurçat é portador de interesse 
para nossa pesquisa em primeiro lugar pelo porte da obra, 
que deveria atender 600 alunos de 4 a 14 anos, distribuídos 
em 20 salas de aula – e em segundo lugar pela importância 
de seu trabalho como arquiteto moderno, desde sua partici-
pação juntamente com o grupo de artistas e arquitetos nos 
Salões de Outono de 1922 e 1924 em Paris, como na Union 

des Artistes Modernes - UAM128, ao lado de Robert Mallet-S-
tevens e de Le Corbusier129, entre outros.
 O desafio que o programa da escola apresenta é 
muito mais próximo da construção e da gestão de um equi-
pamento público de porte do que da propaganda política 
que a obra poderia promover, sobretudo pela expressão de 
modernidade da arquitetura projetada. É certo que o pro-
jeto de Lurçat se apresenta como equipamento público for-
mador, o que aproxima a modernidade de sua arquitetura 

128  Oficialmente fundada em 1929, a UAM contou com artistas, decoradores 
e arquitetos atuantes na França, como Sonia e Robert Delaunay, Fernand Léger, Pierre 
Chareau, Francis Jourdain, Eileen Gray, Charlotte Perriand, George-Henri Pingusson, Eu-
gène Beaudoin e Marcel Lods, além de membros estrangeiros como Walter Gropius, Adolf 
Loos, Bruno Taut e Alexander Calder. Ver CINQUALBRE, 2018: 2-3.
129  Ver COLQUHOUM, 2001:144; Cohen, 2013:189. 

do bairro, foram incorporados outros equipamentos, como 
um conjunto público com piscinas e outro com quadras de 
tênis, sem a participação direta do arquiteto, mas seguindo a 
vocação apontada em seu projeto original. O fato é significa-
tivo, considerando o entendimento do arquiteto para quem o 
programa público do equipamento seria capaz de promover 
a ascensão da arquitetura moderna rumo às questões urba-
nas, como testemunha sua reflexão: 

 O caráter particular de cada época é expresso 
pelo Conteúdo e pela Forma132 de um número re-
duzido de edifícios que nos resta. Entre todos as 
outras construções para os mais diversos usos, 
esses edifícios se apresentam como sendo os 
mais tipicamente caracterizados e os mais repre-
sentativos de seu tempo.133 (LURÇAT, 1953: 261)

132  Em maiúsculas no texto original.
133  Nossa tradução. Texto original: De chaque époque nous reste un nombre ré-
duit d’édifices, différents de programme, qui exprime par leur Contenu et par leur Forme, le 
caractère particulier de celle-ci. Parmi tous les autres bâtiments aux destinations les plus 
diverses, ces édifices se présent comme étant les plus typiquement caractérisés et les plus 
représentatifs de leur temps. (LURÇAT, 1953: 261)

riormente, reforçando seu caráter urbano. Se inicialmente a 
solução possa parecer contraditória por aparentemente di-
vidir com uma rua as atividades pedagógicas das atividades 
esportivas e recreativas, após uma observação mais atenta 
é possível afirmar que a proposta teve como intenção apro-
ximar o equipamento público da vida urbana, demonstrar 
que a comunidade contaria com o apoio não apenas das 
funções educacionais para as quais o conjunto fora edifica-
do, mas também para a nova infraestrutura social que se es-
tabelecia, oferecendo oportunidades e diversidade de uso 
mesmo fora dos horários escolares. 
 A proposta de Lurçat é o núcleo inicial em que o equi-
pamento público passa a ser o marco referencial de um novo 
bairro. Logo após a inauguração da obra, Lurçat apresentou 
um projeto para a construção de uma piscina pública e de um 
conjunto de moradias composto por dez torres de doze pa-
vimentos, a cidade vertical de Villejuif, que não foi construí-
da131. Entretanto, durante as oito décadas de transformações 

131  O projeto é apresentado e descrito por Pierre e Robert Joly. (1995: 110-111; 
242)
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Escola Karl Marx, Villejuif. Vista 

da obra em construção. Fonte: 

Arquivo do Inventaire d'Ile-de-
-France. Ministère de la Culture, 

Médiathèque de l'Architecture et 
du Patrimoine. França.

Escola Karl Marx, Villejuif. 

Implantação. Fonte: Arquivo 

do Inventaire d'Ile-de-France. 
Ministère de la Culture, Mé-

diathèque de l'Architecture et 
du Patrimoine França.

entre a escola maternal a oeste e o colégio a leste, este divi-
dido em ala das meninas e ala dos meninos, como mostra a 
implantação ao lado. O refeitório ocupa a porção central do 
pilotis do térreo, atendendo às duas alas.
 Um volume térreo, também transversal ao terreno, 
recebe a escola maternal completando o conjunto a oeste, 
até hoje separada do colégio apenas por uma horta e uma 
mureta de 90 cm de altura, como mostra a imagem da pági-
na 310.
 Do outro lado da rua, paralelamente ao edifício edu-
cacional, são implantados um ginásio para práticas espor-
tivas e o campo de futebol. A imagem da maquete mostra o 
conjunto urbano em que os volumes edificados, face a face, 
definem a rua. A faixa livre a leste junto ao ginásio foi ocu-
pada no início por um jardim de acesso e, posteriormente, 
pela residência do zelador, projetada por Lurçat em 1945, 
completando o conjunto do equipamento público.
 A observação do grande pátio criado no térreo, em 
parte coberto e ampliado pelo posicionamento do refeitó-
rio no corpo principal, identifica a força urbana da arqui-
tetura de André Lurçat, mesmo que trinta anos separem as 

 É possível perceber que a iniciativa política foi res-
ponsável pela construção da obra e que Lurçat respondeu 
com uma proposta consistente, seguindo os preceitos que 
vinha defendendo e que tornara sua arquitetura conhecida, 
com destaque para as características que elencamos abaixo.
 A edificação principal, com três pavimentos, define 
uma fachada urbana, ao sul da rua projetada134, uma bar-
ra com cerca de 100m disposta na direção leste-oeste. Sua 
porção norte, junto à rua, recebe a circulação horizontal en-
quanto o sistema de circulação vertical se concentra nas ex-
tremidades do volume. Na face oposta, as salas de aula são 
beneficiadas pela orientação sul. Na cobertura, um solário 
permite a aplicação das atividades higienistas, como o ba-
nho de sol, programa comum das escolas do período entre 
as duas Grandes Guerras, como já pudemos observar.
 O grande pátio retangular que é formado no nível do 
térreo é dividido transversalmente por coberturas de lajes 
planas em pilotis delgados que vão organizar as crianças 

134  Segundo o Inventaire Général du Patrimoine Culturel d’Ile-de-France, a rua foi 
projetada por Lurçat como parte do conjunto inicial.
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Escola Karl Marx, Villejuif. Planta do pavimento térreo. Fonte: Arquivo do Inventaire d'Ile-de-France. Ministère de la Culture, Médiathèque de l'Architecture et 
du Patrimoine. França.

Escola Karl Marx, Villejuif. Planta do 1º pavimento Fonte: Arquivo do Inventaire d'Ile-de-France. Ministère de la Culture, Médiathèque de l'Architecture et du 
Patrimoine. França.
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Escola Karl Marx, Villejuif. Vista 

atual da Escola Maternal. Foto: 

Valério Pietraroia, 2018.

Escola Karl Marx, Villejuif. Vista 

atual do Colégio, a partir da 

esquina da av. Karl Marx com 

a rue Auguste Delaune. Foto: 

Valério Pietraroia, 2018.

quadrias envidraçadas que dividem a circulação e as salas 
de aulas135.  
 Novamente as imagens apresentadas nos auxiliam 
a entender o projeto dentro das convicções puristas de in-
fluência corbusiana que Lurçat praticava naquele momento. 
Os peitoris baixos e as janelas horizontais em faixas corridas 
escavam os volumes puros articulados, reforçando a hori-
zontalidade do conjunto, tanto em sua face sul como norte.
 A malha da estrutura de concreto armado permane-
ce marcada em todos os pavimentos e se prolonga no térreo 
conformando marquises e pergolados. É possível identifi-
cá-la nas áreas internas e externas e mesmo nas cobertu-
ras, indicando a ordem rígida e modulada da composição 
de Lurçat, uma trama geométrica constante, um invariante 
definindo “leis de forças que são como eixos de ordenação” 
(OZENFANT, JEANNERET, 2005; 58).

135  Atualmente, a diretora da escola aponta ser esse um problema difícil de con-
tornar para minimizar as altas temperaturas alcançadas na região de Paris nas últimas 
duas décadas. Como se trata de um bem tombado, não foi possível modificar esta situa-
ção, mesmo durante a restauração realizada em 2013.

imagens apresentadas na próxima página e completadas 
pela imagem atual. Em 1933, com a escola recém-construí-
da, chama a atenção a transparência do pátio em relação à 
rua. Ao posicionar as escadas e outros ambientes fechados 
na extremidade da barra leste-oeste, Lurçat deixa livre todo 
o pilotis central, visualmente integrado à rua, em primeiro 
plano, e ao campo de futebol, mais adiante. Mais de trinta 
anos depois, com as árvores do pátio já adultas e a transfor-
mação da escola em Lyceé (o que corresponderia ao ensino 
médio brasileiro), a situação permanece. A preferência pela 
face sul não impede, entretanto, que a luz e a paisagem in-
cidam na face norte, tanto no térreo como nos pavimentos, 
o que torna bem iluminada a circulação entre as salas de 
aula e promove a dupla orientação da iluminação natural 
no interior das mesmas. Possibilidade semelhante poderia 
ocorrer com a ventilação natural. Entretanto, Lurçat optou 
por proteger a fachada norte dos ventos e das baixas tem-
peraturas, o que explica a inexistência de aberturas nas es-

Vista da maquete a partir do campo de futebol. Fonte: Fonds André Lurçat - Cité de l'Architecture et du Patrimoine; disponível em <https://collections.citedelarchitecture.

fr/notice/6526/groupe-scolaire-karl-marx>. Visualizado em 20/12/2017.
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Escola Karl Marx, Villejuif. Vista do pátio interno logo após a inauguração da escola. Fonte: Ar-

quivo do Inventaire d'Ile-de-France. Ministère de la Culture, Médiathèque de l'Architecture et du 
Patrimoine. França

Escola Karl Marx, Villejuif. Vista do 

pátio interno na década de 1990. 

Fonte: Arquivo do Inventaire d'Ile-
-de-France. Ministère de la culture, 

Médiathèque de
l'architecture et du patrimoine. 

França.

Escola Karl Marx, Villejuif. Vista atual do pátio interno. Foto: Valério Pietraroia, 2018. 
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A sala de aula136

136  Reabilitação (2010-2013) executada segundo o projeto do escritório Christia-
ne Schmuckle-Mollard, Architecte en Chef des Monuments Historiques, expert ICOMOS.

Escola Karl Marx, Villejuif. Vista interna da sala de aula em 2013, após a reabilitação da escola. Fonte: escritório Schmuckle-Mollard. Escola Karl Marx, Villejuif. Vista interna da sala de aula em 2018, após um dia de aula. Foto: Valério Pietraroia, 2018.
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 As linhas que estruturam os planos que compõem o 
interior da sala obedecem a uma ordem estabelecida, que 
vai além da volumetria purista do exterior do conjunto. São 
peças e planos que convertem uns nos outros, gerando mul-
tiplicidade de superfícies que alternam luz e sombra, muito 
mais próxima de uma composição plasticista em que a si-
multaneidade de planos conforma o volume137. 
 Mesmo após mais de 80 anos de existência da escola 
e da introdução ou modificação de usos, o conjunto man-
tém suas atividades formadoras como referência no subúr-
bio parisiense. Ainda que a intensa urbanização de Villejuif 
tenha modificado a paisagem mais próxima, o conjunto de 
equipamentos públicos iniciado com o projeto de Lurçat 
permanece exercendo sua força como polo de convergência 
social, tal como previsto em seu programa original.
 No âmbito de nossa pesquisa, é possível afirmar que 
a Escola Karl Marx tornou-se referência, um “modelo” para 
a conformação do equipamento público escolar, como ad-
mitido pelo arquiteto Carlos Ferreira (1950: 53-61).

137  Ver MONDRIAN, 2008: 168.

 O projeto de reabilitação-restauração, implantado em 
2013, garantiu a integridade do projeto de Lurçat, mesmo 
introduzindo algumas modificações de uso e acrescentando 
novos ambientes. O antigo ginásio no edifício esportivo foi 
transformado em refeitório, sem alterar os elementos cons-
trutivos primordiais e o refeitório original, localizado no cen-
tro do pilotis da escola, foi transformado em biblioteca.
 Por outro lado, no limite entre os pátios das meni-
nas e dos meninos, foi introduzido um volume transversal 
que abriga sala de música e oficinas de trabalhos manuais, 
atendendo ao programa da escola em relação às normas 
educacionais atuais. A divisa sul do terreno recebeu sani-
tários e vestiários.
 Mais uma vez é no interior da sala de aula que, no 
nosso entendimento, encontramos os elementos construti-
vos que melhor atestam a qualidade da obra. Como obser-
vado acima, a dupla orientação norte-sul é explorada pelas 
esquadrias envidraçadas que ocupam dois terços dos fe-
chamentos laterais. Assim, o generoso pé direito de 3,60m 
é fartamente provido de luz natural. 
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Asilo d'Infanzia Sant'Elia. Vista a partir da esquina da via Andrea Alciato com a via dei Mille. Fonte: Arquivo Universitá degli Studi Roma Tre; disponível em <http://host.
uniroma3.it/docenti/marino/Lab2C_1011/lezioni/Terragni_como/terragni_como.htm>. Visualizado em 20/12/2018.

319

Asilo d’Infanzia Sant’Elia, Como
Giuseppe Terragni, 1934

Na Casa del fascio (1932), Terragni, apesar de 
seu pano de fundo futurista, havia se endurecido 
para evitar qualquer concessão à retórica exigi-
da pelo próprio tema: um arquiteto que projeta 
a sede de um partido é um arquiteto, e não um 
homem de partido. (ARGAN, 1992: 462, em itáli-
co no texto original)

  A postura ética e profissional de Giuseppe Terragni, 
enfatizada acima por Giulio Carlo Argan, revela o interesse 
de sua obra.
 No período entre as duas grandes guerras a arquite-
tura moderna torna-se um veículo potente para a afirmação 
das administrações de esquerda, em especial na França da 
década de 1930, como demonstram as obras que pudemos 
examinar. A identificação às novas formas arquitetônicas 
surge para responder aos programas em formação dentro 
da perspectiva de uma sociedade em transformação apoiada 
nas políticas municipais de esquerda. Todavia, como observa 
Jean-Louis Cohen (1989), não podemos nos enganar e con-
siderar essa constatação uma regra, ou seja, o fato de existir 
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Fascio não construídas dos bairros Portuense-Monteverde 
e Trasteverino, ambos em Roma. Outros exemplos com-
provam a participação da arquitetura moderna como ins-
trumento de propaganda do partido de Benito Mussolini, 
como as Casas do Fascio de Gênova, de Guidônia ou de Asti. 
 É um momento que merece atenção especial por re-
presentar o papel de uma jovem geração de arquitetos no 
nascimento de uma linguagem italiana completamente au-
tônoma, como observa Ricardo Renzi (2017). Segundo esse 
autor, podemos entender a renovação da arquitetura italiana 
empreendida nesse período, que desde o Renascimento não 
ocorria com tanta força, pela capacidade de filtragem da in-
fluência funcionalista europeia e, em particular, à superação 
através da linguagem trazida pela vanguarda futurista asso-
ciada ao diálogo entre a arte e as reflexões urbanas, o que 
resultou numa renovação linguística autônoma e autóctone, 
base para a o trabalho de reconstrução europeia que seria 
realizado no pós Segunda Grande Guerra, conclui Renzi.
 Desde os primeiros projetos de Giuseppe Terragni, 
há uma busca em avançar nas reflexões de ordem funcio-
nalista e, sobretudo, construtivas que vinham ocorrendo na 
Europa, como aponta Enrico Mantero: 

a administração municipal de esquerda não foi condição su-
ficiente para a atuação dos arquitetos modernos, pois nem 
sempre a expressão moderna foi o cenário idealizado pelas 
ideologias progressistas. Inúmeras foram as obras de caráter 
classicizante ou regionalista conservador empreendidas por 
políticas municipais de esquerda. Do mesmo modo, lembra 
Cohen, o momento fundamental para a consolidação profis-
sional, garantida pela criação do Ordem dos Arquitetos Fran-
ceses, ocorreu durante a ocupação alemã e o governo colabo-
racionista de Vichy, entre 1940 e 1944.
 Um exemplo que demonstra a fragilidade dessa regra 
é a obra do arquiteto Giuseppe Terragni em Como, na Itália. 
Seu trabalho alcançou grande repercussão138, mesmo ten-
do sua atuação profissional suportada, ainda que em parte, 
pela política fascista italiana da década de 1930, como é o 
caso da Casa do Fascio de Lissone ou da Casa do Fascio de 
Como139, sua obra mais conhecida, ou mesmo as Casas do 

138  Destaque especial ao trabalho teórico empreendido por Bruno Zevi (1968) e 
por Peter Eisenmam (1970 e 2003).
139  Hoje Casa del Popolo. Sobre a relação do racionalismo com a política fascista, 
ver COHEN, 2003: 200-2009 e FRAMPTON, 1997: 247-254. 

Se – escreve Enrico Mantero – os escritos do “Grupo 
7"140 podem representar o testemunho de um es-
forço sobre o nível de avanço do conhecimento da 
cultura arquitetônica europeia, de uma tentativa 
de transposição sistemática a uma coerência cul-
tural, o exemplo prático é representado pelo pro-
jeto para o gasômetro, que fundamenta sua matriz 
estilística diretamente no coração da experiência 
europeia e portanto também na construtivista. 
Pode-se verificar a referência ao projeto para Pe-
ter’s School em Basel de Hannes Meyer (1926), e, 
sempre de Hannes Meyer com Hans Wittwer, ao 
projeto para o concurso do Palácio das Nações em 
Genebra.141 (in ZEVI, 1968:14)

140  Terragni formou o Gruppo 7 com Ubaldo Castagnoli – depois substituído por 
Adalberto Libera –, Luigi Figini, Guido Frette, Sebastiano Larco, Gino Pollini e Carlo Enrico 
Rava. O Gruppo 7 teve importante atuação no desenvolvimento e difusão do racionalismo 
italiano da década de 1930. 
141  Nossa tradução. Texto original: Se – scrive Enrico Mantero – gli scritti del “Gru-
ppo 7” possono rappresentare la testimonianza di un sforzo conoscitivo sul livello di avan-
zamento della cultura architettonica europea, di un tentativo di supplenza sistematica ad 
una coerenza culturale, il risvolto applicativo è rappresentato dal progetto per l’Officina de 
gas, che fonda sua matrice stilistica direttamente nel vivo dell’esperienza europea e quindi 
anche in quella costruttivista. Ci si può chiaramente riferire per questo al progetto per la 
Peter’s School a Basilea di Hannes Meyer (1926), e, sempre de Hannes Meyer con Hans Wit-
twer, al progetto per il concorso per il Palazzo delle nazioni a Ginevra.
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Asilo d'Infanzia Sant'Elia. Vista das varandas das salas de aula. Fonte: Archivio Terragni.

 A obra construída, a partir da versão final do projeto 
de 1934, é o resultado dos estudos elaborados por Terragni 
junto à Congregazione di Carità desde 1932 no auxílio da 
escolha do terreno ideal a ser adquirido. A iniciativa da So-

cietà Cooperativa di Costruzione, encarregada do empreen-
dimento, foi de trazer melhorias ao primeiro bairro operá-
rio, situado na região sul da cidade de Como e batizado de 
Sant’Elia em homenagem ao principal idealizador do Ma-
nifesto Futurista, o arquiteto Antonio Sant’Elia, nascido em 
Como e morto em 1916 durante os combates da Primeira 
Grande Guerra. 

 O trabalho de Terragni é composto por realizações 
exemplares do racionalismo moderno italiano. Seu curto 
período de atuação profissional (1925-1943) e a concen-
tração local, sobretudo em Como e Milão, não nos impedem 
de considerá-lo importante fonte de pesquisa. A Casa do 
Fascio de Como é a obra de Terragni mais conhecida e apre-
senta a síntese do racionalismo praticado pelo arquiteto, 
com toda sua força, sua complexidade expressiva e, sobre-
tudo, por sua contribuição na constituição de uma sintaxe 
arquitetônica142. Encontramos no Asilo d’Infanzia Sant’Elia, 
obra não tão estudada mas não menos fundamental, um ca-
minho promissor de investigação para nossa pesquisa.

142  Peter Eisenman dedicou importante pesquisa sobre o trabalho de Terragni: 
Giuseppe Terragni: Transformations, Décompositions, Critiques. 2003.

Asilo d'Infanzia Sant'Elia. Vista aérea sul atual. Fonte: < https://www.bing.com/maps>. Visualizado em 20/20/2017.
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Conteúdo e Forma

A ruptura do bloco implica uma interpretação 
dinâmica, e, portanto, um recurso à temática fu-
turista; mas evita-se cuidadosamente a evidên-
cia física do impulso dinâmico. Não é uma forma 
colocada em movimento que se integra à forma e 
torna-se estrutura. Terragni compreendeu que o 
erro do Futurismo residia em seu vanguardismo: 
a pesquisa moderna deve se inserir na situação 
histórica, e não projetar-se no futuro. 

ARGAN, 1992

 Para Argan, é no projeto do Asilo que Terragni “per-
de a inibição”. O volume horizontal, construído em estru-
tura de concreto armado moldado no local com um pavi-
mento, foi organizado a partir de um prisma quadrado de 
43m de lado por 5m de altura, uma matriz utilizada por 
Terragni para gerar e articular os espaços funcionais. Essa 
matriz é girada em relação ao lado maior do terreno trape-
zoidal irregular, cuja esquina aponta para o sul. Os vértices 
do quadrado tangenciam os limites do terreno a oeste e ao 

 O Asilo d’Infanzia Sant’Elia143 foi um dos nove equi-
pamentos públicos propostos para a área de expansão ur-
bana ao sul da cidade, o bairro de San Rocco, caracterizado 
por pequenas fábricas e residências operárias. Ainda hoje, 
é possível testemunhar em San Rocco a intensa atividade 
promovida pela Societá Cooperativa Edificatrice e pelo IACP 
(Instituto Autonomo Case Populari), através de obras racio-
nalistas exemplares, de autoria de arquitetos como Alberto 
Sartoris, Pietro Lingeri, Gianni Mantero, além do próprio 
Terragni. É importante assinalar que o limite norte da cida-
de é o Lago de Como e que, a leste e a oeste, a proximidade 
das montanhas dificultam o crescimento urbano. A direção 
sul foi, historicamente, a ligação natural com os grandes 
centros urbanos, como Milão, por onde passaram os cami-
nhos e a estrada de ferro. Assim como em Villejuif, a noção 
de equipamento público é introduzida como fato urbano 
que vai identificar o lugar, entretanto em Como a obra está 
inserida dentro de uma rede de equipamentos públicos, o 
que potencializa ainda mais sua participação na construção 
da indentidade do bairro. 

143  O Asilo d’Infanzia Sant’Elia tem como finalidade receber crianças em idade 
pré-escolar, o que corresponderia à nossa educação infantil (pré-escola), segundo a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Ministério da Educação, Brasil.

las de aula, sendo cada um dos espaços externos marcados 
e organizados pelo paisagismo. Ao norte, em continuidade 
com o pátio interno, a porção triangular foi reservada para 
uma horta e, a sudoeste, a área externa se destina ao apoio 
de serviço da escola. A relação de independência do volume 
é intensificada por sua elevação em 0,5m em relação ao ter-
reno natural e às ruas que formam a esquina.

sul. Assim, os espaços externos resultam em triângulos pro-
porcionais às funções que desempenham. Ao sul, o acesso 
junto à esquina é recuado cerca de 6m em relação ao ali-
nhamento, configurando um pequeno jardim triangular, o 
que altera a lógica de ocupação da quadra, marcada pela 
continuidade das fachadas junto ao alinhamento. A sudeste, 
a maior porção triangular externa é reservada para as sa-

Asilo d'Infanzia Sant'Elia. Planta do 1º projeto. 

Fonte: Archivio Terragni
Asilo d'Infanzia Sant'Elia. Planta do 2 º projeto com a zela-

doria no pavimento superior. Fonte Archivio Terragni.
Asilo d'Infanzia Sant'Elia. Planta da obra construída. 

Fonte: archweb Itália; disponível em <https://www.

archweb.it/dwg/arch_arredi_famosi/giuseppe_ter-

ragni/Asilo_Sant-Elia/Asilo_Sant-Elia_dwg.htm>. 

Visualizado em 27/12/2018.
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 Além da marquise de acesso, a simplificação e a su-
pressão de outros elementos construtivos presentes nas pri-
meiras versões do projeto devem-se ao orçamento limitado 
imposto pela Congregazione di Carità. Por isso, o volume adi-
cional que receberia a cozinha do refeitório foi eliminado e 
incorporado à matriz quadrada. Da mesma forma, a rampa 
externa curva de acesso ao teto terraço foi substituída por 
uma rampa-escada na face norte do volume. Esses ajustes 
promoveram maior clareza na identificação funcional das 
alas pois levaram Terragni a uma reorganização dos fluxos 
internos e ao reposicionamento da cozinha e dos sanitários.
  Os pilares de 20 x 40 cm pontuam o espaço de 600 
m², constituindo uma malha regular da estrutura que assu-
me orientação distinta para melhor definir os vãos de 5,71 
x 7,54m e corresponder ao sentido mais favorável de luz 
natural de cada ala funcional. Assim, a cada mudança de di-
reção dos fluxos internos, a orientação dos pilares é revista 
seguindo a lógica funcional do espaço criado, pontuando 
barras retangulares esbeltas no teto plano contínuo, de al-
tura livre de 4,50m. 

 Ao se ingressar na edificação, a partir de um foyer de 
recreação, é possível apreender todo o projeto e a espacia-
lidade dominante. As áreas funcionais, organizadas em alas 
que não conformam blocos autônomos, partem do espaço 
recreativo coberto, chamado por Terragni de atrio, que se 
prolonga para o pátio central descoberto. É útil notar que, 
mesmo interceptado pelo pátio interno descoberto, é na 
continuidade do chão e do teto que se desenvolvem todas 
as atividades de aprendizagem do Asilo: a sudeste, o vestiá-
rio e as salas de aula, a sudoeste, o refeitório e os banheiros, 
ao norte e ao sul, a recreação coberta e a administração. 
 A rigidez da matriz quadrada é flexibilizada pela 
movimentação das alas funcionais. Vestiário, administra-
ção e cozinha se destacam e formam um contraponto que 
prolonga a fachada junto à rua e cria uma sobreposição de 
planos. Esse movimento é seguido pelo avanço da estrutura 
interna do foyer recreativo envidraçado, formando um bei-
ral pergolado que protege o acesso, substituindo a marqui-
se prevista nas primeiras versões do projeto e contribuindo 
para escavar a longa fachada urbana.

Asilo d'Infanzia Sant'Elia. Vista do foyer 

de acesso. Fonte: Arquivo Università 
Sapienza.

Asilo d'Infanzia Sant'Elia. Vista atual do refeitório. 

Foto: Valério Pietraroia, 2018.

Asilo d'Infanzia Sant'Elia. Vista atual do refeitório. 

Foto: Valério Pietraroia, 2018.
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 A matriz dos elementos construtivos estruturais está 
assim presente não de maneira repetitiva, mas sim apresen-
tando diversas variações que modificam as relações espa-
ciais. Como exemplo significativo, é útil citar o deslocamento 
das alas funcionais que criam situações distintas dos pilares 
e vigas. Na ala das salas de aula, o lado da circulação volta-
da para o pátio interno é atravessado pela linha estrutural, 
que se encontra valorizada por planos de vidro verticais 
marcando seu ritmo. A transparência a noroeste não é total 
mas modulada e as atividades internas podem se beneficiar 
nos períodos vespertinos durante os dias de inverno. Do 
lado oposto, a sudeste, as fachadas totalmente envidraçadas 
podem ser sombreadas de maneira individual por toldos ar-
ticulados instalados na linha estrutural externa criada pelo 
deslocamento. A incomum inversão do dispositivo móvel de 
proteção, de fora para dentro, proporciona caracterizações 
distintas dessas salas de aula externas, ora com altura am-
pliada e maior insolação, ora com altura mais baixa, o que 
conforma uma situação de sombra, de proteção e de intimi-
dade. O arremate dessas linhas estruturais encontra o pro-
longamento do patamar da escada externa na face norte, 
constituindo ao mesmo tempo uma marquise de proteção 
entre as alas e uma plataforma elevada a meio nível.

Asilo d'Infanzia Sant'Elia. Vista 

atual do pátio interno. 

Foto: Valério Pietraroia, 2018.

Asilo d'Infanzia Sant'Elia. Vista atual 

do pátio interno. Foto: Valério Pietra-

roia, 2018 .
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Asilo d'Infanzia Sant'Elia. Vis-

ta das salas de aula. Fonte: 

Arquivo, Università Sapienza.

Asilo d'Infanzia Sant'Elia. Vista atual de uma sala 

de aula. Foto: Valério Pietraroia, 2018.

 Para nossa pesquisa, essa observação contribui no 
entendimento do projeto e de sua independência em rela-
ção ao contexto e ao programa. A permanência da obra com 
seu programa original da década de 1930 não significa que 
a arquitetura “engessou” nem as iniciativas pedagógicas 
nem as novas funções públicas que a edificação poderia as-
sumir em suas oito décadas de existência. Ou seja, o projeto 
de Terragni teve a capacidade de resistir às modificações 
de contexto urbano e social que a cidade de Como sofreu 
durante o período de existência da obra. A visita à escola 
comprova o intenso uso dos espaços projetados e a inclusão 
de atividades ainda não imaginadas no momento da con-
cepção da obra. É possível também verificar o processo de 
transformação urbana do bairro e a permanência das rela-
ções da obra com seu entorno imediato. 

A sala de aula

 A generosidade na concepção da sala de aula não se 
limita à amplitude da altura livre nem à face envidraçada 
voltada para o jardim lateral. Para nós, essas características 
já são suficientes para destacar a célula primordial do es-
paço de aprendizagem como dotada de qualidade superior 
por ampliar o volume interno e estendê-lo até o jardim. Ter-
rangi aplica sua concepção compositiva numa série de ele-
mentos construtivos, como dispositivos funcionais móveis 
que promovem a transparência e a transformação espacial. 
Em outras palavras, o projeto dos planos de fechamento 
possuem mecanismos de articulação e de movimentação 
que permitem desde a integração visual dos ambientes fun-
cionais até sua integração física. Em certo sentido, podemos 
perceber a intenção de Terragni de desfazer os limites for-
mais que separam tradicionalmente os espaços funcionais 
e, especialmente nesse caso, as salas de aula.
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Asilo d'Infanzia Sant'Elia. Vista atual do acesso às salas de aula. Foto: Valério Pietraroia, 2018.

 Ao consultarmos o recente trabalho de restauro do 
Asilo, realizado por Elizabetta Terragni, verifica-se que ele 
se limitou à recuperação de parte da estrutura e do mobi-
liário144, ou seja, houve apenas um trabalho de conservação 
e de manutenção mais apurado perfeitamente normal em 
uma obra com essa idade145.
 Como notado por Kenneth Frampton (1997: 250), a 
obra de Terragni, ao se preocupar com os elementos cons-
trutivos, constituindo uma ordem tectônica e meticulosa, 
foi capaz de transcender os aspectos ideológicos do período 
fascista, o que explica sua resistência no tempo e consolida 
o racionalismo mais intelectualizado de Terragni, acrescen-
ta Frampton. 

144  Ver http://www.terragni.eu/pagine%20web/26%20asilo/01%20asilo.html
145  Em recentepalestra apresentada no V Enanparq (Salvador, 17/10/2018), o 
professor Claudio Varagnole, da Faculdade de Arquitetura de Pescara, Itália, definiu com 
precisão a diferença entre restauro e conservação. O primeiro trata da intervenção em 
uma edificação histórica na qual há um projeto arquitetônico claramente identificável. O 
segundo refere-se ao trabalho de especialistas na conservação das técnicas e dos mate-
riais com os quais a edificação histórica foi construída.
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Asilo d'Infanzia Sant'Elia. Vista atual da varan-

da da sala de aula. Fonte: Archivio Terragni.

Asilo d'Infanzia Sant'Elia. Vista atual da varan-

da da sala de aula. Fonte: Archivio Terragni.
Asilo d'Infanzia Sant'Elia. Vista atual do pátio e do 

acesso à zeladoria no pavimento superior. Foto: Va-

lério Pietraroia, 2018.

Asilo d'Infanzia Sant'Elia. Vista atual da 

marquise entre o pátio interno e o ex-

terno. Foto: Valério Pietraroia, 2018.
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Asilo d'Infanzia Sant'Elia. Vista atual 

do patio lateral das sala de aula. 

Foto: Valério Pietraroia, 2018.

Asilo d'Infanzia Sant'Elia. Vista atual 

a partir da esquina da via Andrea 

Alciato e com a via dei Mille. Foto: 

Valério Pietraroia, 2018.
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Richard Neutra e A Nova Arquitetura, 
segundo Alfred Roth.

Para Neutra e outros arquitetos do seu tempo, 
a arquitetura era concebida como um poderoso 
instrumento para a educação social, e nada era 
mais importante do que o primeiro ambiente ins-
titucional vivido por uma criança: a escola.146

VIDLER, 2000

 O conhecido livro editado por Alfred Roth em 1940, 
A Nova Arquitetura apresentada em 20 exemplos, é uma das 
obras fundamentais para a compreensão da arquitetura 
produzida no período entre as duas grandes guerras. Se 
The International Style de Henry-Russell Hitchcock e Philip 
Johnson147 é uma das publicações de referência da Arquite-
tura Moderna da década de 1920, a obra de Roth, publicada 
na Suíça, vai concentrar seu interesse na década seguinte 
e, assumindo uma posição distinta de Hitchcok e Johnson, 

146  Nossa tradução. Texto original: For Neutra and other architects of his time, ar-
chitecture was conceived as a powerful instrument for social education, and nothing was 
more important than the first institutional environment encountered by a child: the school. 
(VIDLER, 2000: 1-2)
147  De 1932, resultado da exposição realizada no mesmo ano pelo Museu de Arte 
Moderna de Nova York com a curadoria de Hitchcok e Johnson, essa publicação apresen-
tou a Arquitetura Moderna para a América do Norte.

Experimental School, Bell, L.A., Ri-

chard Neutra. Fonte: ROTH, 1940.
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da consciência da época, que não para de se expandir pois 
as criações da Nova Arquitetura confirmaram que, se a ra-
zão comanda o conhecimento das coisas, é a intuição e a 
imaginação criativa que promovem seu ordenamento atra-
vés dos valores intrínsecos e não por meio de sua exteriori-
dade formal. 
 Chama a atenção o protagonismo que Roth dispensa 
às obras em si, ou seja, desde o sumário organizado pelas 
imagens dos 20 exemplos até a qualidade e a profundidade 
com que é detalhado cada um deles, abordando seus prin-
cipais aspectos construtivos, estéticos, financeiros e con-
textuais150. Ao evitar o desenho esquemático e o discurso 
retórico que caracterizam esse tipo de publicação, Roth es-
tabelece um verdadeiro tratado que organiza e compartilha 
o conhecimento de uma época sem a pretensão de transfor-
má-lo em manifesto. 
 A importância dispensada na publicação de Roth 
para escola como tema é outro aspecto relevante que pre-
tende reforçar a crença do autor de que a Nova Arquitetura 

150  É importante mencionar também que o projeto gráfico é de autoria de Max 
Bill.

evitar como referência fundamental uma abordagem dou-
trinária da criação da obra construída, como analisa Kenne-
th Frampton148. A Nova Arquitetura atingiu seus objetivos 
quando evitou que tanto as soluções espetaculares espa-
ciais quanto as técnicas se tornassem fins em si mesmas. 
Como manifestado por Roth,

[p]retender se ater apenas a princípios formais 
ou a simples esquemas construtivos seria que-
rer desprezar as próprias premissas da vida, cuja 
transposição bem compreendida deve, ao contrá-
rio, resultar em um enriquecimento, igualmente 
vivo, das criações arquitetônicas. Com a integra-
ção orgânica da construção com seu entorno ime-
diato e com o conjunto da paisagem, as condições 
locais constituem, em certo sentido, o que pode-
mos chamar de escala natural149. 

ROTH, 1946: 2-3

 A antologia apresentada no livro reúne vinte obras 
que, segundo o autor, constituem a expressão clara e direta 

148  Ver FRAMPTON, 1997: 305-306.
149  Nossa tradução. Texto original: Prétendre s’en tenir à des principes formels ri-
gides ou à de simples schèmes constructifs serait vouloir mépriser les données mêmes de la 
vie, dont la transposition bien comprise doit au contraire aboutir à un enrichissement, éga-
lement vivant, des créations architecturales. Avec l’intégration organique de la construction 
à son entourage immédiat et à l’ensemble du paysage, les données locales constituent en un 
certain sens ce que l’on peut appeler l’échelle naturelle.

parados pelos aspectos de natureza ambiental e social. No 
nosso entendimento, essa posição explica a profundidade e 
a clareza com que os elementos construtivos e contextuais 
das 20 obras apresentadas em destaque são exaustivamen-
te analisadas.
 Para nossa pesquisa, as ilustrações do texto introdu-
tório também são úteis pois comprovam a pertinência do 
conjunto de obras que selecionamos para a compreensão 
do período entre as duas grandes guerras e da noção do 
projeto como expressão da modernidade no enfrentamen-
to da realidade urbana e social, tal como nos propusemos 
no início deste capítulo. A observação é válida pois, além 
das duas escolas que mencionamos, Roth inclui, dentre as 
23 obras ilustradas no texto introdutório, a Escola ao ar li-
vre em Amsterdam de Joannes Duiker e Bernard Bijvoet e 
a Casa del Fascio em Como, de Giuseppe Terragni, cuja ar-
quitetura, como vimos, guarda estreita relação com o Asilo 

d’Infanzia Sant’Elia, do mesmo arquiteto.
 Portanto, para completarmos a tarefa a que nos pro-
pusemos, resta-nos entender quais são as contribuições da 
obra de Richard Neutra para nosso tema.

tem nesse equipamento público um elemento fundamental 
no processo de urbanização e de socialização. Para Chris-
toph Allenspach (2001: 99), Roth sempre lutou para que 
a escola fosse uma pequena cidade em que a sala de aula, 
como ponto de partida, facilitasse a promoção de novos 
processos pedagógicos e que os espaços de convivência se 
transformassem em fóruns, visto que na Suíça as escolas já 
eram usadas para atividades da comunidade local.
 Dentre as 20 obras publicadas no livro encontramos 
duas que merecem atenção em nossa pesquisa: a Experi-

mental School, construída por Richard Neutra no distrito de 
Bell, Los Angeles, em 1935, e a Ecole en plein air de Eugè-
ne Beaudouin e Marcel Lods, já estudada aqui. Além delas, 
Roth ilustra seu texto introdutório – A Realidade da Nova 

Arquitetura – com outras 23 obras mais conhecidas naquele 
momento, como a Ville Savoye de Le Corbusier e a Fallin-

gwater de Franck Lloyd Wrigth ou ainda a Bauhaus em Des-
sau de Walter Gropius. Ele sinaliza, assim, que a publica-
ção não pretende se opor ou romper com a expressão da 
modernidade estabelecida, mas sim demonstrar uma outra 
via baseada em fundamentos de ordem construtiva, am-
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 No trecho acima, Arthur Drexler descreve as dificul-
dades profissionais de Richard Neutra em 1926, dois anos 
após ter se estabelecido nos Estados Unidos153, situação 
que permitiu suas pesquisas conceituais. De seu projeto 
utópico – Rush City Reformed – destaca-se a proposta para a 
Ring Plan School, escola modelo a ser repetida na sua cida-
de ideal. Para Anthony Vidler (2000:2), o projeto de Neutra 
é o exemplo mais marcante de sua crença na extraordinária 
importância que a escola exerce nos processos de forma-
ção social. O modelo foi adotado em 1934 pelo Los Angeles 
School Board154 e aplicado no distrito de Bell, a escola foi 
construída em 1935 por Neutra e foi publicada por Alfred 
Roth com o título de Experimental School.

 A proposta para a Ring Plan School, mesmo antes de 
ser aplicada em Bell, já havia chamado a atenção de Henry-
-Russell Hitchcock e Philip Johnson que, como curadores do 
departamento de arquitetura do Museu de Arte Moderna de 
Nova York, selecionaram Richard Neutra como um dos nove 
arquitetos a serem apresentados na exposição Modern Ar-

153  Ver GIEDION, in BOESIGER, 1951:8-10.
154  Instituição responsável pela promoção da educação na região metropolitana 
de Los Angeles desde 1853.

Da Ring Plan School da Rush City Reformed
à Experimental School em Bell, L.A.

Nestes anos difíceis sem contratos, Neutra con-
tinua a projetar os elementos de sua metrópole 
ideal — Rush City Reformed, um nome inventa-
do para evocar o rápido ritmo de vida americana 
e os lendários boomtowns151. A geometria Es-
partana das lajes de seus arranha-céus regular-
mente espaçados evoca as utopias urbanas dos 
Futuristas Italianos, de Le Corbusier e de Ludwig 
Hilbersheimer, embora as áreas contrastantes de 
espraiamento orgânico com habitações de baixa 
densidade, lojas e escolas, sugerem as paisagens 
pouco ocupadas de Los Angeles. 

DREXLER, 1984152

151  Aglomerados urbanos norte-americanos que nascem e crescem acelerada-
mente, sem controle.
152  Nossa tradução. Texto original: In these lean years without commissions, Neu-
tra continues to design the elements of his ideal metropolis— Rush City Reformed, a name 
coined to evoke the fast pace of American life and the boom towns of legend. The Spartan 
geometry of its regularly spaced skyscraper slabs recalls the urban visions of the Italian 
Futurists, Le Corbusier, and Ludwig Hilbersheimer, although the contrasting areas of or-
ganically sprawling low-rise housing, shops, and schools suggest the less densely packed 
landscapes of Los Angeles.

chitecture: International Exhibition em 1932155. No catálogo 
da exposição, os projetos de Neutra destacados são a Lovell 

Health House, em Los Angeles, e a Ring Plan School, dentro da 
proposta para a Rush City Reformed pois, segundo Hitchcock,

155  Além de Neutra, os arquitetos selecionados foram Franck Lloyd Wright, Walter 
Gropius, Le Corbusier, J. J. P. Oud, Mies van der Rohe, Raymond M. Hood, Howe & Lescaze 
e Bowman Brothers.

[a] organização do ponto de vista do projeto ex-
pressa claramente e coerentemente a constru-
ção utilizada e o propósito de suas partes. Uma 
importante forma de avanço na arquitetura é a 
elaboração de projetos utópicos ainda que a Ci-
dade do Futuro deva na realidade ser tanto uma 
modificação das cidades do presente quanto uma 
concepção totalmente nova e livre.156(1932: 160)

156  Nossa tradução. Texto original: The organisation from the point of view of de-
sign expresses clearly and coherently the construction used and the purpose of the various 
parts. One important means of architectural advance is the preparation of ideal projects 
even though the City of the Future must in reality be as much a modification of the cities of 
the present as a totally new and free conception.

Catálogo da exposição Modern Architecture. Capa e projeto Rush City Reformed; Richard Neutra. Fonte: Arquivo do Museo de Arte Moderna de Nova York.
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 Na mostra, a ausência dos arquite-
tos expressionistas e dos construtivistas, 
notada por Jean-Louis Cohen (2013: 194), 
não impediu a participação de Neutra157, 
cujo trabalho já demonstrara suas posi-
ções sobre o projeto e a resolução dos ele-
mentos construtivos e, ainda, sua relação 
com o meio ambiente social. Uma possível 
explicação seria a atuação de Neutra nos 
Estados Unidos, inicialmente nos escritó-
rios de Louis Sullivan e de Franck Lloyd 
Wright em Chicago, e posteriormente na 
Califórnia, associado a Rudolf Schindler 
ou individualmente158, como nos projetos 
apresentados na exposição. 

157  Antes de se instalar nos Estados Unidos, Neutra 
trabalhou com Scharoum em Berlim e e com Otto Wagner em 
Viena.
158  Reyner Banham, no capítulo Arquitetura III: Os 
Exilados, de sua obra Los Angeles: Arquitetura de Quatro Eco-
logias (2013: 160-188), defende a importância da arquitetura 
desenvolvida na Califórnia, em que Neutra e Schindler foram 
protagonistas, mesmo antes das perseguições nazistas da dé-
cada de 1930, e salienta como, de certa forma, sua importância 
fora desprezada.

Plantas do pavimento superior e do pavimento térreo da Ring Plan School. Richard Neutra. Fonte: Arqui-

vo do Museu de Arte Moderna de Nova York.

Ring Plan School: Vista da maquete. Richard Neutra. Fonte: Arquivo do Museu de Arte Moderna de Nova York.
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 Mesmo com o reconhecimento de instituições e pu-
blicações responsáveis pelo estabelecimento da Arquitetu-
ra Moderna na América do Norte, como o MOMA de Nova 
York e o The International Style de Henry-Russell Hitchcock 
e Philip Johnson, o trabalho de Neutra não deixa de estabe-
lecer a conexão com a visão defendida pela Nova Arquitetu-
ra de Alfred Roth, o que explica sua presença para ilustrar 
as noções de modernidade expressas pelas publicações ci-
tadas. Na visão de Kenneth Frampton, as preocupações am-
bientais de natureza biológica gerais de Neutra, chamadas 
de “biorrealismo”, estavam totalmente desvinculadas das 
motivações exclusivamente formais atribuídas ao “Estilo 
Internacional”, o que deve ter motivado Roth a se interes-
sar por sua obra161. Em certo sentido, o trabalho de Neu-
tra estaria muito mais próximo de suas raízes austríacas e 
do Neues Baue162 germânico do que dos questionamentos 

161  FRAMPTON 2003: 303-306.
162  Paulo Bruna (2010) examina com profundidade a Noção do Moderno em Ar-
quitetura e Urbanismo e a experiência do Neues Baues no período entre as duas grandes 
guerras. Ver Uma Arquitetura em Construção - A Noção de Equipamento na primeira parte 
do presente capítulo.

 Apenas um ano após a Experimental School em Bell 
ser inaugurada, o trabalho de Richard Neutra é novamente 
destacado, desta vez por Ernestine M. Fantl159 na exposição 
Architecture in California:

De seus edifícios recentes, talvez o mais inte-
ressante seja a Experimental Public School and 
Kindgarden, mérito não apenas de Neutra mas 
também da visão do Los Angeles Board of Edu-
cation. A extensão do trabalho executado por 
Neutra permite-lhe se posicionar como um dos 
principais arquitetos na América e, por meio de 
seus projetos e de suas obras, ele tem dado um 
impulso para soluções inteligentes a novos pro-
blemas.160 (FANTL, 1935: 10)

159  Curadora da exposição organizada pelo Departamento de Arquitetura do Mu-
seu de Arte Moderna de Nova York.
160  Nossa tradução. Texto original: Of his recent buildings, perhaps the most inte-
resting is the Experimental Public School and Kindergarten, a credit not only to Neutra but 
to the vision of the Los Angeles Board of Education. The extent of Neutra’s executed work 
permits him to rank as one of the fore-most architects in America and, through his project 
as well as through his work, he has given an impetus to the intelligent solution of new pro-
blems.

senhados para potencializar as principais intenções do pro-
jeto, seja do ponto de vista ambiental ou social. Se na Ring 
Plan o porte da escola para 400 alunos, aproximadamente, 
exigiu que o eixo principal leste-oeste fosse desmembrado 
em dois arcos, formando o “anel”, em Bell, por outro lado, a 
galeria se abre para os outros edifícios existentes, confor-
mando uma “praça” interna. 
 A configuração em anel impede que a longa galeria 
tenha um fim de linha, ou seja, uma direção sem saída. É ver-
dade que as duas alas criadas podem facilitar a organização 
dos alunos, entretanto Neutra está mais preocupado com a 
integração de todos os envolvidos no processo de aprendiza-
gem e desses com o meio ambiente. Assim, em cada encontro 
do eixo longitudinal com o anel foram posicionados os am-
bientes coletivos: a leste, o refeitório, a oeste, os vestiários 
e as oficinas de trabalhos manuais, e sobre essas, o ginásio-
-auditório. No interior do grande pátio interno formado pelo 
anel há uma piscina e um campo gramado para jogos.

estéticos dos protagonistas do International Style, por sua 
visão científica da arquitetura como um meio racional e ob-
jetivo na concepção do meio ambiente construído, ou seja, 
por sua obra ter

[...] um ar não de um artefato físico, mas de uma 
construção intelectual, expresso no detalhamen-
to diagramaticamente esquelético que se torna-
ria a marca registrada de Neutra por mais de dez 
anos. (BANHAM, 2013: 169)

 O caminho para entender as propostas de Richard 
Neutra passa pela compreensão dos elementos do projeto, 
o que nos auxilia a percorrer o itinerário entre a utópica 
Ring Plan School e a Experimental School em Bell. 
 Em primeiro lugar, devemos citar o forte esquema 
diagramático que gera a implantação da edificação, citado 
por Banham. As escolas são organizadas a partir de longos 
eixos de circulação, tratados como galerias de convivência e 
não apenas como corredores de passagem, ou seja, são de-
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dem usufruir de outras instalações complementares exis-
tentes, o que explica a escala reduzida da obra e, principal-
mente, a opção pela integração da galeria de circulação com 
a praça interna que sua implantação criou.

 Em Bell, o cruzamento da galeria norte-sul com a 
galeria de acesso pela Bear Avenue abre-se para duas salas 
da pré-escola. Por se tratar da ampliação de uma escola de 
bairro, os 120 alunos atendidos pelo projeto de Neutra po-

Legenda:

1. salas de aula

2. copa

3. sanitário feminino

4. sanitário masculino

5. sala da pré-escola

6. sala da pré-escola

7. depósito

8. copa

9. sanitário

10 terraços das salas de aula

11. praça interna do colégio

Experimental 
School, Bell, L.A. 

Planta. Fonte: Ar-

quivo Università 
Sapienza.

Experimental School, Bell, L.A. Sala de aula, corte transversal. Fonte: ROTH, 1940.

0 105N
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 Apesar de não haver o projeto detalhado da Ring 

Plan School, é possível observar que Neutra previu uma co-
bertura formada por sheds transversais com dupla orien-
tação, posicionados entre cada sala de aula e cada um dos 
sanitários compartilhados entre elas. Dessa maneira, a co-
bertura pode espalhar luz natural pelas únicas paredes das 
salas e proporcionar a saída do ar quente, como utilizado 
em ambientes industriais. A ocupação interna pode, assim, 
ser feita com liberdade por não depender de uma única po-
sição de aberturas.
 O terceiro aspecto que sublinhamos, e certamente o 
que reúne um conjunto mais amplo de características, é a 
extrema preocupação de Neutra com a qualidade, a perti-
nência e a precisão dos elementos construtivos. Prova disso 
é o esforço dispensado para encontrar o método construti-
vo mais adequado para viabilizar o mesmo corte transver-
sal proposto para a Experimental School em Bell. Na publi-
cação de Alfred Roth é possível observarmos cinco soluções 
distintas detalhadas e compará-las como realizações técni-
cas, estéticas e financeiras. 

 Em segundo lugar, cabe destacar a importância da 
cobertura não somente como elemento de proteção e de ex-
pressão formal mas, fundamentalmente, como um disposi-
tivo que proporciona ativamente a qualidade ambiental do 
espaço interno. 
 Assim, em Bell, a peça mais importante para o en-
tendimento do projeto passa a ser o corte transversal pela 
sala de aula, que demonstra todo o cuidado no desenho, no 
posicionamento e no dimensionamento das coberturas. A 
sala de aula é fartamente iluminada e ventilada natural-
mente mas com a possibilidade de controle em função da 
altura livre de 3,65m e do funcionamento das amplas es-
quadrias em fachadas opostas. Essa condição seria preju-
dicada sem a eficiência da cobertura. A treliça em madeira 
de 1,35m cria um colchão de ar, ventilado por venezianas, 
que isolam as salas do forte calor do sul da Califórnia. Nos 
beirais, Neutra projeta painéis verticais de enrolar em lona 
que sombreiam as fachadas. Todo o conjunto é apoiado em 
estrutura leve de madeira que se mostrou mais adequada 
para enfrentar os riscos sísmicos da região.

A verdadeira educação não é ensinar como fazer 
as coisas. É fazendo as coisas que o aprendizado 
da criança é facilitado.163 (NEUTRA, 1935: 28; em 
negrito no texto original)

 Novamente, a observação da imagem da sala de aula 
mostra-nos os princípios que levaram a escola em Bell ser 
denominada Experimental School. 
 É fato que a extensão das atividades de aprendizagem 
ao ambiente externo está ligada às mesmas preocupações de 
ordem ambiental que norteavam as experiências pedagógi-
cas higienistas europeias por nós destacadas nos projetos de 
Basel, Amsterdam, Suresnnes, Villejuif e Como. Todavia, Neu-
tra tem que enfrentar as dificuldades do clima extremamen-
te quente e seco do sul da Califórnia sob o risco de prejudicar 
o protagonismo das atividades ao livre, sempre delimitadas 
pelo prolongamento externo da sala de aula.
 O esforço de Neutra na concepção de uma arquitetu-
ra baseada nos elementos construtivos, adequada ao meio 
ambiente natural e social encontrado em regiões de clima 
quente, pode ser compreendido ao examinarmos sua obra 

163  Nossa tradução. Texto original: True education is not teaching about doing 
things. It is doing things that facilities child learning. 

A sala de aula
 

Legenda:

1. circulação coberta

2. escaninhos

3. prateleiras

4. depósito

Experimental School, Bell, L.A. Sala de aula, planta. Fonte: ROTH, 1940.

5. bancada com pia

6. carteiras

7. lousa

8. biblioteca

9. portas de correr



352 353

 Em certa medida, ao denunciar o que ele chama de 
“cienticismo”, que domina a produção da arquitetura social, 
Neutra pretende demonstrar que sua extrema preocupação 
com a qualidade dos elementos construtivos, baseada nos 
seus aspectos técnicos e econômicos, é fruto de um enten-
dimento de que o meio ambiente construído é o responsá-
vel pelo enfrentamento da condição social urbana e rural, 
como na experiência de Porto Rico, pois para ele 

[há] muitos determinantes fora do domínio es-
treito dos consagrados “fatos reais”, quando se 
trata de uma coisa tão complexa como, por exem-
plo, planejar uma cidade, arrabaldes, uma mora-
dia ou um quarto de criança, seja pré-fabricado 
ou não. A ciência pura e viva precisará ainda de 
várias gerações para esclarecer e plenamente re-
solver esses problemas. Enquanto isso, devemos 
viver e construir para poder viver; e teremos de 
fazê-lo com arte, com aquela faculdade humana 
da qual dependeu a cultura de séculos. (NEUTRA, 
1948: 216)

Arquitetura Social em Países de Clima Quente164, publica-
da em 1948, após diversas viagens realizadas por ele pe-
las Américas, que incluíram o Brasil em 1945, e sobretudo 
após um extenso trabalho de planejamento e de projeto de 
equipamentos sociais – escolas e hospitais - em Porto Rico. 
 Apresentados e detalhados com extrema profun-
didade165, os projetos propostos fundamentam os ensaios 
em que Neutra defende seu entendimento frente à condi-
ção moderna, consolidada após o final da Segunda Grande 
Guerra. Neles, Neutra se ressente de ser considerado, de 
maneira equivocada, um engenheiro e não um artista pro-
duzindo arquitetura, mesmo porque para ele

[a] época em que vivemos favorece aquilo que 
é chamado de “ciência”, em detrimento da arte 
– especialmente quando se trata de realizar pla-
nejamento como uma ação social166. (NEUTRA 
1948: 212, em itálico na versão original)

164  A versão é bilingue (inglês e português). No título original em inglês, Neutra 
utiliza “in regions of mild Climate” que, erroneamente foi traduzido por “em países de 
clima quente”. 
165  Tanto como um ensaio ou como um manual de projeto, a obra se tornará re-
ferência para os equipamentos projetados em São Paulo. É notável como o uso dos con-
ceitos de coordenação modular, de padronização de componentes e de ambientes, assim 
como as simulações das implantações baseadas na especialização funcional de cada pa-
vilhão estarão presentes nos projetos do 2º Convênio Escolar e, sobretudo, nos manuais 
elaborados pela Conesp e FDE, que, desde a década de 1970 até o presente, orientam 
todos seus projetos escolares.
166  Na versão em inglês: "design as a social service". Imaginamos que Neutra deva 
ter preferido usar design num sentido mais amplo, não somente como projeto, mas como 
uma ação propositiva no território: planejamento.

à modernidade expressa nas obras dos grandes mestres 
presentes na The International Style de Henry-Russell Hit-
chcock, pois

[do] ponto de vista econômico, técnico, estético 
e humano, essa estrutura oferece uma solução 
ideal, um melhoramento sobremodo feliz e que 
abre caminho para maiores aperfeiçoamentos. 
A fama dessa escola já se espalhou pelo mundo 
afora e ela foi considerada um exemplo único. (in 
NEUTRA, 1948: 20) 

 Dessa maneira, além dos citados aspectos técnicos, 
climáticos e econômicos, a influência das propostas de 
Neutra sobre a sistematização das redes públicas de equi-
pamento no Brasil se deve particularmente pelo estabele-
cimento de uma metodologia de projeto e pela organização 
espacial da obra, como observam Claudia Loureiro e Luiz 
Amorim (2002), para quem o impacto de seu livro, apesar 
de pouco referenciado, foi particularmente significativo 
para os projetos nas redes de ensino e saúde das regiões 
nordeste e sudeste. 

 A importância do resultado e da divulgação desse 
trabalho pode ser percebida na introdução do livro, elabo-
rada por Gregory Warchavchik. Nela Warchavichik, cons-
ciente das carências sociais que marcaram as cidades brasi-
leiras, destaca como a arquitetura de Neutra é portadora de 
um caráter formativo:

Em sua escola experimental para Los Angeles 
[Experimental School em Bell], Neutra prestou be-
nefícios às crianças de sua cidade e à junta local 
de educação. [...] pela primeira vez e combatendo 
toda a oposição convencional desta época, Neutra 
acabou criando uma combinação flexível da sala 
de aula ligada com o ar livre, própria para um mé-
todo de ensino em que o aluno aprende variando 

de ocupações. (in NEUTRA, 1948: 18) 

 Para Warchavichik, trata-se portanto da defesa do 
projeto como meio de enfrentamento da condição urbana e 
social, muito mais do que a construção da referência formal 
como transformadora do lugar, o que não significa oposição 
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 A conclusão deve ser estendida à sistema-
tização da rede física de ensino implantada no es-
tado de São Paulo a partir da década de 1970, com 
a criação da CONESP. Ao examinarmos os manuais 
produzidos por seu corpo técnico167, cuja evolução 
e atualização ainda hoje orientam os projetos es-
colares coordenados pela FDE, sua sucessora, po-
demos comprovar a grande proximidade entre os 
conteúdos dos referidos documentos.

167  Ver CONESP: 1977. FDE, catálogos técnicos em <https://www.
fde.sp.gov.br/PagePublic/Interna.aspx?codigoMenu=158>.

Noção de unidades componentes descritas por Richard Neutra. Fonte: Arquitetura social em países de 
clima quente, 1948.

Sanitários e refeitório como ambientes-escolares padrão descritos por Richard Neutra. Fonte: Arquitetura social em países de clima quente, 1948.

Exemplo de implantação padrão descritos 

por Richard Neutra. Fonte: Arquitetura so-
cial em países de clima quente, 1948.
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Reprodução dos manuais da Conesp (1977) que continuam sendo utilizados pela FDE para a padronização dos projetos escolares no estado de São Paulo. 

O conteúdo tem sido regularmente atualizado e aprimorado.

Reprodução dos manuais da Conesp (1977) que continuam sendo utilizados pela FDE para a padronização dos projetos escolares no estado de São Paulo. 

O conteúdo tem sido regularmente atualizado e aprimorado.
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O equipamento público 
e a construção da nova arquitetura

 Não podemos mensurar com segurança até que pon-
to as influências apontadas até aqui se refletiram direta-
mente na produção arquitetônica da equipe do 2º Convênio 
Escolar em São Paulo ou mesmo da obra de Affonso Eduar-
do Reidy no Rio de Janeiro. No entanto, ficou evidente a 
convergência das obras públicas de aprendizagem realiza-
das nas décadas de 1940 e 1950 por Reidy e pelo 2º Convê-
nio com as realizações e os textos não somente de Richard 
Neutra, mas também dos outros arquitetos estudados neste 
capítulo: Hannes Meyer e Hans Wittwer em Basel, Joannes 
Duiker e Bernard Bijvoet em Amsterdam, Eugène Beaudou-
in e Marcel Lods em Susrennes, André Lurçat em Villejuif 
e Giuseppe Terragni em Como. Mesmo com todas as par-
ticularidades de cada contexto, o projeto atuou como me-
diador entre o ambiente construído e o ambiente natural, 
como observamos, enfrentando as transformações urbanas 
e sociais em suas diversas escalas. 
 Apesar de alguns autores considerarem que a possí-
vel genealogia da arquitetura escolar paulista de expressão 
moderna esteja mais enraizada nos textos e nas utopias de 

Le Corbusier168, pudemos observar que, na prática, a arqui-
tetura como instrumento de atuação baseada no conheci-
mento científico e na sensibilidade em relação ao contexto, 
como foi evidenciado nos projetos estudados, tem maior 
proximidade com o pensamento construtivista e funciona-
lista que consolidou a noção de equipamento público, em 
especial no período entre as duas grandes guerras.
  Dito isso, podemos prosseguir no estudo de um pro-
jeto de equipamento público de educação que marca defini-
tivamente o cenário da arquitetura recente em São Paulo: os 
CEU (Centro Educacional Unificado).
 
 

168  Ver: WISNICK, in FERREIRA, 2006:63. 
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toda a infraestrutura do primeiro, demonstrando sua total 
dependência. Por esta razão, pode-se dizer que os blocos 
creche e o esportivo são anexos do bloco educacional por 
não possuírem independência funcional plena.
 Esse modelo, previsto para ser implantado maci-
çamente nas diversas regiões periféricas do município, foi 
apresentado para encarar o desafio das múltiplas situações 
geográficas desse vasto território, que vão desde as áreas 
protegidas da Serra da Cantareira na zona norte, com sua 
topografia acidentada e os remanescentes da Mata Atlânti-
ca, até as áreas de mananciais da zona sul, próximas às re-
presas de Guarapiranga e Billings, passando pelas extensas 
regiões de córregos das zonas leste e oeste.
 São nessas condições que o objeto arquitetônico 
surge com total independência. Ao se avaliarem as 45 im-
plantações propostas, fica clara a intenção de se dar a essa 
tipologia o valor de protótipo, o edifício público como refe-
rência, identificável nos quatro cantos do município. A rela-
ção com o lugar é secundária, é fruto de resoluções funcio-
nais e operacionais.

CEU I
O céu é o limite

 A arquitetura dos CEU – Centro de Educação Unifi-
cada – insere-se na prática atual de grandes programas de 
intervenção urbana, em que é parte de um complexo con-
junto de ações do poder público, visando o atendimento das 
fortes demandas sociais.
 A opção da sua primeira equipe de projeto169 pela 
determinação de uma tipologia composta por três blocos 
principais dispostos em uma esplanada e uma plataforma 
mineral que se organiza em função do desenho do lote, ba-
seia-se na tradição da Arquitetura Moderna Brasileira ofi-
cial. As variações são dadas pela relação geométrica entre 
esses blocos e os equipamentos esportivos externos com-
plementares. A predominância física do bloco educacional 
com 145m de comprimento é determinante nas decisões 
de implantação. Seguindo a estratégia por ele imposta, são 
criadas as relações com os outros blocos, num jogo em que 
tanto o bloco creche, um disco metálico suspenso, como o 
bloco esportivo cultural, maciço e vertical, beneficiam-se de 

169  Projeto dos arquitetos Alexandre Delijaicov, André Takiya e Wanderlay Ariza, 
do Departamento de Edificações da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e de 
Obras da Prefeitura Municipal de São Paulo (EDIF), foi uma iniciativa da administração 
municipal para responder às carências socioeducacionais da cidade por meio de uma 
rede de equipamentos públicos de grande porte, distribuídos nas regiões menos atendi-
das pela infraestrutura urbana e social do município de São Paulo. Essa rede foi implanta-
da pela prefeitura entre 2001 e 2004 durante a administração da Prefeita Marta Suplicy.

CEU Aricanduva, vista aé-

rea. Foto: David Rego Jr. e 

Beto Garavello, EDIF.

CEU Pedreira, vista aérea. 

Foto: David Rego Jr. e Beto 

Garavello, EDIF.
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Legenda:

1. padaria escola

2. biblioteca

3. creche 

4. teatro 

5. balneário 

Legenda:

1. escola ensino fundamental  

2. escola ensino infantil  

3. creche  

4. atelier2

2

1

1

4

4

5

3

3

CEU padrão - planta do pavimento térreo. Fonte: EDIF.

CEU padrão - planta do primeiro pavimento. Fonte: EDIF.

Legenda:

1. escola ensino fundamental

 2. escola ensino infantil

3. estúdios

Legenda:

1. quadra coberta 

 2. conselho gestor

CEU padrão - planta do 

segundo pavimento. 

Fonte: EDIF.

CEU padrão - planta do ter-

ceiro pavimento. Fonte: EDIF.

Legenda:

1. sala de dança

 

CEU padrão - planta 

do quarto pavimen-

to. Fonte: EDIF.

2

2

1

1

1

3
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CEU Perus, zona norte. Implantação. Fonte: EDIF . CEU Parque São Carlos, zona leste. Implantação. Fonte: EDIF.
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CEU Navegantes, zona sul. Implantação. Fonte: EDIF.

 Essas decisões levaram à verticalização do projeto, 
tanto das áreas educacionais quanto das culturais e espor-
tivas, como pode ser verificado nas plantas do projeto pa-
drão. A verticalização é justificada pela dificuldade de en-
contrar terrenos amplos para a implantação do conjunto e, 
principalmente, para promover sua construção através do 
uso de sistemas construtivos pré-fabricados em concreto e 
aço, como foi o caso. 
 Cabe sublinhar que o resultado distancia as ativida-
des de convivência do nível do chão, confinando-as nos pa-
vimentos superiores. Se nos CIEP Niemeyer prioriza a for-
mação de um espaço coletivo gerado pelo piloti do térreo, 
procurando articulá-lo com o bloco esportivo e a bibliote-
ca, no chão do CEU, o que predomina é o balneário sempre 
isolado por alambrados por questões funcionais e de segu-
rança. Nesse sentido as diferenças com os projetos do 2º 
Convênio Escolar são ainda mais significativas. Ainda que 
estejamos tratando de três escalas distintas de equipamen-
to de aprendizagem, pois o programa do CEU incorporou 
as atividades culturais e esportivas inspiradas na escola- 
parque, o projeto abandona a solução pavilhonar que inte-
grava essas atividades formadoras e que marcou significa-
tivamente a arquitetura escolar paulista, o que, num certo 
sentido, pode ser também observado no CIEP.

 Nesse sentido a proposta distancia-se da arquite-
tura do Convênio Escolar, predominantemente pavilhonar, 
que criou disposições variadas, ainda que padronizadas, 
geradas pela interpretação das diversas situações locais, e 
aproxima-se dos CIEP de Niemeyer, fruto da aplicação dos 
preceitos modernos disseminados em Brasília. Entretanto, 
diferentemente da liberdade proporcionada pelo ilimitado 
horizonte do Planalto Central, as características dimensio-
nais de cada lote dos CEU determinam as leis básicas de 
implantação e a relação entre os blocos. Ou seja, a cidade, 
mesmo não sendo indutora da forma, foi determinante na 
definição das relações espaciais entre os blocos projetados, 
testando assim os limites do projeto, como salientamos. Es-
ses lugares, apesar de desprovidos das qualidades urbanas 
tradicionais e pouco consolidadas, possuem um nome, um 
significado, uma história recente que gerou o vazio ora ocu-
pado pelo CEU. Há décadas, seus habitantes são protagonis-
tas, através da autoconstrução, em um cenário marcante da 
realidade recente de nossa metrópole. 
 Outra decisão que deve ser destacada refere-se à 
ocupação do chão, a grande esplanada mineral, pelo bal-
neário. As três piscinas e o solário dominam grande parte 
das áreas livres do pavimento térreo, transformando-se em 
um quarto bloco edificado. 
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CEU Pera Marmelo em construção. Vista aérea durante a montagem da estrutura pré-moldada em concreto. Foto: David Rego Jr. e Beto Garavello, EDIF. CEU São Mateus em construção. Vista aérea do final montagem da estrutura pré-moldada em concreto. Foto: David Rego Jr. e Beto Garavello, EDIF.
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CEU Rosa da China. Vista aérea. Foto: David Rego Jr. e Beto Garavello, EDIF.
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CEU-I
Rosa da China, 

um céu pra chamar de seu

 Observar o CEU Rosa da China170, com quase quinze 
anos de existência, é se perguntar em que medida a arqui-
tetura transformou o lugar ou criou o lugar que não existia. 
 Para isso o edifício deveria se transformar em cen-
tro ordenador do lugar, seguindo, portanto, uma ordem di-
rigida pela abstração do modelo proposto, uma ordem de 
certa forma estruturalista, na medida em que imperam as 
decisões de organização do espaço dentro de estratégias de 
certa forma rígidas, reguladoras. Alexandre Delijaicov, em 
conferência realizada em 2017 no Instituto de Arquitetos 
do Brasil em São Paulo171, confirma essa visão ao afirmar 
que o projeto do CEU é, na realidade, um Centro Estrutura-
ção Urbana, inspirado no projeto da Praça de Equipamen-
tos desenvolvida por ele e pela equipe da EDIF na década 
de 1990. A Praça, implantada estrategicamente próxima às 
estações e terminais de transporte coletivo, receberia di-
versos equipamentos públicos dentro da noção dos “con-
densadores sociais”, desenvolvida pela vanguarda soviética 
no início do século XX172. No caso do CEU, o equipamento 

170  O projeto executivo de implantação do CEU Rosa da China (2003) teve como 
responsável o escritório Arco - Arquitetura Contemporânea (arquitetos Marcos Lobo de 
Toledo Barros e Maria Domingues Pinto Viana), foi construído pelo Grupo Construcap e 
coordenado pela equipe da EDIF.
171  Conferência organizada pela Escola da Cidade em 19 de abril de 2017. Dis-
ponível em <https://www.youtube.com/watch?v=Z6gWMbkqZLw>. Visualizado em 
22/10/2018.
172  Sobre “condensadores sociais”, ver KOPP, 1990: 74-111.
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É espantosa a naturalidade com a qual os protó-
tipos e modelos da primeira revolução moderna 
são repropostos no novo século, como se o tempo 
não tivesse passado. A seriedade da relação com 
a comunidade dos usuários age como freio inte-
lectual contra toda divagação. (BENÉVOLO, apud 
TAKIYA, 2009: 53)

  Takiya, ao trazer a observação de Benévolo, concor-
da que o CEU resgata a condição de protótipo ou modelo 
muito próxima dos “condensadores”, segundo o qual a ar-

formador tem a missão de tornar-se a referência do bairro, 
o polo de atração para o enfrentamento da condição urbana 
e social. 
 Partindo-se da hipótese de que o desafio foi a trans-
formação, ou seja, criar o lugar que não existia, podemos 
então analisá-lo segundo esse raciocínio. Por ser um espaço 
genérico, capaz de admitir variações e evoluções de uso, ele 
deve admitir transitoriedade, mobilidade, ou seja, ele de-
pende intensamente da apropriação que dele se faz, sem a 
qual perde em significado, o que confirma um dos autores 
do projeto ao citar Leonardo Benévolo:

CEU Rosa da China durante a construção. Vista aérea da fachada noroeste, ao longo da rua Clara Petreia, em que pode ser observada a estrutura pré-moldada em concreto 

sendo montada. Foto: David Rego Jr. e Beto Garavello, EDIF.

CEU Rosa da China durante a construção. Vista aérea sudeste em que pode ser vista a área livre próxima à rua Rosa da China. Foto: 

David Rego Jr. e Beto Garavello, EDIF.

quitetura é baseada no programa e as condições do lugar 
devem ser contornadas ou adaptadas.
 O encontro do CEU Rosa da China, no Bairro de Sa-
popemba, na cidade de São Paulo, revela uma nova dimen-
são até pouco tempo improvável. A paisagem consolidada 
como resultado de intenso trabalho de autoconstrução das 
últimas décadas, traço marcante da periferia metropolita-
na, abriga, no interior de uma pequena “grota”, um comple-
xo sistema púbico de edifícios onde se concentram ativida-
des educacionais, culturais e esportivas.

 O percurso ao redor das ruas que definem o perí-
metro do lote revela-nos claramente que sua topografia ori-
ginal foi resultado do caminho das águas, que, ainda hoje, 
descem o morro em direção ao córrego do Oratório, limite 
municipal com a vizinha Santo André173. Esse quase anfitea-
tro natural tem como ponto focal o CEU Rosa da China, um 
longo edifício de quase duzentos metros de comprimento. 
Não por acaso, o local é um dos pontos mais distantes do 
centro da capital. São esses bairros longínquos os mais ca-
rentes, onde a cidade pouco chegou, e quando o fez, foi de 
maneira predatória.

173  O córrego existente no terreno, indicado nos mapas Geosampa da Prefeitura 
de São Paulo, foi canalizado, como pode ser observado no projeto executivo da EDIF.
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CEU Rosa da China. Planta de situação. Fonte: EDIF.

CEU Rosa da China. Topografia e hidrografia. Fonte: Prefeitura de São Paulo, portal < http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br>.
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CEU Rosa da China. Vista noroeste do terreno antes da construção. Fonte: CEU Rosa da China. CEU Rosa da China. Implantação, projeto executivo. Fonte: EDIF.
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não se encontram pilotis no pavimento térreo. Este repete 
a solução marcante dos pavimentos superiores, onde duas 
galerias de circulação paralelas percorrem toda a periferia 
longitudinal do edifício, formando extensas varandas, for-
çando todo o fluxo a interagir visualmente com a paisagem 
e lembrando sempre da cidade que ali está e de como o dia 
a dia que ora se constrói poderá mudá-la. 

 Entrar no complexo é atravessar uma grande espla-
nada mineral, onde fica clara a proposta linear de implan-
tação, perpendicular às curvas de nível e beneficiando-se 
dessa estratégia para melhor acomodar as diferentes esca-
las do conjunto. 
 Ao contrário da leitura inicial que pode ser feita ao 
se examinar o ritmo estrutural das fachadas principais, 

CEU Rosa da China. Vista a partir do ponto mais alto da rua Rosa da China. Foto: Valério Pietraroia, 2011.

sempenho, solucionando conflitos, revelando como a arqui-
tetura, como parte do grande sistema que criou o CEU, pode 
ser criativa e poderosa, embora permeada de limites.
 A visita ao conjunto em um final de semana pode 

 Percorrer essas galerias é perceber todo o esforço 
realizado pelo projeto para acomodar a complexidade do 
programa, procurando dentro dos limites do sistema pro-
posto a diversidade de espaços fundamentais ao seu de-

CEU Rosa da China. Vista da creche a partir da rua Rosa da China. Foto: Valério Pietraroia, 2011.



380 381CEU Rosa da China. Vista do interior da galeria sudeste no 2º pavimento. Foto: Valério Pietraroia, 2011. CEU Rosa da China. Vista do interior da galeria sudeste no pavimento térreo. Foto: Valério Pietraroia, 2011.
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mostrar como suas funções complementares de cultura e 
esporte, enquanto atividades formadoras, estão consoli-
dadas na vizinhança, conforme a proposta original do pro-
grama. Por isso, espantou-nos a baixa frequência dos mo-
radores no local, resultado das dificuldades de acesso, da 
necessidade de um maior número de opções ou até mesmo 
da carência de recursos humanos para melhor explorar sua 
capacidade instalada.
 Fica claro, depois de quase quinze anos de existên-
cia, que o CEU Rosa da China tem dificuldades para manter 
e expandir as funções para as quais foi concebido174. Fica 
claro também que essas dificuldades, bem como as de ma-
nutenção e de operação do conjunto, ultrapassam os limites 
da arquitetura proposta. Não nos cabe, no contexto de nos-
sa pesquisa, avaliar essas dificuldades, mas pretendemos 
entender quais são os seus limites.

174  Além do ensino infantil, do ensino fundamental, das atividades esportivas e 
culturais, atualmente os CEU recebem também Telecentro, Labfac e a Uniceu. Fonte: Se-
cretaria Municipal de Educação de São Paulo.

CEU Rosa da China. Vista da fachada 

sudeste. Foto: Valério Pietraroia, 2011.
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A escala do lugar

CEU Rosa da China. Vista do interior de uma sala de aula do ensino fundamental. Foto: Valério Pietraroia, 2011. CEU Rosa da China. Vista do interior de uma sala de aula do ensino infantil. Foto: Valério Pietraroia, 2011.
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CEU Rosa da China. Vista da creche. Foto: Valério Pietraroia, 2011. CEU Rosa da China. Vista do pátio descoberto do ensino infantil. 

Foto: Valério Pietraroia, 2011.
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Planta do pavimento térreo e do pavimento superior do projeto executivo da creche. Fonte: EDIF.

CEU Rosa da China. Cortes A e B do projeto executivo da 

creche. Fonte: EDIF.

principal, dispostos nos pavimentos superiores e em par-
te do térreo, configurando cada etapa do desenvolvimento 
escolar, do infantil ao fundamental. Essa opção permite a 
concentração da infraestrutura, bem como o ordenamento 
interno baseado no posicionamento das atividades comple-
mentares e dos pátios cobertos. Os alunos fazem um per-
curso vertical na chegada e na saída, mas se beneficiam da 
predominância dos fluxos horizontais no próprio pavimen-
to durante o período em que permanecem na escola. 

 Estamos referindo-nos a um objeto arquitetônico 
primordialmente escolar. O CEU é antes de tudo uma esco-
la, onde devem conviver crianças de diversas faixas etárias 
e ocorrer as atividades necessárias para o desempenho de 
suas funções. Há um cuidado relevante em relação à con-
cepção da célula fundamental do ensino, a sala de aula, 
dentro de padrões tradicionais, adotados por diversos or-
ganismos públicos que tratam do assunto175. A associação 
de salas forma conjuntos no interior do bloco educacional 

175  Ver manuais da FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação) e da 
SEF (Superintendência do Espaço Físico da USP), assim como os próprios padrões cons-
trutivos padronizados pela EDIF.

CEU Rosa da China. Vista do interior do pátio coberto do ensino fundamental no 1º pavimento, junto à fachada nordeste. Foto: Valério Pietraroia, 2011.



390 391CEU Rosa da China. Vista do interior do pátio coberto do ensino infantil no 1º pavimento, junto à fachada nordeste. Foto: Valério Pietraroia, 2011. CEU Rosa da China. Vista do interior do pátio coberto do ensino infantil no pavimento térreo, junto à fachada nordeste. Foto: Valério Pietraroia, 2011.
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te, pretendendo qualificar o lugar criado, dotá-lo de um 
sentido que vá além do cumprimento dos currículos esco-
lares institucionais. O projeto associa, então, o programa 
da escola-classe e da escola-parque idealizado por Anísio 
Teixeira, mas se distancia significativamente do ponto de 
vista da arquitetura proposta e de sua relação com o chão, 
como pudemos verificar.
 O bloco cultural e esportivo surge de maneira mar-
cante e nele as funções sucedem-se verticalmente, como 
estratos não identificáveis, ou seja, trata-se de uma organi-
zação em camadas que não se comunica com o exterior. Em 
oposição ao bloco educacional, esse outro bloco mantém 
a mesma modulação e ritmo estruturais, mas não visíveis. 
Predomina o volume fechado por painéis pré-fabricados 
em concreto e não há referência às funções desempenha-
das em seu interior. Sua concepção original pretendia levar 
adiante a proposta de espaço indeterminado. 

 Se considerarmos cada fase da formação escolar 
uma unidade autônoma dentro do bloco, a horizontalidade 
inicial da arquitetura proposta dá lugar à verticalização. Os 
espaços comuns de convívio onde, para muitos educadores, 
a escola acontece e permite as trocas e a integração de seus 
públicos, estão confinados em cada pavimento. Fisicamente 
transversal ao bloco, esse espaço entre as etapas escolares 
é delimitado pelo ritmo estrutural, permanecendo contido 
dentro do mesmo limite vertical previsto para todo o edi-
fício, da sala de aula ao refeitório, sanitários e biblioteca. 
As variações admitidas restringem-se à alternância entre o 
fechado e o aberto, ao transparente e ao opaco. Novamente 
aqui predomina a estratégia ordenadora do espaço que vai 
ao encontro da tradicional visão estruturante da educação.  
 O CEU inova ao permitir que equipamentos cultu-
rais e esportivos de grande porte façam parte integrante 
desse “conjunto de escolas”. Dentro dessa lógica, a arqui-
tetura insere-se no sistema escolar instituído oficialmen-

CEU padrão. Planta do projeto executivo do 3º pavimento - ensino fundamental. Fonte: EDIF.

CEU padrão. Projeto executivo do corte transversal junto aos pátios cobertos do térreo, 1º e 2º pavimentos. Fonte: EDIF.



394 395CEU Rosa da China. Vista do interior da biblioteca no pavimento térreo. Foto: Valério Pietraroia, 2011. CEU Rosa da China. Vista do interior da sala de dança no 4º pavimento do bloco cultural. Foto: Valério Pietraroia, 2011.
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CEU padrão. Plantas do projeto executivo do teatro padrão em que pode ser observada a disposição da sala frontal com o palco italiano. Fonte: EDIF.

Pavimento térreo Primeiro pavimento Segundo pavimento

CEU Rosa da China. Corte longitudinal e elevação lateral do projeto executivo do bloco cultural e esportivo padrão em que pode ser observada a implantação da 

quadra poliesportiva coberta sobre o teatro. Externamente, a edificação foi tratada como um volume monolítico sem expressar sua complexidade interior. Fonte: EDIF.



398 399

 No caso do teatro, que domina o pavimento cultural, a pro-
posta de espaço cênico transformável, adaptável a cada situação 
local, deu lugar, no entanto, a uma configuração tradicional frontal 
de palco italiano, depois de audiências públicas realizadas na fase 
inicial do projeto. A mobilidade, entretanto, ainda persiste nos pa-
vimentos superiores onde predomina uma quadra poliesportiva co-
berta e salas de ensaio, de dança ou de ginástica.
 Ao conectar o bloco cultural e esportivo em continuidade 
ao bloco educacional, o CEU Rosa da China apresentou uma varian-
te do padrão original. Das 45 implantações propostas, apenas em 
três a variação ocorreu, nos CEU Pera Marmelo e Veredas, além do 
Rosa da China. Segundo Alexandre Delijaicov, em função da diver-
sas audiências públicas realizadas com os moradores, foi decidido 
que as implantações seriam “todas iguais”, ou seja, as três variações 
realizadas não se repetiram como estratégia de projeto. No nosso 
entendimento, houve a repetição do programa, pois todas as unida-
des deveriam receber as três edificações, sem a associação formal 
entre elas, como ocorrera no CEU Rosa da China, e também o bal-
neário, que foi majoritariamente solicitado pela população, segun-
do Delijaicov. Entretanto, as implantações foram significativamente 
diferentes em decorrência das dificuldades físicas de implantação, 
principalmente a do extenso bloco educacional.

CEU Rosa da China. Vista da sala de espetáculos do teatro. Foto: Valério Pietraroia, 2011.



400 401CEU Rosa da China. Vista da plateia do teatro. Foto: Valério Pietraroia, 2011.

gação (coberturas e marquises), propondo o encadeamento 
das atividades didáticas e de convivência em um único edi-
fício, capaz de atender de maneira inovadora aos progra-
mas tradicionalmente estabelecidos. Mesmo com todas as 
restrições construtivas e orçamentárias da época, a escola 
proposta admitia variações de escala dos espaços internos 
e de sua relação com o contexto imediato. Essa estratégia, 
tão cara à formação de nosso patrimônio arquitetônico, se-
gue viva em algumas das realizações contemporâneas aos 
CEU, que foram implantadas pela FDE, como a Escola Jar-
dim Ataliba Leonel, São Paulo, concebida pelos arquitetos 
Ângelo Bucci e Álvaro Puntoni, em 2003.

Programar

[...] todas essas ideias, a pequena florestinha, a di-
visão da escola por meio de aquários, dividir as 
classes por meio de aquários, o museu infantil, 
fazer-se e desfazer-se, a biblioteca infantil, todas 
essas coisas, foram os arquitetos que fizeram. 

DUARTE, apud TAKIYA 2009

 Neste depoimento marcante, Hélio Duarte testemu-
nha como a arquitetura deve ir além da resolução pragmá-
tica dos programas propostos. A escolha da escala dos edi-
fícios e as situações de implantação obtidas proporcionam, 
ainda hoje, a inovação de usos, fundamental para um equi-
pamento público formador.
 Por essa via, o CEU responde com extrema precisão 
às urgências impostas pelo cenário caótico da periferia da 
metrópole. Sua arquitetura austera pretende-se duradoura, 
no entanto, faz-se refém de seu próprio determinismo.
 A arquitetura paulista tornou-se célebre quando os 
projetos escolares que Vilanova Artigas desenvolveu para 
o Plano de Ação do Governo Paulista na década de 1960176 
alteraram a lógica pavilhonar e seus frágeis elementos de li-

176  Ver CAMARGO, 2016.
Escola Jardim Atibaia Leonel, São Paulo. Ângelo Bucci e Álvaro Puntoni.

Foto: Nelson Kon
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O CEU brilha

 Como vimos acima, as hipóteses recentes da arquite-
tura paulista identificaram caminhos que, calcados em sua 
tradição experimental e edificante, apontam para possibili-
dades importantes que devem ser investigadas. Dentro des-
sa perspectiva, o programa dos CEU, após quase quinze anos 
de sua concepção, mantém-se sólido na sua proposta de per-
manência e transformação em continuidade, assumida por 

seus autores, defensores dessa tradição. Estaríamos então 
num momento em que a arquitetura faz parte de um sistema 
de intervenção amplo no qual ela parece menos relevante do 
que em outros momentos de nossa história recente?
 Acreditamos que não. O CEU mostra que é possível 
encarar os desafios com a experiência consagrada para con-
solidar a permanência da arquitetura. Marina Waissmann 

CEU Rosa da China. Vista da fachada nordeste ao longo da rua Clara Petreia. Foto: Valério Pietraroia, 2011.

além das soluções instituídas? A capacidade transformado-
ra da arquitetura ainda é difícil de ser mensurada num cur-
to espaço de tempo, mas fica evidente que sem sua contri-
buição vamos permanecer dependentes de todas as outras 
forças que determinam a realidade metropolitana, tanto do 
ponto de vista econômico, quanto político e social.

bem assinala: “a tipologia não é suficiente para permanecer, 
mas o tecido, como matriz sim, reproduzindo-se e verticali-
zando-se sem a devida adaptação” (WAISSMAN, 1993: 58). 
Mas por que as novas gerações não encaram esses desafios 
procurando reverter essa constatação com a exploração de 
novos caminhos e propostas de hipóteses que possam ir 

CEU Rosa da China. Vista da fachada nordeste ao longo da rua Clara Petreia, junto ao teatro. Foto: Valério Pietraroia, 2011.



404 405

CEU II 
Continuidade e mudança

 Como foi possível observar até aqui, a 
continuidade do programa no qual o CEU se 
insere por mais de 15 anos merece destaque. 
A força de sua primeira fase de implantação, 
que chamamos de CEU I, reside na abran-
gência das atividades formadoras presentes 
no programa e na capacidade do projeto de 
ser implantado através de elementos cons-
trutivos pré-fabricados. O primeiro aspecto 
ampliou o atendimento das carências sociais 
das diversas regiões periféricas do municí-
pio de São Paulo enquanto o segundo permi-
tiu que o programa CEU fosse desenvolvido 
e implantado durante o ciclo administrativo 
de quatro anos. Em função disso, o CEU tor-
nou-se referência como equipamento públi-
co de maneira relativamente rápida.

 CEU Água Azul. Vista da praça central a partir da varanda da sala de dança do bloco cultural. Foto: 

Nelson Kon.

 O CEU II teve sua implantação iniciada com um plano 
já aprovado, ou seja, os 25 locais que receberiam o equipa-
mento já estavam definidos e os procedimentos de ordem 
legal e administrativa equalizados. Entretanto, duas orien-
tações da nova administração municipal levaram ao desen-
volvimento de um novo projeto. Segundo o arquiteto Walter 
Makhohl178, o objetivo foi distribuir o programa em um nú-
mero maior de edificações especializadas de menor porte, o 
que permitiu maior independência funcional, especialmente 
para as escolas infantil e fundamental, e, sobretudo, maior 
flexibilidade de implantação do conjunto em terrenos de me-
nores dimensões. Makhohl liderou a equipe autora do proje-
to do CEU II, escolhido após consulta realizada pela Prefei-
tura de São Paulo. Ainda segundo ele, os projetos executivos 
de cada implantação foram fornecidos por cada empresa 
construtora vencedora da respectiva licitação, contratando 
sempre sua equipe para o desenvolvimento179.

178  Ver depoimento na revista Projeto Design 342 (2008: 56-65). A matéria não 
especifica qual foi o procedimento legal utilizado pela Prefeitura para a escolha do proje-
to.
179  É importante mencionar que a implantação de 25 CEU II ocorreu durante duas 
gestões do grupo político liderado inicialmente pelo prefeito José Serra e posteriormente 
pelo seu vice-prefeito, Gilberto Kassab, reeleito em 2008.

 Se a rede de escolas-parque e escolas-classe ideali-
zadas por Anísio Teixeira precisou de três décadas para ser 
implantada e, como vimos, viabilizou-se com plenitude so-
mente com a construção de Brasília, o CEU manteve sua força 
como programa mesmo com as mudanças de ordem política 
e administrativa ocorridas no município177. A continuidade 
do modelo inspirado na escola-parque como programa foi 
além das pretensões político-administrativas de um manda-
to, ao contrário do que ocorre historicamente no Brasil. 
 Quando o II Programa Especial de Educação do Rio 
de Janeiro retomou a implantação dos CIEP no final da dé-
cada de 1980, a equipe liderada por Oscar Niemeyer mante-
ve o projeto original ultrapassando a meta de 500 unidades 
implantadas, mas não podendo garantir a mesma diversi-
dade de atividades oferecidas pelo equipamento, além de 
sua função de educação formal, como assinalamos na pri-
meira parte deste capítulo. 

177  Em 2004, a prefeita Marta Suplicy não foi reeleita. Seu sucessor, José Serra, 
garantiu a continuidade do programa CEU ao implantar as 25 outras unidades previstas 
no plano original, porém utilizando outro projeto.
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O retorno à implantação pavilhonar

CEU Água Azul. Implantação de 2003. Fonte: EDIF. CEU Água Azul. Implantação de 2008. Fonte: revista Projeto design, nº 342, agos-

to de 2008.

 Inicialmente, ao comparar as diversas implantações, 
fica evidente o retorno à organização pavilhonar, em certa 
medida, muito mais próxima da experiência do 2º Convênio 
Escolar ou mesmo do CIEP de Niemeyer180. A grande força 
do projeto de Makhohl é a praça que domina o conjunto, 
substituindo o balneário do projeto original. A praça ou es-
planada é a plataforma para onde todas as atividades con-
vergem ao mesmo tempo em que se relaciona com a cidade.
 A praça vai sendo conformada em função dos limites 
físicos do lugar em que o equipamento será implantado. No 
CEU Água Azul ela ocupa o centro do conjunto graças à ge-
nerosidade da frente do lote voltado para a rua, enquanto 
no CEU Vila do Sol, a implantação exigiu um espaço linear, 
mais próximo de uma rua interna. Em situações mais con-
solidadas, a praça redesenha a esquina, como no CEU Ja-
guaré, ou cria um espaço interno acolhedor, protegendo-se 
do meio urbano dominado por complexos viários, como no 
CEU Tiquatira.

180  A proximidade com o CIEP pode ser entendida pela colaboração que Walter 
Mahkhol manteve com Oscar Niemeyer em Brasília, Argel, Paris e Rio de Janeiro antes de 
estabelecer escritório próprio em São Paulo.

 O projeto das edificações do CEU II manteve ape-
nas a opção pela construção pré-fabricada das estruturas 
em concreto e aço. Todos os elementos construtivos eram 
distintos do projeto original e o programa arquitetônico 
foi distribuído em cinco edificações. O projeto de Makhohl 
privilegiou a horizontalidade de cada bloco especializado, 
todos com apenas dois pavimentos, e a independência to-
tal entre eles. Como pode ser observado nas plantas apre-
sentadas a seguir, diferentemente do projeto do CEU I, cada 
bloco possui seu próprio sistema de circulação vertical, seu 
próprio conjunto de sanitários e de refeitório, quando ne-
cessário. Nesse sentido, as novas implantações superam 
certa dependência entre os blocos que assinalamos no pro-
jeto do CEU I. Por outro lado, a concentração da infraestru-
tura que orientou de maneira decisiva o projeto original é 
abandonada em favor de maior liberdade nos arranjos de 
cada implantação. 
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CEU Três Pontes. Im-

plantação em São Mi-

guel Paulista, no extre-

mo leste do município 

de São Paulo, junto à 

várzea do alto Tietê. 

Fonte: Google Earth.

CEU Vila do Sol. Implantação em Campo Lim-

po, na zona oeste do município de São Paulo. 

Fonte: Google Earth.

CEU Jaguaré. Implantação 

original, 2003. Fonte: EDIF.

CEU Jaguaré. Vista aérea, 

2018. Fonte: Google Earth.
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CEU Tiquatira. Implantação original, 

2003. Fonte: EDIF.

CEU Tiquatira. Vista aérea atual, 

2018. Fonte: Google Earth

tinada ao ensino fundamental foi ampliada. Segundo Ricar-
do Souza (2010: 61-62), isso indica claramente que houve 
um redirecionamento do programa pedagógico em que foi 
priorizado o ensino fundamental formal em detrimento do 
ensino infantil e das atividades extraclasse. 
 Os dois edifícios escolares são plenamente reconhe-
cíveis no terreno e são invariavelmente implantados juntos, 
seja em paralelo ou alinhados. Como a semelhança entre 
eles é notável, tanto em planta como em corte, a diferencia-
ção é feita pelo uso das cores azul (ensino fundamental) e 
amarela (ensino infantil).

 As informações fornecidas pela EDIF mostram que 
as mudanças no projeto não reduziram as dimensões dos 
terrenos escolhidos para as implantações181. Na realidade 
foram mantidas as mesmas áreas escolhidas pelo plano ori-
ginal de 2003. Outro dado importante mostra que o CEU II 
reduziu em aproximadamente 20% a área construída, va-
riando de 10.155 m² no CEU Jaguaré a 11.606 m² no CEU 
Água Azul, enquanto o CEU I variava de 12.196 m² no CEU 
São Mateus a 14.177 m² no CEU Veredas. No entanto, não 
houve redução proporcional do número total de salas de 
aula, entre 32 e 44 salas em cada CEU II e entre 33 e 41 salas 
no CEU I. Por outro lado, a proporção de salas de aula des-

181  Ver SOUZA, 2010:60-62. O trabalho examina as experiências do CEU do ponto 
de vista de suas potencialidades pedagógicas experimentais.

CEU Água Azul. Vista lateral das escolas implantadas. Foto: Nelson Kon.
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CEU Água Azul. Plantas dos pavimentos 

térreos da escola infantil e da escola funda-

mental. Fonte: revista Projeto design, nº 342, 

agosto de 2008.

CEU Água Azul. Corte longitudinal da escola de 

ensino fundamental. Fonte: revista Projeto design, 

nº 342, agosto de 2008.

CEU Água Azul. Vista do recreio coberto e refeitório do ensino fundamental. Foto: Nelson Kon.

CEU Água Azul. Interior da sala de aula da escola de ensino infantil. Foto: Nelson Kon.
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 Do ponto de vista de nossa pesquisa, cabe salientar 
que o equipamento manteve sua condição primordial como 
lugar de aprendizagem porém, as atividades culturais e es-
portivas formadoras perderam relevância. Ao examinarmos 
o bloco cultural e esportivo verificamos que este ganhou em 
importância física na composição do conjunto, organizando 
as áreas não edificadas que se relacionam diretamente com 
ele, como o balneário e as quadras descobertas. Entretan-
to, distanciou-se das escolas e voltou-se muito mais para o 
atendimento da comunidade. O conjunto mantém sua mis-
são de atender as carências sociais do bairro do ponto de 
vista cultural e esportivo mas isola, de certa forma, as fun-
ções educacionais formais, diferentemente da clara inten-
são de integração e simultaneidade que caracteriza o pro-
jeto do CEU I. A disposição no interior da grande cobertura 
metálica, cujo corte trapezoidal se sobressai, demonstra a 
clara intenção de aproximar as atividades corporais (teatro, 
dança e esportes) entre si e em relação ao chão, opondo-se 
à proposta vertical do CEU I.

CEU Água Azul. Interior do bloco cultural e esportivo a partir do mezanino. 

Foto: Nelson Kon.

CEU Água Azul. Interior do bloco cultural e esportivo a partir da plateia da sala 

de espetáculos. Foto: Nelson Kon.

 O bloco administrativo e biblioteca completa o con-
junto. Seguindo também a ideia de independência funcio-
nal, as duas edificações de menor porte ocupam sempre as 
áreas próximas ao acesso do conjunto. A planta quadrada 
do primeiro e a planta circular do segundo são facilmente 
identificadas, mantendo os dois pavimentos que caracteri-
zam todas as edificações do conjunto.
 Como vimos, a decisão de projetar as edificações 
favorecendo sua independência funcional trouxe maior li-
berdade no momento da implantação do conjunto, em certa 
medida por recuperar a noção de pavilhão que caracterizou 
grande parte das obras construídas pelo 2º Convênio Esco-
lar. Além disso, vale destacar que a mudança permitiu que 
o projeto enfrentasse a diversidade das situações urbanas 
respondendo com a construção de lugares de natureza co-
letiva, como praças, largos ou ruas internas, que passaram 
a servir de transições para o espaço público. 

CEU Água Azul. Corte transversal e plantas do 

bloco cultural e esportivo. Fonte: revista Projeto 
design, nº 342, agosto de 2008.
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CEU Água Azul. Corte transversal e plantas da biblioteca. Fonte: revista Projeto design, nº 342, agosto de 2008.

 Cabe ressaltar ainda que a concepção da edificação de 
vocação cultural e esportiva, que atende também à comuni-
dade local, mantém a proposta original do CEU, porém sua 
organização horizontal se adaptou com maior naturalidade 
às dificuldades de associar o sistema educacional formal às 
atividades sociais do bairro. Isso significa que os fluxos in-
ternos e externos podem ser melhor organizados graças à 
diversidade de acessos e de orientação trazida pela proposta. 
 Por outro lado, a falta de identidade entre os blocos 
e principalmente a pouca integração entre eles contribuí-
ram para afastar as atividades formadoras complementares 
como parte fundamental do equipamento de aprendizagem, 
diferentemente do que ocorreu com as obras do 2º Convênio 
Escolar. Sem a proximidade das edificações, sem os singelos 
percursos entre elas e, principalmente, sem a abertura para 
a cidade, qualidades que destacamos no trabalho da equipe 
coordenada por Hélio Duarte, o isolamento das escolas redu-
ziu as possibilidades de aproximação entre todas as ativida-
des, apesar dos benefícios administrativos obtidos.

CEU Água Azul. Vista externa da biblioteca. Foto: Nelson Kon.

CEU Água Azul. Vista interior da biblioteca. Foto: Nelson Kon.
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bana, que agregam diversos serviços sociais num 
único lugar, facilitando o acesso dos cidadãos 
aos serviços de saúde, educação, cultura, lazer 
e assistência social. [...] Os novos CEUs (Centro 
Educacional Unificado) fazem parte desta rede 
de equipamentos, devendo formar os chamados 
Territórios CEU. [...] A integração dos novos CEUs 
aos equipamentos sociais do entorno configura, 
assim, os Territórios CEU, objeto da presente con-
tratação de projetos. [...] Os Territórios CEU são 
formados pela implantação de edifícios novos 
(blocos de educação, cultura e esportes) em cen-
tros esportivos existentes, associados à reforma 
de suas instalações, à remodelação da quadra de 
equipamentos existentes, com remoção dos obs-
táculos que impedem sua maior integração na 
quadra, e da implementação de acessibilidade, 
melhorias nas calçadas, sinalização e paisagismo 
das vias de ligação entre o futuro CEU e os equi-
pamentos públicos do entorno. 

Termo de Referência, SP Urbanismo, 
22/08/2013

 

CEU III 
O CEU como território

O Programa Rede Integrada de Equipamentos 
visa melhorar a acessibilidade do cidadão aos 
serviços públicos de qualidade. A implantação de 
novos equipamentos sociais – creches, escolas de 
educação infantil, de educação integral, unidades 
básicas de saúde e pronto atendimento, hospi-
tais e centros culturais, centros esportivos, den-
tre outros – deve se dar de forma articulada no 
território. Assim, a implantação de novos equipa-
mentos deve ser feita, sempre que possível, pela 
integração de dois ou mais equipamentos num 
mesmo terreno, com uma arquitetura que facilite 
a integração entre eles, preservando suas especi-
ficidades funcionais.[...] O programa prevê ainda 
que a articulação dos equipamentos sociais numa 
mesma quadra seja ampliada para equipamentos 
sociais existentes num raio de 600m em seu en-
torno, através de conexões viárias sinalizadas e 
seguras para os pedestres, ciclistas e portadores 
de necessidades especiais. Com isso, a Prefeitura 
visa estabelecer novos centros de referência ur-

tos, o projeto deveria oferecer variações, chamadas de “ti-
pologias” pelo Termo de Referência, em que as condições do 
lugar pudessem ser melhor consideradas. Para tanto, as im-
plantações dos CEU seriam feitas em Centros Esportivos Mu-
nicipais existentes que possuíssem potencial para ampliar 
sua capacidade de atendimento, ou seja, que funcionassem 
com certa ociosidade. A decisão nos parece acertada na me-
dida em que trouxe para o projeto as qualidades locais sem 
abrir mão da repetição do padrão. O projeto agora incorpora 
a missão de contribuir na recuperação do ambiente urbano 
e de redirecionar suas vocações não se limitando, portanto, à 
prestação de serviços de natureza social.
 Assim, o projeto do CEU III pretendeu resolver os 
limites do projeto original através da sua revisão e da sua 
maior flexibilidade, ao mesmo tempo em que desenvolve 
diagnósticos da estrutura urbana na qual será instalado, 
considerando seu raio de ação de 600 m184. 

184  Cabe lembrar que, em 1948, o 2º Convênio Escolar definiu que cada escola 
deveria atender à comunidade num raio de 1.500 m, como vimos neste capítulo. 

 A continuidade do programa CEU a partir de 2013182 
retomou o projeto original procurando consolidar a noção 
de rede de equipamentos em que o CEU é a referência em 
torno da qual todos os outros equipamentos sociais irão se 
integrar. No trecho ao lado, o documento publicado pela 
Prefeitura indica uma mudança significativa de rumo ao in-
troduzir a noção de território como fundamento para o de-
senvolvimento e a implantação do projeto. Nesse sentido, 
o programa amplia o raciocínio de projeto não somente in-
corporando a recuperação de equipamentos existentes na 
rede pública do município mas especialmente a da infraes-
trutura de mobilidade urbana para viabilizar a integração 
da referida rede, constituindo assim o Território CEU.
 No que concerne nossa pesquisa, deve ser destacada 
a decisão da Prefeitura de São Paulo de revisão do projeto 
original183, abrindo caminho para transformar em sistema o 
modelo original repetido na primeira etapa de implantação, 
o CEU I. Em outras palavras, para atingir a meta de constituir 
um território em que o CEU articule a rede de equipamen-

182  O prefeito eleito Fernando Haddad fixou como meta a construção de 20 no-
vos CEU para o mandato 2013-2016. Segundo a SP Urbanismo, os 20 Territórios CEU 
previstos foram: Parque do Carmo, São Pedro, Carrão, José de Anchieta, Freguesia do Ó, 
São Miguel, Vila Alpina, Novo Mundo, Piracuama, Cidade Tiradentes, Grajaú, Pinheirinho 
d’Água, Santo Amaro, Imperador, Taipas, Tremembé, Vila Medeiros, Ermelino, Água Bran-
ca e Héliópolis. 

183  Nos documentos dos estudos de projeto apresentados como Termo de Refe-
rência de 23/08/2013 a equipe era formada pelos arquitetos José Oswaldo Vilela, Wan-
derley Ariza, Leon Yajima, Helena Nosek, Hannah Machado, Ricardo Aguillar, Kátia Cano-
va, Tereza Herling (responsável técnica) e pela engenheira Valéria Patriani.
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Território CEU. Plantas do projeto básico da tipologia 1. Fonte: SP Urbanismo.

Território CEU. Plantas, corte e elevação do projeto básico da variante da 

tipologia. Fonte: SP Urbanismo.
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por “elementos de conexão” (escadas e elevador) e “am-
bientes de apoio” (sanitários). 
 Cabe sublinhar que o projeto pretendeu resgatar os 
fundamentos do padrão original desenvolvido em 2003, 
mas reconheceu a necessidade de resolver seus limites. O 
projeto agora parte da independência funcional em direção 
à integração desejada. Em outras palavras, a experiência do 
CEU II demonstrou ser fundamental para que o equipamen-
to de aprendizagem desempenhasse inicialmente sua mis-
são primordial de aprendizagem para poder expandi-la em 
direção às outras atividades formadoras. O caminho inver-
so materializado no CEU I exigiu a introdução de dispositi-
vos administrativos e físicos complexos, alheios à intenção 
de simultaneidade funcional, atestando , como pudemos 
observar, uma certa rigidez formal.
 Ao examinarmos os documentos do projeto básico, 
é possível verificar que, ainda que a modulação estrutural 
e a determinação dos elementos construtivos indiquem um 
grau significativo de padronização extremamente próxima 
do projeto do CEU I, há uma sinalização clara de que a liber-
dade de implantação oferecida ao projeto é o fundamento 
principal na construção da noção do Território CEU.

 O processo de desenvolvimento do projeto execu-
tivo padrão do CEU III e de suas implantações ocorreu no 
segundo semestre de 2013 e durante o ano de 2014, através 
de licitações públicas. Vale salientar que nosso objetivo não 
é entender e avaliar o referido processo e sim examinar as 
modificações introduzidas no projeto e em sua aplicação.
 Após a revisão do padrão, o CEU assumiu uma visão 
muito mais sistêmica do projeto. Em certa medida, é notá-
vel como os blocos originais foram flexibilizados, passando 
a ser denominados “agrupamentos funcionais”. As simula-
ções de associação entre os agrupamentos funcionais fo-
ram chamadas de “arranjos” compostos de “composições 
de articulações”. O sistema manteve os agrupamentos edu-
cação, cultura e esportes, sem que nenhum deles constituís-
se obrigatoriamente uma edificação isolada. É introduzido 
ainda o agrupamento de uso múltiplo, pois ficou claro o po-
tencial que tem o CEU para atender a programas ainda não 
elaborados ou consolidados, como ocorreu com os Telecen-
tros, a UNICEU e os Labfabs185. 
 O padrão apresentado pela Prefeitura em abril de 
2014 sugeriu quatro “arranjos lineares”, quatro “arranjos 
paralelos” e quatro “arranjos verticais” em que os agrupa-
mentos são associados ou separados e complementados 

185  Os Telecentros oferecem serviços de internet; a UNICEU oferece formação su-
perior associada a Universidades Federais; os Labfabs são oficinas de fabricação digital.

 O documento186 anterior sugere doze implantações 
que apresentam significativas diferenças entre si. Em pri-
meiro lugar, permitem estabelecer relações de proximidade 
variada entre as áreas funcionais, tanto através da vertica-
lização do conjunto quanto de sua organização pavilhonar. 
Em segundo lugar, permite maior liberdade na orientação 
de cada área funcional em relação ao conjunto implantado. 
A partir desses procedimentos iniciais é possível eleger com 
maior precisão o nível de implantação do conjunto e princi-
palmente potencializar suas relações com as áreas livres pró-
ximas e com o contexto urbano. É uma mudança substancial 
em relação ao projeto original na medida em que considera a 
aproximação do meio ambiente construído com o meio am-
biente natural um fundamento necessário para que as ativi-
dades formadoras se desenvolvam. Isso significa que as difi-
culdades físicas com as quais se deparou o programa CEU I, 
como as dimensões reduzidas dos terrenos ou sua topografia 
acidentada, situações frequentes no município de São Paulo, 
são encaradas como atributos do projeto na medida em que 

186  Nos documentos dos estudos de projeto apresentados como Termo de Refe-
rência de abril de 2014 a equipe era formada pelos arquitetos Eduardo D. Martini, José 
Oswaldo Vilela, Wanderley Ariza, Leon Yajima, Helena Nosek, Hannah Machado, Higor 
Carvalho, Igor Cortinove, Ricardo Aguillar, Omar Dalank, Kátia Canova, Tereza Herling 
(responsável técnica) e pela engenheira Valéria Patriani.

a arquitetura pode se valer de seus elementos construtivos 
para materializar situações espaciais inovadoras.
 Cabe destacar que o projeto CEU III, ao assumir a 
noção de sistema, abre caminho para soluções de implan-
tação. Como exemplo, podem ser citados pátios internos 
totalmente contidos pelas edificações, como praças inte-
riores ou, ainda, a decisão de partir de um procedimento 
de transposição para vencer grandes desníveis do terreno, 
minimizando a necessidade de obras de contenção e esta-
belecendo nova relação com o entorno.
 Além disso, quando se examina a mobilidade no in-
terior das edificações, pode-se constatar que os novos ar-
ranjos permitem fluxos de pessoas com maior variedade e 
maior aproximação, reduzindo o isolamento funcional que 
marcou o projeto original.
 O desenvolvimento do projeto executivo do CEU III 
teve como desafio manter os rígidos critérios de padroni-
zação construtiva do CEU I mas mantendo sua nova orien-
tação que permitisse a variabilidade de agrupamentos e 
de implantações187.

187  O projeto foi detalhado pelo escritório Helena Ayoub Silva & Arquitetos Asso-
ciados (08/2014). São mencionados nos documentos a participação de Helena Aparecida 
Ayoub Silva, Alexandre Gaiser, Gustavo Keer, Luísa Amoroso, Nicolas Carvalho, Oliver de 
Luccia, Rafael Murolo, Thomas Ho, André Ariza, André Vitiello, Elisa Haddad, Flávia Fal-
ceta e Kim de Paula.
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NOTAS

1. COTAS E DIMENSÕES EM METROS, EXCETO QUANDO INDICADO.
2. VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.
3. AS COTAS DE ALVENARIA NÃO CONSIDERAM O REVESTIMENTO NAS PLANTAS

1:100.
4. ALVENARIAS: BLOCO DE CONCRETO E=14cm, EXCETO ONDE INSTALADAS BACIAS

NAS DUAS FACES DA PAREDE, OITÕES NA COBERTURA E ALVENARIA
ESTRUTURAL DO LANTERNIM.

5. COMPONENTES NOVOS: NOMENCLATURA PADRÃO EDIF + "C". EX: PMC.01.
6. COMPONENTES ADAPTADOS: NOMECLATURA PADRÃO EDIF + " * ". EX: PM.01*.
7. COMPONENTES EDIF: VER CADERNO DE COMPONENTES EDIF. EX: PM.01
8. CJ-XX= MONTAGEM DOS CAIXILHOS. VER SÉRIE 900.
9. PARA AMPLIAÇÃO E DETALHES DAS COBERTURAS, VER FOLHA 801.
10. PARA DETALHES E VARIAÇÕES DE FACHADAS, VER FOLHAS 802 E 803.
11. OS ELEMENTOS DE FERRO (CORRIMÃOS, GUARDA-CORPOS E PORTÕES)

DEVERÃO RECEBER PINTURA ESMALTE SINTÉTICO.
12. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO RECEBER APLICAÇÃO DE

FUNDO ANTI-OXIDANTE.
13. TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA  NA COR CINZA

GRAFITE.
14. OBSTÁCULOS - TODOS OS OBJETOS CUJA PROJEÇÃO FOR MAIOR QUE A BASE

DEVERÃO SER SINALIZADOS.
15. NAS ESCADAS: INSTALAR PISO TÁTIL A 30cm DO PRIMEIRO ESPELHO
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NOTAS

1. COTAS E DIMENSÕES EM METROS, EXCETO QUANDO INDICADO.
2. VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.
3. AS COTAS DE ALVENARIA NÃO CONSIDERAM O REVESTIMENTO NAS PLANTAS
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4. ALVENARIAS: BLOCO DE CONCRETO E=14cm, EXCETO ONDE INSTALADAS BACIAS

NAS DUAS FACES DA PAREDE, OITÕES NA COBERTURA E ALVENARIA
ESTRUTURAL DO LANTERNIM.
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6. COMPONENTES ADAPTADOS: NOMECLATURA PADRÃO EDIF + " * ". EX: PM.01*.
7. COMPONENTES EDIF: VER CADERNO DE COMPONENTES EDIF. EX: PM.01
8. CJ-XX= MONTAGEM DOS CAIXILHOS. VER SÉRIE 900.
9. PARA AMPLIAÇÃO E DETALHES DAS COBERTURAS, VER FOLHA 801.
10. PARA DETALHES E VARIAÇÕES DE FACHADAS, VER FOLHAS 802 E 803.
11. OS ELEMENTOS DE FERRO (CORRIMÃOS, GUARDA-CORPOS E PORTÕES)

DEVERÃO RECEBER PINTURA ESMALTE SINTÉTICO.
12. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO RECEBER APLICAÇÃO DE

FUNDO ANTI-OXIDANTE.
13. TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA  NA COR CINZA
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Agrupamentos funcionais - pavimento educação. Fonte: SP Urbanismo 

Pavimento térreo

Pavimento superior

Corte A Corte B

Agrupamentos funcionais - pavimento uso múltiplo. Fonte: SP Urbanismo 

Pavimento térreo

Agrupamentos funcionais - pavimento cultura. Fonte: SP Urbanismo 

Pavimento térreo

Primeiro pavimento

Corte A

Segundo pavimento

Corte B
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 Como se observa no mapa ao lado, o plano de im-
plantação do Território CEU se organiza em três fases ainda 
não concluídas. Se por um lado, a obra vai se beneficiar da 
infraestrutura existente da rede pública de Centros Espor-
tivos, por outro lado o programa deverá não somente cons-
truir o CEU como recuperar toda essa infraestrutura local, 
incluindo os dispositivos que favoreçam a mobilidade. Esse 
fato torna o programa muito mais ambicioso e abre um ca-
minho promissor para que o equipamento público se dis-
tancie de certo isolamento, como destacamos aqui.
 Ao examinarmos as implantações previstas e em an-
damento, é possível confirmar que o CEU III, enquanto sis-
tema, aproxima o projeto da cidade, como veremos a seguir 
no estudo de algumas unidades em particular. 

Fonte: SP Urbanismo
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do agrupamento esportivo coberto, encontra a porção mais 
urbanizada da vizinhança, ou seja, está fisicamente voltada 
para a comunidade, além de se beneficiar da melhor insola-
ção. Na porção central, um grande pátio arborizado alterna 
a relação entre cheios e vazios. Assim, o projeto constrói 
uma rica relação entre os elementos do conjunto e desses 
com a cidade pelas possibilidades de percursos e de inte-
gração física e visual, como pode ser observado abaixo.

Território CEU Parque do Carmo

 No Território CEU Parque do Carmo, a implantação 
alterna, longitudinalmente, áreas edificadas e áreas livres. 
Na extremidade sudoeste, a praça esportiva arborizada é 
um prolongamento natural do vizinho Parque do Carmo, 
um dos mais importantes do município. Na porção oposta a 
noroeste, outra praça esportiva, agora dotada de balneário e 

Território CEU 

Parque do Car-

mo. Vista aé-

rea. Fonte: SP 

Urbanismo.

Território CEU Parque do Carmo. Implantação no nível do térreo. Fonte: SP Urbanismo.
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Território CEU Parque do Carmo. Vista sudoeste a partir da rua Guerra de Aguiar. Fonte: SP Urbanismo.

Território CEU Mooca

 O Território CEU Mooca está inserido em um bairro 
bastante consolidado e muito próximo do centro histórico 
do município. A área é ocupada por diversos equipamen-
tos públicos, como teatro, corpo de bombeiros, terminal de 
transporte público e escola de educação infantil, além de 
uma extensa área arborizada e esportiva, como pode ser 
observado. O CEU completa o conjunto ao ser implantado 

Território CEU Mooca.

Vista aérea. Fonte: SP 

Urbanismo.

junto à área arborizada, o que trará qualidade ambiental às 
atividades oferecidas. A implantação reorganiza os fluxos 
internos e suas relações com a cidade tomando o centro da 
nova edificação como referência tanto a leste, mais próximo 
da área urbana, como a oeste, voltado para a área verde. 
Esse procedimento sinaliza de maneira clara que o equipa-
mento oferece maior grau de permeabilidade física e visual 
com a cidade, construindo um percurso interno marcante 
em relação ao bairro, como mostram as imagens abaixo.
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Território CEU Mooca. Implantação no nível do térreo. Fonte: SP Urbanismo.
Território CEU Parque do Carmo. Vista interna sudoeste. Fonte: SP Urbanismo.
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 A condição urbana desfavorável exigiu do projeto a 
concepção de um pátio interno protegido e materializado 
pelo posicionamento paralelo das edificações educacional e 
cultural, na direção norte-sul. O prolongamento natural do 
pátio abre-se para a área esportiva e o balneário é delimi-
tado ao sul pelo agrupamento esportivo coberto. Há nessa 
implantação a inédita previsão de trazer três edificações 
habitacionais para completar o conjunto na parcela norte. 
Essa seria mais uma decisão para enfrentar a predominân-
cia das grandes áreas ocupadas pelos pátios rodoviários. 

Território CEU Novo Mundo

 Sem as mesmas qualidades ambientais das implan-
tações anteriores, o Território CEU Novo Mundo caracte-
riza-se por uma situação de maior interioridade para en-
frentar as dificuldades urbanas locais. Como o bairro está 
próximo de dois importantes eixos rodoviários nacionais (a 
Via Dutra, ligando São Paulo e Rio de Janeiro, e a Rodovia 
Fernão Dias, ligando São Paulo e Belo Horizonte), predomi-
na a ocupação urbana de terminais de carga e empresas de 
logísticas, como pode ser observado nas imagens a seguir.

Território CEU Novo 

Mundo. Vista aérea. 

Fonte: SP Urbanis-

mo.

Território CEU Novo Mundo. Implantação no nível do térreo. Fonte: SP Urbanismo.
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Território CEU Novo Mundo. Vista interna sudoeste\. Fonte: SP Urbanismo.

implantado transversalmente ao terreno, abre um novo ca-
minho de integração do conjunto com o bairro. Além disso, 
a junção central aberta entre os agrupamentos, que marca 
o acesso principal da edificação resultante, cria outro ca-
minho marcante perpendicular ao primeiro, ligando a área 
esportiva projetada à área esportiva existente e aos outros 
equipamentos públicos (escolas de ensino infantil e funda-
mental, e unidade básica de saúde). 

Território CEU São Pedro

 A implantação do Território CEU São Pedro pode ser 
entendida como uma releitura da proposta original. A longa 
barra que associa os agrupamentos educacional e cultural 
é, num primeiro momento, muito próxima das implanta-
ções realizadas no início do programa, como o CEU Rosa da 
China estudado em nossa pesquisa. O projeto beneficia-se 
dos desníveis do terreno da mesma maneira, porém, ao ser 

Território CEU São Pe-

dro. Vista aérea. Fonte: 

SP Urbanismo.
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Território CEU São Pedro. Implantação no nível do térreo. Fonte: SP Urbanismo.

Território CEU São Pedro. Vista interna sudoeste. Fonte: SP Urbanismo.
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 Os exemplos acima examinados demonstram que a 
revisão do projeto do CEU, ao introduzir a noção de sistema 
flexibilizando o padrão original, enfrenta com maior pre-
cisão os desafios do amplo território do município de São 
Paulo. Ainda que, em certa medida, os limites apontados até 
aqui possam permanecer, o projeto como instrumento para 
suprir deficiências da metrópole permanece ativo e com 
um caminho para evoluir, o que nos parece acertado. Mes-
mo que as condições para implantação do Território CEU 
não sejam tão favoráveis como na fase inicial, em 2003, o 
equipamento público oferece agora maior força ordenado-
ra graças aos atributos de ordem construtiva gerados pela 
revisão do projeto original. 

 Nesse sentido, podemos afirmar que o projeto 
apreendeu com o tempo os fundamentos necessários para 
sua permanência e sobrevivência do ponto de vista da ar-
quitetura proposta, mesmo que seja um resgate de funda-
mentos conhecidos, ou seja, o projeto inova sem abandonar 
o conhecimento acumulado pela arquitetura como prática. 
Vale destacar que o caminho proposto indica que o proje-
to deve permanecer ativo como instrumento de pesquisa e 
não somente como padrão. 
 Essas considerações nos apontam a necessidade de 
examinarmos as relações do projeto com o tempo, tema do 
capítulo 4, mas antes nós nos deteremos sobre o programa 
e a independência do projeto.



444 445

 Capítulo 3
O programa e 

a independência do projeto

Livro IV
Edifícios para fins universais
Capítulo I
É evidente que os edifícios nasceram para cum-
prir as necessidades dos homens. Em origem, se 
olharmos bem, eles começaram a construir para 
amparar-se e para proteger suas coisas das in-
temperes. Em seguida, não somente buscaram 
quanto foi necessário para sua saúde, mas não 
deixaram de providenciar tudo aquilo que pudes-
se proporcionar-lhes bens e conforto. Mais tarde, 
atraídos e estimulados por novas possibilidades, 
chegaram a conceber, e a buscar com o tempo, 
os instrumentos para satisfazer seus prazeres. 
De modo que se pode afirmar com razão que um 
edifício pode ser construído ou por necessidades 
vitais, ou por conveniência prática, ou por satisfa-
ções temporárias. 
Mas, observando a variedade de edifícios que se 
pode encontrar, compreende-se facilmente que 
sua execução não está voltada tanto para os fins 
acima mencionados, ou mais especificamente 
para alguns deles e menos para outros; a razão 
fundamental dessa variedade infinita está, ao 
contrário, nas diferenciações existentes na natu-
reza humana. 

ALBERTI, 2012

 Na passagem ao lado, Leon Battista Alberti introduz 
o capítulo em que fala sobre certos edifícios cujos fins se-
riam universais. O livro IV de sua obra, A Arte de Construir, 
é iniciado discorrendo sobre os desafios que a arquitetura 
tem de enfrentar para satisfazer às necessidades vitais ou 
temporárias da natureza humana.
 O presente capítulo propõe-se a estudar os projetos 
em que o programa não foi considerado como limite para o 
projeto. Ainda que determinados programas assumam em 
suas definições certo grau de flexibilidade, de crescimento 
e de evolução, a própria natureza quantitativa e qualitati-
va de suas premissas são frequentemente utilizadas como 
justificativas para as tomadas de decisão no momento da 
concepção. Não nos referimos à arquitetura do programa 
mas sim aos projetos que entenderam estar no programa 
o caminho para enfrentamento da realidade, garantindo a 
consistência e coerência da arquitetura sem oferecer resis-
tência à sua evolução.
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dependência seja capaz de garantir a permanência da obra 
no tempo.
 Nesse sentido, investigamos nesta pesquisa exem-
plos notáveis como estudos de caso, com o objetivo de en-
tender quais foram as estratégias encontradas pelo projeto 
no enfrentamento do problema colocado. 
 Consideramos que parte significativa da obra de Mies 
van der Rohe pode nos auxiliar a responder à hipótese co-
locada pelo presente capítulo, ou seja, a independência do 
projeto perante o programa. Estamos nos referindo especial-
mente em seu período americano190 à frente do IIT (Illinois 

Institute of Technology), em Chicago, como veremos a seguir.
 Examinamos também outras obras significativas na 
continuidade da pesquisa e incluímos o Learning Center em 
Lausanne, Suíça, do escritório japonês SANAA, projeto que 
nasceu da necessidade da criação de um equipamento cole-
tivo de referência na École Polytechnique Fédérale, um polo 
de convergência do mundo acadêmico local, cujo programa 
não limitou o projeto.

190  Ver FRAMPTON, 1997. 

 As condições do contexto estariam, neste caso, defi-
nidas somente pelos parâmetros físicos do sítio e pela com-
preensão na interpretação de um recorte da realidade pre-
sente. Assim, a resposta do projeto seria constituída a partir 
do cruzamento de todas essas informações, bem como por 
um processamento de dados capaz de resolver conflitos e 
contradições, com o objetivo de estabelecer o perfeito fun-
cionamento da obra. Nesse caso, poder-se-ia considerar que 
a tecnologia digital estaria a serviço do projeto, como imagi-
nado por Nuno Portas (1965)188 e aplicada por Cedric Price 
(1961)189, por exemplo, na condução do processo em que a 
arquitetura se propõe a ir além dos limites do programa. 
 Todavia, essa condição não seria suficiente para que 
as incertezas de uma realidade em constante evolução pu-
dessem ser enfrentadas pelo projeto, no esforço de se atuar 
com independência. 
 O problema que aqui se coloca é o de verificar quais 
fundamentos o projeto irá buscar para que a desejada in-

188  Ver Introdução e Capítulo 1.
189  Ver PIETRAROIA, 2014 .

 Learning Center, Lausanne, SANAA 2018. Foto: Valério Pietraroia, 2018.
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guns anos esse teatro não estará mais localizado 
no melhor lugar para ser um teatro, talvez seja, 
supermercado”. As funções sociais mudam com 
uma rapidez muito grande, enquanto as constru-
ções duram, os materiais, o aço, o vidro duram 
muito mais do que permanecem nas cidades hoje 
as funções correntes. 
[...] nós caminhamos para uma arquitetura em 
que se alguma coisa deverá ser permanente, 
como, por exemplo, os grandes eixos de circula-
ção, [...] mas que certamente aquilo que vai aten-
der aos homens, à vida humana, e abrigar as ativi-
dades humanas, estou sendo muito impreciso na 
maneira de conceituar, tende a ser cada vez mais 
móvel [...] 

GUEDES, 2001191 

191  As afirmações de Joaquim Guedes respondem à pergunta de Miguel Pereira: “A 
arquitetura pode ser compreendida como a busca do permanente, enquanto valores reais 
especializados, em face da vida social, em transformação contínua?”

3.1. Mies e a independência do programa

Arquitetura e permanência [...] Bem, indiscuti-
velmente no caso da arquitetura se coloca uma 
verdade, que normalmente os materiais duram 
muito mais do que as atividades sociais. Isso foi 
uma preocupação tão grande nos últimos tempos 
que Mies, como vocês se lembram, por ocasião 
do concurso para a Ópera de Mannheim, há uns 
30 anos, chegou até a formular um princípio para 
a obra dele, que foi na ocasião de grande impor-
tância, que a forma não segue a função, a forma 
segue a economia. Form follows economics. [...] 
ele dizia o seguinte: “Eu estou fazendo aqui uma 
construção máxima, mas é certo que daqui a al-

Maquete do Teatro Na-

cional de Mannheim. 

Fonte: Mies van der 
Hohe Haus, Aachen.

 O projeto elaborado por Ludwig Mies van der Rohe 
para o concurso do Teatro Nacional de Mannheim (1953) 
é merecedor de grande interesse. Em primeiro lugar, pela 
oportunidade de expressão das posições de Mies em relação 
à arquitetura do espetáculo, como pudemos observar em 
nossa dissertação de mestrado (PIETRAROIA, 2014: 135). 
Esse interesse é compartilhado por Luciana Fornari Colom-
bo (2015), para quem pouca atenção tem sido dada às ideias 
de Mies a respeito do teatro. A pesquisadora discute os exer-
cícios acadêmicos sobre o tema, desenvolvidos por ele desde 
1940 no IIT (Illinois Institute of Technology) e que fundamen-
tam o projeto para o concurso em Mannheim. 
 Em segundo lugar, os projetos de Mies naquele mo-
mento confirmam, como poderemos observar, a consolida-
ção de uma determinada unicidade espacial baseada nas es-
truturas internas da obra, algo que marcou definitivamente 
o seu trabalho na América (ROWE, 1999: 144 e FRAMPTON, 
1997: 281).
 Feitas essas considerações iniciais, retornamos ao 
depoimento de Joaquim Guedes, recolhido em 2001 por 
Miguel Pereira. Segundo ele, Mies, ao falar sobre o proje-
to de Mannheim de 1953, manifestou sua preocupação em 
relação à velocidade com que as mudanças sociais vinham 
ocorrendo e de como alterações nas funções correntes e as 

novas atividades humanas obrigariam o projeto a conside-
rar fatores de imprevisibilidade muito mais significativos 
do que anteriormente. Guedes prossegue discorrendo a 
respeito da intensificação de tal situação sobre o projeto, 
ao chamar a atenção para o papel que deve ter a arquitetura 
na definição do permanente, daquilo que deve ser pensado 
para suportar as novas relações humanas. 
 Peter Blake deixa clara a importância de determina-
da universalidade proposta por Mies no enfrentamento das 
supostas incertezas:

Quanto mais imprevisíveis a evolução da técnica 
de construção e as necessidades de nossa socie-
dade, mais se tornava necessária aos olhos de 
Mies a criação de um sistema universal de orde-
nação que pudesse fornecer uma resposta a todos 
os problemas colocados. (BLAKE, 1958: 25)192

 Mas qual seria o significado da afirmação de Mies 
ao considerar seu projeto para o Teatro Nacional de Man-
nheim uma “obra máxima”? Ter a intenção de torná-lo um 
modelo, um protótipo ou um monumento? Não estaria ele 
propondo o genérico ou o universal?

192  Nossa tradução. Texto original: Plus étaient imprévisibles l’évolution de la te-
chnique de la construction et les besoins de notre société, plus devenait nécessaire aux yeux 
de Mies la création d’un système universel de mise en ordre qui pourrait fournir une réponse 
à tous les problèmes posés.
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extenso conteúdo que ultrapassaria o tema investigado na-
quele momento: a arquitetura do espetáculo. Além da pre-
sença de Mies, a participação de Hans Scharoum permitiu 
o desenvolvimento das ideias que seriam expressas de ma-
neira definitiva anos mais tarde no projeto para a sede da 
Orquestra Filarmônica de Berlim. A pesquisa mostrou ain-
da que o projeto de Gerhard Weber, ao vencer o certame194, 
materializou as aspirações do meio teatral originadas na 
década de 1920, o que comprovou ser este um campo muito 
fértil de investigação (PIETRAROIA, 2014: 150).
 Com relação a Mies, devemos relembrar que, pela 
generosidade da solução adotada, ficam claras as intenções 
do arquiteto em liberar de qualquer interferência o funcio-
namento dos dois auditórios e em valorizar a técnica como 
a verdadeira natureza da arquitetura. Há um entendimento 
que nos parece fundamental e que se refere à relação de 
liberdade espacial e ao mesmo tempo às restrições simbo-
lizadas pelo grande volume, precisamente definido. Assim 
como no Crown Hall, a rigidez não limita o domínio espa-
cial, não impede que naquela extensa plataforma suspensa 

a primeira fase da competição, em 1953, foi convidado Gerhard Weber, de Frankfurt am 
Main. 
194  Segundo Luciana F. Colombo (2012), Mies desistira da segunda fase do con-
curso por estar envolvido em diversos projetos nos Estados Unidos. Gerhard Weber, um 
ex-aluno seu na Bauhaus, entrou na segunda fase e foi o vencedor.

 Devemos lembrar que o concurso representou um 
momento importante na reconstrução da Alemanha no pós 
Segunda Grande Guerra, o que por si só era um período de 
muita incerteza. Porém, as incertezas a que Mies se referia 
há mais de meio século, lembradas por Guedes em 2001, não 
seriam decorrentes somente do momento histórico. Mies, 
com sua afirmação, estaria muito mais preocupado com a ex-
pressão de suas ideias arquitetônicas. O concurso seria, para 
ele, uma grande oportunidade de responder às perguntas 
que sempre desafiaram o projeto e às quais sua arquitetura 
se propunha responder. Em outras palavras, ele não deixou 
de considerar a grande carga de imprevisibilidade que o mo-
mento apresentava, mas sabia que arquitetura tem a incerte-
za na sua origem, assim definida por Peter Brook:

[...] estamos menos acostumados a observar 
como uma ideia, uma atitude ou uma forma pode 
passar da vitalidade à ruína. (BROOK, 2015: 20)

 Em nossa pesquisa de mestrado, o concurso para 
o Teatro Nacional de Mannheim193 revelou-se portador de 

193  Segundo a Mies van der Hohe Haus de Aachen, na primeira fase do concur-
so foram convidados os seguintes arquitetos: Ludwig Mies van der Rohe, Chicago, Hans 
Scharoun, Berlim, Perrottet de Laban, Basel, Rudolf Schwarz, Colônia, Otto Ernst Schwei-
zer, Karlsruhe, Richard Estivador, Stuttgart e os arquitetos de Mannheim: Ward / Plattner 
- Schmechel / Thoma - Max / Wagner / AU, arquitetos Mannheim - Longo / Minzlaff. Após 

revelar um possível caminho para a pesquisa, Espallargas 
aponta a independência das operações como mecanismo 
de projeto, o que, segundo ele, seria responsável pela mate-
rialização do clear space ou clear span196, citado por Phiylis 
Lambert (2001). E conclui:

[A independência] permite com isso imaginar a 
autonomia das operações de arquitetura. Essa é 
a hipótese de Mies para construir com uma única 
edificação, primeiro o envoltório, depois o pro-
grama. É assim, no concurso para o Teatro Nacio-
nal de Mannheim, 1951-1953. (ESPALLARGAS, 
2016a: 49)

 Certamente, Espallargas apoia-se em análise de Peter 
Carter, apresentada em sua obra Mies van der Rohe at Work, 
que demonstra haver “possibilidades de prever mudanças 
no interior, precisamente porque a casca estrutural era inde-
pendente da divisão das funções” (CARTER, 1974: 79). 

196  Peter Blake fala de flowing space, espaço fluído. (BLAKE, 1958).

possa ser desenvolvida a liberdade criativa dos espetáculos. 
O que fica demonstrado quando esse aspecto é observado 
com mais profundidade é que, para Mies, a monumentali-
dade da técnica estaria a serviço da expressividade criativa 
da cena. Em outras palavras, a arquitetura não se utilizou 
da tecnologia para distribuir equipamentos transforma-
dores, capazes de criar um novo espaço a cada espetáculo, 
como propusera Walter Gropius no Teatro Total. Entretanto 
o esforço técnico do projeto permitiu que fossem abertos 
novos caminhos a serem traçados por seus utilizadores. 
 A importância desse projeto para a compreensão do 
trabalho de Mies van der Rohe foi confirmada por autores 
importantes, como Philip Johnson (1960: 183), que consi-
derou o projeto “a forma que satisfaz as exigências funcio-
nais mais severas de todos os tempos, para a representação 
teatral”, e Franz Schulze, que escrevera sua Biografia Crítica 
(1986: 275).
 Luis Espallargas Gimenez (2016a) apresenta uma 
explicação importante ao interpretar as simulações de alu-
nos de Mies no IIT195. Em seu raciocínio, que nos parece 

195  Nossa intenção é desenvolver a comparação com a contribuição da tese de 
Lúcia Colombo.
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Legenda:

 

01. Acesso da grande sala

02. Vestiário

03. Sala de ensaio da orquestra

04. Depósito de figurinos

05. Ensaios

06. Sala de estar

07. Camarins dos artistas

08. Acesso da pequena sala

09. Oficina de costura

10. Copa e cozinha

11. Doca e garagem

12. Administração

13. Escritórios

14. Direção

Teatro Nacional de Mannheim. Corte longitudinal em que pode ser observado o pavimento térreo com os acessos nas extremidades e pela porção central ocupada por 

toda infraestrutura necessária. Fonte: Mies van der Hohe Haus - Aachen.

Teatro Nacional de Mannheim. Planta do pavimento térreo. Fonte: Mies van der Hohe Haus, Aaachen; disponível em <http://www.mies-van-

-der-rohe-haus-aachen.de/index.php?id=82>. Visualizado em 20/12/2016.

 Assim, pode-se considerar a total independência da 
forma estrutural em relação à função enquanto programa, 
o que Carter salienta ao afirmar:

Experimenta-se, separadamente e simultanea-
mente, a relação entre a pluralidade de espaços 
particulares e a singularidade do espaço total - 
com toda as ricas variações de escala e espaços 
que ela engendra. (CARTER, 1974:79)

 Os exercícios didáticos citados referem-se às cola-
gens que constroem uma sala de concertos no interior dos 
edifícios industriais de Albert Kahn, entre elas a da Glen L. 

Martin Company (Middle River, Maryland, EUA, 1937). Eles 
foram mostrados pela primeira vez na exposição de Mies 
em 1947, no MOMA de Nova York. Do ponto de vista das 
pesquisas que ele vinha desenvolvendo naquele momento, 
a atividade acadêmica tornou-se um laboratório para a dis-
cussão de suas ideias (CARTER, 1974: 79).

Teatro Nacional de Mannheim. Planta do pavimento superior. Fonte: Mies van der Hohe Haus Aaachen; disponível 

em <http://www.mies-van-der-rohe-haus-aachen.de/index.php?id=82>. Visualizado em 20/12/2016.

15. Vazio foyer - grande sala

16. Plateia - grande sala

17. Palco principal

18. Laterais do palco

19. Fundo do palco

20. Oficina de pintura

21. Palco - pequena sala

22. Plateia - pequena sala

23. Oficina de cenários

24. Depósito

25. Camarim dos solistas

26. Restaurante

27. Galerias
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Albert Kahn e o teatro segundo Mies

Glenn L. Martin, Company. Corte longitudinal, corte transversal e planta, 1937. Fonte: Robert M. Damora, in NELSON, G., 1939.
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 O fundamento inicial dos projetos é, sem dúvida, a 
estrutura. Mies utiliza no Teatro a grande treliça metálica 
com a mesma proporção do projeto Glenn L. Martin Com-

pany de Albert Kahn, como mostram os cortes comparati-
vos, tanto na relação da altura estrutural em relação ao vão 
livre (1/10) como em relação à altura livre (1/1,5). Porém, 
a situação interna da estrutura no projeto de Kahn diverge 
da solução estrutural externa do Teatro de Mies. Há nesse 
aspecto uma diferença de expressão espacial muito mais 
significativa do que a expressão de ordem programática, 
ou seja, entre a expressão industrial e a atividade teatral. É 
certo que para o ambiente de trabalho industrial, em que a 
precisão visual é fundamental no desempenho das funções, 
Kahn valorizou a presença da iluminação natural em sua 
extensa experiência profissional197. As treliças configuram 
sheds com orientação alternada, o que proporciona melhor 
qualidade e uniformidade da iluminação natural, como 
pode ser observado. 

197  Ver NELSON, 1939.

Glenn L. Martin, Company, 1937. Fonte: Robert M. Damora, in NELSON, G., 1939.
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 No Teatro de Mannheim de Mies, o teto internamen-
te é plano, único, contínuo, e a estrutura não está presente, 
é externa. Assim, a cobertura plana é marcada externamen-
te pela grande escala das treliças metálicas, definindo o rit-
mo das fachadas longitudinais e acentuando a suspensão 
de todo o volume para além de sua base, constituída pela 

Glenn L. Martin Company. Cartão postal com a vista aérea. Albert Kahn, 1937.

Fonte: http://lockheedmartinshare.blogspot.com.br/2013_05_01_archive.html. 

Visualizado em 01/10/2016.

extensa plataforma mineral. Há também em Albert Kahn a 
expressão da cobertura, entretanto a solução materializa-
-se através de volumes transversais formados pelos sheds 

envidraçados. Mies, ao contrário, expõe mais claramente a 
maneira como o objeto é construído. Essa estratégia acen-
tua o caráter abstrato do espaço interno pois a estrutura 
não pode ser notada objetivamente, não interfere direta-
mente na organização espacial, tornando-se responsável 
pela liberdade de como a ocupação interna do edifício pode 
ser materializada.
 Na Glenn Martin Company de Kahn, o prisma retan-
gular resultante tem a relação de 1/1,5 entre o vão estrutu-
ral e o comprimento da nave. Podemos considerar que esse 
fato decorre da intenção de compactar a linha de monta-
gem dos aviões e de aproximar suas etapas, pois trata-se 
da movimentação interna de peças e de um produto final 
de grande porte. Isso pode ser confirmado pela análise de 
projeto cujo programa era semelhante, construído no esta-
do de Nebraska, onde a Glenn Martin montou outros aviões 
bombardeiros no final da Segunda Grande Guerra, os co-
nhecidos B-29.

Processo de montagem dos aviões B-29. Fonte: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/B-29_Assembly_Process_-_Offutt_Air_Force_Base%2C_

Glenn_L._Martin-Nebraska_Bomber_Plant%2C_Building_D%2C_Peacekeeper_Drive%2C_Bellevue%2C_Sarpy_County%2C_NE_HAER_NE-9-R_%28sheet_4_of_7%29.png> 

Visualizado em 01/10/2016.
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do espaço interno. Para muitos autores, essas especulações 
indicam o princípio de uma série de projetos definidos pelo 
grande vão livre abrigando programas especializados que 
iriam além do ambiente fabril, como o Centro de Conven-
ções de Chicago (1953-54), e que culminaria com o Crown 

Hall (1950-56).198

 Em Mannheim, mais do que uma base, o pavimento 
técnico é uma plataforma sobre a qual o público vai circu-
lar, instalar-se e apreender o espetáculo. O plano contínuo 
do chão suspenso projetado relaciona-se com o teto tam-
bém livre e contínuo, o que aproxima as ideias de Mies às 
aspirações do meio teatral desde as vanguardas da década 
de 1920. Isso confirma sua intenção de encarar a atividade 
teatral com a máxima liberdade, com a capacidade de tri-
lhar novos caminhos, mesmo dentro de uma proposta de 
cena frontal, como citamos. Ao trabalhar com uma solução 
estrutural precisa, Mies pretende reduzir as interferências 
espaciais e liberar o trabalho criativo do espetáculo. 
 Com a solução em que há o predomínio da facha-
da longitudinal, ritmada pelos expressivos pórticos treli-

198  Ver COLOMBO, 2015; FRAMPTOM, 1997; ROWE, 1999; SHULZE, 1986. 

 Por outro lado, nesse aspecto a proposta de Mies 
para Mannhein é alongada pela relação 1/2, que traz ainda 
mais leveza ao volume suspenso e que permite organizar de 
maneira mais precisa o programa. Cada ala concentra uma 
das salas de espetáculos previstas, cada uma com caracte-
rísticas distintas de uso, estratégia que orienta o público 
em relação à cidade.
 Ao criar a base mineral sobre a qual repousa o vo-
lume alongado, Mies projeta o pavimento junto ao solo em 
que pode ser distribuída toda a infraestrutura que permite 
a realização do espetáculo. Já no ambiente fabril de Albert 
Kahn, as instalações também puderam ser dispostas de for-
ma livre, mas aéreas, sustentadas pela estrutura, o que in-
terfere na percepção espacial da obra.
 Ao retornarmos às colagens apresentada na exposi-
ção do MOMA, podemos verificar que, no exercício didático 
para a sala de concertos proposto por Mies (1940-1941), a 
participação da estrutura é efetiva, porém os painéis acús-
ticos do forro configuram o amplo plano contínuo definidor 
do espaço do espetáculo, o que seria ampliado à totalidade 

Sala de Concertos. Colagem de aluno, 1942. 

Fonte: Arquivo MOMA, NY.

Projeto de Teatro Mies, 1947. Fon-

te: MOMA, NY.
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çados, Mies vai resolver outros projetos com 
programas distintos: a Casa 5x5 (1951-52) e 
a lanchonete Cantor Drive-in, em Indianápolis 
(1946). 
 Essa pluralidade de programas remete-
-nos novamente à epígrafe deste subcapítulo 
em que Joaquim Guedes relembra as palavras 
de Mies a respeito da imprevisível evolução 
dos usos. Estamos, então, diante de situações 
em que a obra constrói sua espacialidade pela 
força de sua técnica, por sua expressão estru-
tural. O caráter da obra encontra-se nas rela-
ções estabelecidas com o território e pela ma-
neira como é apropriada pelos seus usuários, 
como observou Peter Blake:

A expressão particular, a particu-
laridade de cada edifício depende 
essencialmente de sua localiza-
ção, dos homens que o utilizam, e 
a maneira como eles se servirão. 
(BLAKE, 1958: 25)

Casa 5x5. Croqui do corte longitudinal. Fonte: Arquivo MOMA, NY.

Cantor Drive-in, Indianápolis. Croqui, vista exterior. Fonte: Arquivo MOMA, NY.

 Pelo que foi observado no presente capítulo até 
agora, a obra, segundo Mies, poderia admitir mudanças ra-
dicais de uso, passando de lugar de espetáculos teatrais a 
supermercado, como citado por ele quanto ao projeto de 
Mannheim, valendo-se da qualidade de suas estruturas in-
ternas e de sua capacidade de se relacionar constantemen-

te com o território no qual se encontra. Poderíamos então, 
aproximar este capítulo do capítulo 4, em que são estuda-
dos os projetos concebidos a partir de sua relação com o 
sistema em que estão inseridos.
 Podemos, ainda, mantendo o foco na independência 
funcional da arquitetura em relação ao programa, observar 

S.R. Crown Hall - Illinois Institute of Technology, Chicago, IL, USA. Fonte: Corey Gaffer, Mies Society; disponível em < http://miessociety.org/mies/projects/>. Visualizado 

em 03/12/2016.
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meyer passou a expressar-se muito mais por meio de uma 
concepção plástica baseada na estrutura do que nos ele-
mentos secundários, o que anteciparia preocupações for-
muladas por Aldo Rossi anos depois, conclui Bruna200. 
 Podemos considerar, portanto, que a permanên-
cia do programa estaria comprometida por seus fatores 
transitórios quando entendidos apenas como elementos 
funcionais. Em outras palavras, a arquitetura concebida 
estritamente por um programa funcional seria incapaz de 
suportar a evolução dos usos e a rápida transformação so-
cial ocorrida sobretudo a partir da segunda metade do sé-
culo XX . Acreditamos, assim, que somente a arquitetura do-
tada de qualidades estruturais interiores é suficientemente 
consistente não apenas para resistir às citadas transforma-
ções mas, sobretudo, para inspirar a criação de novas práti-
cas e novos usos. 
 Essa é uma de nossas respostas à questão de como a 
independência ao programa explica a sobrevivência da ar-
quitetura no tempo.

200  Segundo Bruna, Yves Bruand (1981: 182) considerou que a mudança ocorrida 
na obra de Oscar Niemeyer teve como projeto emblemático o Museu de Caracas, de 1954. 
Entretanto, Bruand lembra que o processo já vinha ocorrendo em projetos anteriores, 
como os do Auditório e do Pavilhão das Artes, ambos no Parque do Ibirapuera, de 1951, 
consolidando-se após a viagem do arquiteto à Europa. (BRUNA, 2017: 92)

que um raciocínio semelhante explica a mudança significa-
tiva ocorrida na obra de Oscar Niemeyer na segunda meta-
de da década de 1950199. O arquiteto passou a se interessar 
muito mais pelas formas simples e compactas, como analisa 
Paulo Bruna:

A descoberta da arquitetura europeia e de seu 
passado funcionou como um amadurecimento, 
como uma revelação da permanência e da histó-
ria, do valor de seus monumentos símbolos, do 
estágio de uma civilização, por oposição aos fa-
tores transitórios representados pelas funções e 
pelo programa. (BRUNA, 2017: 93)

 Bruna lembra-nos que a referida mudança ocorreu 
após uma longa viagem de Niemeyer pelo continente eu-
ropeu, em 1955, durante a qual se sensibilizou com os pro-
blemas fundamentais da arquitetura, como demonstram os 
depoimentos publicados por ele na revista Módulo em 1958 
(NIEMEYER, apud BRUNA, 2017: 95). A arquitetura de Nie-

199  Ver também: QUEIROZ, A Revisão Crítica de Oscar Niemeyer, in BRUNA, 2017: 
171. Teatro Nacional de Mannheim. Vista da maquete. Fonte: Mies van der Hohe Haus , Aachen.
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[...] é talvez na massa interior que reside a pro-
funda originalidade própria da arquitetura. Ao 
dotar de forma definida esse espaço cavado, ela 
cria verdadeiramente seu próprio universo. [...] O 
único privilégio da arquitetura entre todas as ar-
tes, mesmo que ela edifique moradas, igrejas ou 
pavilhões, é não abrigar somente um vazio con-
fortável e envolto em defesas, mas sim construir 
um mundo interior que configura o espaço e a luz 
segundo as leis de uma geometria, de uma mecâ-
nica e de uma ótica que são necessariamente im-
plícitas na ordem natural, mas que a natureza não 
é capaz de fazer201. 

FOCILLON, 1947

201  Nossa tradução. Texto original: [...] c’est peut-être dans la masse interne que 
réside l’originalité́ profonde de l’architecture comme telle. En donnant une forme définie à 
cet espace creux, elle crée véritablement son univers propre. [...] Le privilège unique de l’ar-
chitecture entre tous les arts, qu’elle établisse des demeures, des églises ou des vaisseaux, 
ce n’est pas d’abriter un vide commode et de l’entourer de garanties, mais de construire un 
monde intérieur qui se mesure l’espace et la lumière selon les lois d’une géométrie, d’une 
mécanique et d’une optique qui sont nécessairement impliquées dans l’ordre naturel, mais 
dont la nature ne fait rien comme telle.

3.2 
Um programa em formação

Learning Center EPFL, Lausanne, SANAA

Learning Center EPFL, Lausanne. vista aérea, 

SANAA. Fonte: Médiathèque EPFL.
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 Os objetivos citados acima se alinham aos objetivos 
iniciais ainda mais ambiciosos que foram responsáveis pela 
criação de uma nova universidade francesa, a Paris-Saclay 
em 2007. Com a construção de um Campus ao sul de Pa-
ris, pretendeu-se promover, de maneira inédita na França, o 
fluxo bidirecional do conhecimento das ciências fundamen-
tais e das ciências aplicadas, dando ênfase à interdisciplina-
ridade e à internacionalização das instituições envolvidas.
 É possível encontrar outras experiências semelhan-
tes em que a arquitetura deverá responder às necessidades 
de amplificar as formas de interação e de conexão do conhe-
cimento com novos modos de relação social. Um exemplo no-
tável é o do Education Center que a Universidade de Columbia 
em Nova York inaugurou em 2016. A solução proposta pela 
arquitetura do escritório Dillier Scofidio e Renfro verticali-
zou os espaços de encontro e de estudos que representam 
mais da metade do volume construído e dedicado a diversas 
disciplinas ligadas às áreas médicas e biomédicas. 

 Um Learning Center pode ser entendido como um 
novo programa ligado às instituições de ensino e pesquisa 
que pretende reunir os mais avançados meios disponíveis 
de tecnologia com o objetivo de integrar as áreas do conhe-
cimento e as pessoas, aproximando-as da sociedade. 
 Em recente concurso de arquitetura para o Learning 

Center da Universidade Paris-Saclay na França, os promo-
tores do certame descreveram o novo equipamento como 
um lugar de mediação científica apoiado por um centro de 
documentação, ou seja, um espaço de trabalho colaborativo 
que favorecerá o intercâmbio entre estudantes, pesquisa-
dores, empreendedores e habitantes da região, oferecendo 
instrumentos adaptados aos diferentes modos de traba-
lho202. O programa pretende favorecer a difusão do espírito 
de inovação através de espaços para encontros, exposições, 
demonstrações, debates e seminários, dentro de uma am-
pla visão de trabalho individual, coletivo ou telepresencial. 

202  Concurso realizado em 2016 com 205 equipes, cujo resultado final foi anun-
ciado em abril de 2017. A equipe vencedora reuniu os escritórios Beaudoin Architectes e 
MGM Arquitectos Fonte: <https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/actualite/luniversi-
te-paris-saclay-lance-son-projet-de-learning-center>, visualizado em 04/11/2017.

Education Center, Universidade de Columbia , Nova York.

Fonte: <https://www.area-arch.it/en/the-roy-and-diana-vagelos-education-center/>. Visualizado em 02/11/2017.
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 Fica nítido, porém, o grande contraste entre 
os citados espaços de interação e estudo e os es-
paços de ensino formal, tradicionalmente frontal, 
como as salas de aulas e os laboratórios. Há uma 
diferença marcante de espacialidade, o que pode 
ser observado na planta e no corte, o que fragiliza a 
extrema liberdade dos primeiros, muito próxima de 
uma arquitetura espetacular voltada para a cidade, 
um pequeno High Line203 vertical, e a frontalidade 
tradicional com que os locais de ensino propriamen-
te ditos foram projetados. O contraste entre os espa-
ços não contribui para ampliar as possibilidades de 
integração desejada. Entretanto, esse fato não reduz 
a significativa importância dedicada à concepção 
dos espaços comuns, os espaços “sem nome”, como 
definia Flávio Motta, na tentativa de promover o in-
tercâmbio interdisciplinar tão almejado pelas insti-
tuições de ensino e de pesquisa.  

203  High Line é um parque linear projetado em Nova York (2008) por 
Dillier Scofidio e Renfro, que se utiliza da estrutura aérea de um ramal ferro-
viário desativado para desenvolver diversas situações paisagísticas de caráter 
urbano. 

 Ainda mais distante dos programas bem definidos, 
o Kanagawa Institute of Technology (KAIT), no Japão, re-
cebeu duas edificações projetadas pelo arquiteto japonês 
Junya Ishigami. O primeiro, projetado em 2004 e construí-
do em 2008, é conhecido como KAIT Workshop e, ao evocar 
a organização orgânica de uma floresta, segundo Ishigami, 
distribui de maneira aleatória 300 colunas metálicas sob 
uma cobertura de 1.990 m², configurando inúmeros espa-
ços com dimensões e geometrias distintas, numa aparente 
irregularidade que amplia a diversidade de situações e de 
possibilidades de uso, completa Ishigami.
 Muito próximo a KAIT Workshop, Ishigami projetou 
em 2008 o que foi chamado de University Multipurpose Pla-

za. Com 4.100 m², diferentemente do pavilhão anterior, o 
grande espaço concebido privilegia as atividades de convi-
vência. Uma cobertura levemente curva, composta de uma 
chapa metálica tensionada e de uma fina laje de concreto, 
cobre toda a superfície, com altura livre variando entre 2 e 
3m. Uma série de aberturas quadradas, livremente distri-
buídas, perfuram a cobertura deixando os elementos natu-
rais – sol, chuva e vento – entrar, novamente considerando 
os elementos naturais como elementos de projeto. University Multipurpose Plaza. Maquete. Foto: Valério Pietraroia, 2018.

Interior do KAIT Workshop. Fonte: Freeing Architeture, Fondation Cartier, Paris, 2018.

Legenda:

1. acesso

2. hall

3. café

4. administração

5. carga e descarga

6. cascata

7. terraço

8. auditório

9. área técnica

10. reuniões

11. salas de aula

12. palestras e eventos

13. laboratório de anatomia

14. sala exterior

15. simulador

16. estacionamento

Education Center -Universidade de Columbia - Nova York. 

Planta do 12º pavimento e Corte longitudinal.

Fonte: <https://www.architecturalrecord.com/articles/11972-roy-and-diana-vagelos-educa-

tion-center-at-columbia-university-medical-center-by-diller-scofidio-renfro>. Visualizado em 

02/11/2017.

Corte B

Planta do décimo segundo pavimento
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Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, 1980. Fonte: <http://mediathèque.epfl.ch/>. Visualizado em 22/11/2017

Os arquitetos propõem e o público dispõe.204 

ROLEX, 2012

 Foi com preocupações muito próximas às de Ishiga-
mi que a École Polytechnique Fédérale de Lausanne - EPFL 
(Suíça) lançou um concurso internacional em 2004 para a 
criação de um Learning Center como espaço dedicado ao 
conhecimento, um edifício capaz de se transformar no co-
ração da vida universitária local205. Ao contrário da nova 
universidade francesa Paris-Saclay, a EPFL tem um século 
de existência; seu campus atual é extremamente hetero-
gêneo, denso e com uma organização pouco clara. Ele foi 
implantado em Écublens, municipalidade que compõe a 
aglomeração urbana de Lausanne, e é o resultado de um 
concurso promovido em 1970, vencido pelo grupo de Zu-
rique liderado por Jacob Zweifel, com um projeto bastante 
compacto, segundo uma organização ortogonal em pente e 
baseado em critérios de eficiência funcional dos diversos 
departamentos e laboratórios instalados. Segundo Chris-

204  Nossa tradução. Texto original: Les architectes proposent et le public, dispose. 
205  Na fase inicial de pré-qualificação, o concurso teve 189 equipes inscritas. Na 
segunda fase, foram selecionados 12 equipes: Abalos & Herreros, Madrid, Espanha; Ate-
liers Jean Nouvel, Paris, França; Diller Scofidio + Renfro, New York, Estados Unidos; Her-
zog & De Meuron, Basel, Suíça; Livio Vacchini - Eloisa Vacchini, Locarno, Suíça; Mecanoo 
Architecten, Delft, Holanda; OMA Stadebouw BL, Rotterdam, Holanda; Pierre du Besset 
& Dominique Lyon, Paris, França; Sanaa, Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa, Tokyo, Japão; 
Valerio Olgiati, Zurich, Suíça; Xaveer de Geyter, Bruxelas, Bélgica, Zaha Hadid, Londres 
Inglaterra.
 

O vazio do campus
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identidade cultural, conhecida como regionalismo crítico207. 
 A proposta do grupo tessinês organiza as atividades 
a partir de uma malha expansível que se estrutura em um 
sistema formal pré-estabelecido norte-sul, onde estão con-
centradas todas as áreas comuns, de convivência e infraes-
trutura. Essa visão sistêmica do projeto está totalmente 
vinculada à noção de urbanidade pela qual as ruas internas 
promoveriam a integração da vida universitária ao mesmo 
tempo em que sua expansão seguiria um traçado regulador, 
dentro de uma lógica em que a horizontalidade predomi-
na208. Podemos afirmar que se tratava de uma arquitetura 
de estrutura espacial forte e consequente, capaz de enfati-
zar a relação com o entorno e a cidade, sem maiores preo-
cupações com o desempenho funcional do conjunto, o que 
causou dura reação do júri por considerá-la formalista e an-
tifuncional, como recorda Allennspach (2011). 
 Após trinta e quatro anos, a situação diagnosticada 
no campus confirma as previsões iniciais do projeto tessi-
nês: um conjunto extremamente eficiente que não promove 
a convivência e o intercâmbio científico desejado para uma 
instituição importante como a EPFL. 

207  Ver FRAMPTOM, 2003: 390.
208  O projeto é uma interpretação local às propostas do TEAM X na década de 
1960, em especial dos mat buildings, mesmo limitando o crescimento do conjunto até a 
formação de um grande quadrado, quando a ocupação atingisse 6.000 alunos. Ver NICO-
LIN, 1984: 112-115. Ver BARONE, 2002.

toph Allenspach206, a solução consistia na estruturação das 
células em torno de um centro de capacitação fechado sobre 
si mesmo. Os edifícios foram construídos sem a preocupa-
ção de interação entre as diversas áreas do conhecimento 
em que a universidade atua ainda hoje. Não havia um local 
definido para que houvesse vida social entre a comunida-
de universitária e entre essa e a própria cidade, apesar do 
campus fazer parte da cidade, implantado de frente para o 
Lago Leman. 
 No momento do concurso, havia uma certa desurba-
nização caótica da aglomeração de Lausanne, o uso agrícola 
ainda prevalecia no local, configurando uma paisagem rural 
muito comum nas proximidades das cidades suíças, como 
pode ser observado na imagem aérea de 1980, quando o 
complexo ainda estava em construção. 
 Vale lembrar que o concurso ficou mais conhecido 
pela proposta do grupo de arquitetos da região suíça do Ti-
cino, composta por Luigi Snozzi, Aurelio Galfetti, Mario Bot-
ta, Flora Ruchat-Roncati e Tita Carloni, que viriam a ter im-
portante papel na produção de uma arquitetura com grande 

206  Christoph Allenspach (2001: 114) apresenta um importante relato sobre as 
decisões do júri do concurso e seus desdobramentos. Aponta, ainda, como o certame 
marcou definitivamente o distanciamento entre a arquitetura influenciada pela escola de 
Zurique e a do grupo tessinês, momento que consolida a arquitetura contextual praticada 
por esse último. O autor considera que esse foi um dos projetos usados para o debate 
italiano sobre a Arquitetura da Cidade, de Aldo Rossi, e o Território da Arquitetura, de 
Victorio Gregotti, dentro dos questionamentos do realismo italiano da década de 1960.

EPFL, Campus Écublens. Concurso 

1970. proposta Luigi Snozzi, Aurelio 

Galfetti, Mario Botta, Flora Ruchat-

-Roncati e Tita Carloni. Fonte: NICOLIN, 

1985: 113.
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de mudança de ponto de vista do que deverá ser uma bi-
blioteca, o que divide opiniões de pesquisadores e de cien-
tistas, acompanhadas por polêmicas do que parece ser a 
convivência, de um lado em que predomina o meio digital 
e de outro, a permanência do papel. “Fizemos uma aposta, 
vamos ver se vamos acertar”, completa Aymonin, no filme 
Le Paysage Intérieur, de 2010.
 O trabalho de Kazuyo Sejima, que lidera com Ryūe 
Nishizawa o escritório japonês SANAA, vencedor do con-
curso210, não parece direcionar sua arquitetura para a so-
ciedade da informação, como observou Pierluigi Nicolin 
(1998:7). Em seus projetos, a desaceleração do culto da 
imagem e o pensar à deriva seriam responsáveis por per-
mitir que os edifícios contribuam para a integração das 
pessoas e da cidade, completa Nicolin. Isso fica evidente 
quando observamos os demais concorrentes do concurso, 
que apostaram na grande impacto de uma edificação farol, 
dominando o campus, que se encontra em situação privile-
giada, muito próxima das margens do Lago Leman.

210  O comitê de jurados foi formado por especialistas nas diversas disciplinas en-
volvidas: Patrick Aebischer, presidente da EPFL; Francis-Luc Perret, vice-presidente de 
planejamento e logística da EPFL; David Aymonin, diretor da Biblioteca Central da EPFL; 
Patrick Berger, arquiteto e professor da EPFL; Inès Lamunière, arquiteta e professora da 
EPFL; Jacques Lucan, arquiteto e professor da EPFL; Daniel Borel, presidente da Logitech 
International; David Chipperfield, arquiteto; Mike Guyer, arquiteto; Jeffrey Huang, arqui-
teto e professor da Harvard University; Charles Kleiber, secretário de estado em Pesquisa; 
Anne Lacaton, arquiteta; Brigitte Shim, arquiteta e professora da University of Toronto; 
Françoise Bisbrouck, diretora do Service Commun de la Documentation - Université Pa-
ris-Sorbonne; Mel Collier, diretor da Biblioteca Universitária de Tilburg, Holanda; Pierre 
Dillenbourg, professor de pedagogia da EPFL; Pierre Chuard, professor de energia da edi-
ficação da EPFL. 

 Em 2004, o programa para um novo concurso solici-
tou aos arquitetos a criação de uma “plataforma de aprendi-
zagem que fosse capaz de anular as fronteiras físicas entre 
a comunidade e as disciplinas” (filme Le Paysage Intérieur,  
2010), o que seria um grande lugar de encontro, o lugar 
do conhecimento, dentro do espírito de uma praça públi-
ca protegida. Ou seja, a intenção principal foi a de criar um 
grande espaço de convivência que, ao materializar as novas 
relações promovidas pelo desenvolvimento da tecnologia 
da informação, intensificasse as trocas de conhecimento 
entre toda a comunidade acadêmica, que conta hoje com 
mais de 8.000 estudantes e pesquisadores vindos do mun-
do inteiro. Em certa medida, seria o coração pulsante do 
campus, proposta não muito distinta do que foi formulado 
por Josep Lluís Sert em seu livro Centros para la Vida de la 

Comunidad: “a história nos demonstra que são exatamente 
nestes lugares de reunião pública – a ágora, o fórum, a pra-
ça da catedral – onde se tem conseguido a plena integração 
entre as artes”.209 (SERT, 1955: 14)
 David Aymonin, diretor da biblioteca da EPFL, que 
ocupa parte do edifício, acredita que vivemos um período 

209  Nossa tradução. Texto original: La historia nos demuestra que es precisamente 
en estos lugares de pública reunión – el ágora, el foro, la plaza de la catedral – donde se ha 
alcanzado la más feliz integración de las artes.

Proposta de OMA.

Proposta de Herzog & de Meuron.

Proposta de Dillier Scofidio e Renfro. Proposta de Valério Olgiatti.

Fonte: http://mediathèque.epfl.ch/. Visualizado em 04/11/2017

Proposta de Xaveer de Geyter.Proposta de Mecanoo.
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nha importância, representando mais da metade do volume 
total construído211, como veremos mais adiante. Para Nico-
lin (1998), por meio dessa postura, a arquitetura japonesa 
passa de uma fase sociológica e mimética na relação com o 
ambiente informatizado, para uma fase científica e filosófi-
ca. Em outras palavras, a arquitetura passa à reflexão atra-
vés da proposição, passa a pensar e a construir formas de 
relacionamento que de certa forma haviam sido apartadas 
pelas divisões funcionais, ao mesmo tempo em que apoia 
novas iniciativas, novas formas de ação e interação.

211  As bases do concurso definiram 10.875 m² para o programa, incluindo as 
áreas de convivência. O projeto construído tem 20.000 m² de área, além das áreas técni-
cas e estacionamento no subsolo, o que totaliza 37.000 m².

 Ao contrário do que foi proposto pelos demais con-
correntes, o projeto vencedor aponta para a horizontali-
dade da edificação a partir de um novo chão que cria uma 
topografia artificial, mas mantém pouca altura em relação 
ao campus e à cidade. É possível desfrutar da paisagem 
única do Lago, em primeiro plano, e dos Alpes na margem 
oposta, sem que seja necessário concorrer com ela. Como 
consequência dessa estratégia, a arquitetura proposta é do-
minada pelas áreas cujo uso é indefinido em princípio, não 
previsto inicialmente, mas cuja função indeterminada ga-

Proposta de SANAA para o concurso, em 2004. Fonte: http://mediathèque.epfl.ch/. Visualizado em 04/11/2017

O computador – e a aplicação de um programa 
utilizado pela indústria aeronáutica, o CATIA212 – 
permite que ele [Ghery] use qualquer forma, sem 
sentir receio de não poder representá-la. Hoje, 
a mais exuberante das formas é passível de ser 
descrita e representada, e consequentemente, 
construída. A extensão do que entendemos como 
linguagem arquitetônica a um mundo infinito de 
formas que não precisam, necessariamente, ser 
descritas pelas geometrias convencionais destrói 
os limites do território onde o arquiteto pode se 
mover. (MONEO, 2008: 278)

212  Trata-se de um poderoso programa de projeto e manufatura tridimensional 
desenvolvido pela empresa aeroespacial francesa Dassault Systèmes, utilizado também na 
indústria automobilística.

 Mas por que a mesma tecnologia digital viabilizou 
propostas tão distintas como o Learning Center de Lausan-
ne e o Museu Guggenhein de Bilbao na Espanha, obra em-
blemática do arquiteto Frank O. Ghery construído na mes-
ma época? 
 Uma das respostas aponta para o fato de que, em re-
lação à obra construída em Lausanne, o programa original 
se comportou como objeto de interesse inicial, porém dei-
xou de exercer sua força à medida que a arquitetura pro-
posta tomou conta das decisões de projeto. Dito de outra 
maneira, a tecnologia minimizou as barreiras, abriu cami-
nhos para que o projeto amplificasse o próprio programa, 
intensificando a dinâmica dos usos. Ainda que a tecnologia 
digital tenha sido largamente utilizada para a concepção e 
o aprimoramento do projeto, SANAA não se valeu dela para 
dar sentido à sua obra.
 Em outra vertente, ainda que com a intenção de di-
namizar a cidade Bilbao, a obra de Ghery se cerca da tecno-
logia como instrumento de projeto, um meio fundamental 
para viabilizar tecnicamente sua força criadora, assim des-
crita por Rafael Moneo:
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Learning Center, EPFL. Vista nordeste. Fonte: Médiathèque, EPFL.

Os elementos construtivos213

213  Fonte: EPFL e Losinger Construction SA, Engº responsável: Eric Maino.

A aspiração de reduzir a arquitetura a sua con-
dição construtiva é, mais exatamente, a ambição 

de modelar o espaço por meio de perfis, paredes, 
colunas e coberturas - uma tentativa de alcançar 

a ordem utilizando a geometria. O objetivo é 
nada menos do que criar uma condição “antina-
tural”, isto é, um espaço que não pode existir na 

natureza. 
KISHI, 1996

Fazer o máximo de espaço com o mínimo de 
material.

 YAMADA, 2010

 O Learning Center de Lausanne foi instalado em uma 
edificação composta por um único pavimento horizontal 
que forma uma plataforma ondulada e perfurada por pátios 
curvos, apoiando-se no terreno natural totalmente plano e 
projetando uma ocupação de 120m x 160m. As áreas técni-
cas e o estacionamento de veículos em subsolo, completam 
o programa.
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Learning Center, EPFL. Diagramas da casca em concreto que forma a plataforma 

ondulada e dos esforços resultantes. Fonte: Bollinger et Grohmann.

de concreto e se beneficia da laje do subsolo que se com-
porta como corda para travar os arcos. 
 Para confecção dessa superfície com curvatura va-
riável perfurada, foram fabricadas por corte a laser 1.400 
peças distintas para compor a forma. A concretagem foi 
realizada durante 48 horas ininterruptas, para que pudesse 
ser garantida a continuidade estrutural desejada. Foi neces-
sário atingir uma plasticidade do concreto capaz de atender 
ao desempenho estrutural solicitado mantendo a qualidade 
e a continuidade visual desejados214. 
 Sobre essa topografia artificial criada foi distribuí-
da uma malha regular de colunas em tubos de aço forman-
do vãos de 9 m, que suporta a estrutura mista com vigas 
longitudinais em aço e transversais em madeira laminada 
colada, que acompanha a mesma geometria ondulada e as 
aberturas da plataforma. A continuidade espacial da cober-
tura é garantida externamente por uma manta sintética em 
evalon branco e internamente por chapas de gesso acar-
tonado pintadas de branco, sem nenhum equipamento ou 
dispositivo embutidos. 

214  Fontes: Construção: Losinger Construction SA; Engº calculista: Bollinger et 
Grohmann.

 Essa plataforma, que conforma um novo chão, é su-
portada por duas cascas em concreto armado moldado no 
local que possui onze arcos em concreto protendidos, que 
vencem vãos de até 90m nas suas regiões mais acidentadas. 
A solução estrutural introduz arcos “embutidos” na casca 

Learning Center ,EPFL. Detalhe de protensão na base dos arcos durante a concretagem da casca em 

concreto. Fonte: Médiathèque, EPFL.

Learning Center, EPFL. Concretagem da casca em concreto. Fonte: Médiathèque, EPFL.

 Ao concentrar todos os locais técnicos no 
subsolo, o projeto permitiu que o grande piso 
ondulado criado se transformasse em uma plata-
forma de infraestrutura, um piso técnico que ali-
menta mais de 1.500 postos de trabalho além da 
infraestrutura móvel.
 Para o fechamento vertical do prisma re-
tangular e dos pátios internos curvos, foram fabri-
cados 4.700 m² de vidro duplo insulado, dos quais 
90% confeccionados em peças únicas. Mesmo com 
toda essa superfície envidraçada, a edificação foi 
certificada dentro dos padrões estabelecidos pelo 
as instituições responsáveis, por atingir um consu-
mo de energia de 38 KWh/m².215

 Todas essas informações demonstram o 
esforço empreendido para atingir os objetivos do 
projeto, como testemunhado por Francesco Della 
Casa, chefe de redação de revista Tracés: 

A questão mais banal torna-se um 
enigma a resolver, a inventar, o que 
torna bonito no canteiro é que arqui-
tetos e engenheiros fazem um esforço 
para manter a simplicidade da forma. 
(DELLA CASA, in MAILLARD, 2010: 38’)

215  Certificação francesa Minergie.
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Legenda: 1. Acessos  2. Cafeteria  3. Plano inclinado  4. Grupos de estudo 1  5. Grupos de estudo 2  6. Auditório  7. Grupos de estudo - biblioteca  8. Grupos de estudo 3

9. Pátio  10. Restaurante  

Legenda: 1. Acessos  2. Cafeteria  3. Plano inclinado  4. Grupos de estudo 1  5. Grupos de estudo 2  6. Auditório  7. Grupos de estudo - biblioteca  8. Grupos de estudo 3

9. Pátio  10. Restaurante  

Learning Center, EPFL. Planta ao nível do solo; sob a ondulação da plataforma são formados os acessos (1). Fonte: Médiathèque, EPFL. Learning Center, EPFL. Planta ao nível térreo completo; as curvas de nível internas indicam a topografia criada. Fonte: Médiathèque, EPFL.
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Learning Center, Lausanne, SANAA. Fachada oeste. Foto: Valério Pietraroia, 2018. Learning Center, Lausanne, SANAA. Fachada sudoeste. Foto: Valério Pietraroia, 2018.
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 A visita teve como objetivos principais o reconheci-
mento da obra como resultado do projeto, o que significa 
verificar se as condições expressas nos elementos de pro-
jeto correspondem às observações físicas encontradas; o 
reconhecimento da obra como resultado da construção, ou 
seja, confirmar se os elementos construtivos confirmam e 
garantem as premissas do projeto; e, finalmente, o reconhe-
cimento da obra em função dos usos praticados depois de 
mais de oito anos de funcionamento do equipamento.
 Diversas situações puderam ser confirmadas: en-
quanto algumas unidades do Campus realizavam encontros 
e manifestações festivos, muito usual para uma sexta-feira 
à noite, diversos grupos de estudantes realizavam suas ati-
vidades de estudo no Learning Center. Outros se valiam da 
qualidade da paisagem exterior que o equipamento ofere-
cia, para atividades de convívio, protegidas pela edificação. 
Vale destacar que o período da visita, realizada em 30 de 
maio e 1 de junho de 2018, é um momento de intensa ati-
vidade por se estar a um mês do final do ano letivo e, além 
disso, o clima mais favorável, com temperaturas de até 25º 
C, favorece a prática de atividades externas.

Visita
 
 Quando nos dirigimos à Coordenadora de Recepção 
e de Visitas do Campus da EPFL em 2018, com o objetivo de 
conhecer o Learning Center, a resposta nos trouxe algumas 
informações relevantes: em primeiro lugar, trata-se de um 
equipamento público, portanto, sem necessidade de qual-
quer tipo de autorização para visitá-lo. Em seguida, o Lear-

ning Center fica aberto das 7 às 24 h, durante todos os dias 
da semana, o que amplia as possibilidades de uso. E, final-
mente, avisam-nos de que é necessário observar as melho-
res condições de convivência para melhor aproveitamento 
do local. 
 As informações descritas acima são indicativas da 
intensificação e da diversificação do uso do equipamento. 
Durante todo o dia e grande parte da noite, é possível rea-
lizar alguma atividade direta ou indiretamente ligada ao 
ensino oferecido pela EPFL. Os conflitos gerados por essa 
proposta de diversidade de usos podem originar dificulda-
des que devem ser minimizadas pelo comportamento indi-
vidual e coletivo dos usuários.
 Assim, decidimos realizar a visita ao Learning Center 
em horários e dias alternativos: sexta feira à noite e sábado 
pela manhã.

Learning Center. Lausanne ,SANAA. Área dos grupos de 

estudos número 2. Foto: Valério Pietraroia, 2018.

Learning Center, Lausanne, SANAA. Área dos grupos de 

estudos da biblioteca. Foto: Valério Pietraroia, 2018.
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Learning Center, Lausanne, SANAA. Área dos grupos de 

estudos número 3. Foto: Valério Pietraroia, 2018.

Learning Center, Lausanne, SANAA. Área dos grupos de 

estudos da biblioteca. Foto: Valério Pietraroia, 2018.

Páginas seguintes: Learning Center, Lausanne, 

SANAA. Pátios. Foto: Valério Pietraroia, 2018.

bancadas lineares, e também grandes conjuntos de almofa-
das dispostos nos lugares menos planos da edificação, con-
figurando grupos informais. 
 Há ainda um significativo grau de isolamento visual 
e acústico, mesmo tratando-se de um grande salão com o 
mínimo de divisões ou fechamentos, como pode ser obser-
vado nas plantas. A continuidade espacial é, em certa me-
dida, modulada pelas diferentes ondulações do volume. As 
“colinas” internas organizam os lugares que vão sendo per-
cebidos na medida em que se circula. Nas situações limites, 
volumes envidraçados são dispostos em conjuntos, onde 
pode-se realizar tarefas que exigem maior concentração e 
isolamento. Essa estratégia não nega a vocação primordial 
da obra na medida em que a interação visual no interior da 
edificação e desta com seu exterior imediato é permanente. 
 Chamou a atenção o intenso uso de todos os espa-
ços, mesmo nos horários menos usuais em que nossa visita 
foi realizada. 
 

 Foi possível verificar que o grande espaço é modu-
lado pela topografia artificial criada, o que traz uma diver-
sidade de acessos, de configurações espaciais e de usos a 
partir de um reduzido número de elementos construtivos, 
regularmente dispostos, tanto interno como externamente. 
Como vimos acima, a obra é realizada seguindo critérios 
sistêmicos de modulação estrutural e construtiva, valendo-
-se da repetição de poucos elementos para a realização do 
projeto.
 É no interior da edificação que a diversidade citada 
se apresenta de maneira mais intensa, porém o grande pris-
ma retangular, que repousa no limite sul do Campus, ofere-
ce notáveis possibilidades de relação com os espaços exter-
nos, como pode ser constatado tanto no período noturno da 
sexta-feira como durante a manhã do sábado.
 Outro aspecto relevante se refere à configuração do 
mobiliário utilizado nos diversos locais da edificação, tanto 
nos externos como, principalmente, nos internos. Há uma 
preferência para a constituição de grupos de trabalho usan-
do configurações mais tradicionais de mesas redondas ou 
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Parque do Ibirapuera. Vista aérea (PAPADAKI, 

1956); Fonte: Fundação Oscar Niemeyer.

Em muitos pontos, as funções das artes se sobre-
põem: assim a arquitetura tem muito em comum 
com a escultura, e ainda com a música, mas além 
disso tem o seu território particular, e transmite 
um prazer tipicamente seu. Ela possui o monopó-
lio do espaço. Apenas a arquitetura, entre todas 
as artes, é capaz de dar ao espaço seu pleno valor. 
Ela pode nos rodear de um vazio em três dimen-
sões e o prazer que dela se consegue extrair é um 
dom que só a arquitetura nos pode dar216. 

SCOTT, 1914

216  Texto original: The functions of the arts, at many points, overlap; architecture 
has much that it holds in common with sculpture, and more that it shares with music. But it 
has also its peculiar province and a pleasure which is typically its own. It has the monopoly 
of space. Architecture alone of the Arts can give space its full value. It can surround us with 
a void of three dimensions; and whatever delight may be derived from that is the gift of 
architecture alone. 

O vazio do parque 
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como do Parque. A marquise surge para intensificar ainda 
mais essa condição porém, ao adotar outra inclinação, am-
plia a diversidade de situações e acentua uma nova espacia-
lidade como ambiente externo protegido. O vazio do Eixo 
Monumental do Plano Piloto é, no caso do Ibirapuera, ocu-
pado pelo construído, pela marquise, entretanto é sob sua 
sombra que a ocupação do Parque se mostra mais intensa. 
Seria então o próprio chão, o plano inclinado da vastidão 
do nosso território, o caminho para o desafio da transfor-
mação, “a criação do lugar que não existe, a transformação 
do não lugar americano em lugar”, como afirma Josep Maria 
Montaner (2001: 41).
 A identificação do Parque com a metrópole tem se 
intensificado ao longa de sua existência. Segundo Jorge, es-
tariam na “lição de modernidade transcendente da marqui-
se” as razões que explicariam a permanência da vitalidade 
do Ibirapuera em relação a outros espaços públicos paulis-
tanos. É acertado observar que o parque urbano se tornou, 
de certa forma, ilhado em relação à cidade. O grande cin-
turão verde que faz sua transição com os bairros vizinhos 

 O Parque comemorativo do quarto centenário da ci-
dade de São Paulo, em 1954, urbano em sua essência, é um 
ensaio relevante do que viria a se materializar com o proje-
to de Lúcio Costa para Plano Piloto de Brasília poucos anos 
depois217. É Luís Antônio Jorge (2014) quem apresenta re-
ferências fundamentais para sedimentar as relações cita-
das a respeito do Conjunto do Parque do Ibirapuera em São 
Paulo, projeto da equipe liderada por Oscar Niemeyer218. As 
diferenças de escala não impedem que se possa compreen-
der como entre a arquitetura e a cidade podem ser criadas 
relações de natureza superior. No Parque, Jorge aponta a 
marquise como elemento primordial responsável pela di-
nâmica e pela evolução dessas relações durante suas seis 
décadas de intenso uso. Seria “o parque plano como a pró-
pria laje, como o terreno da cidade onde se erguerá a capital 
do país. Com o modernismo, o chão definitivamente entra 
como forma e conteúdo no imaginário poético do Brasil”, 
completa o autor. 
 Acreditamos que a leve declividade do chão oferece 
determinada tensão à espacialidade tanto do Plano Piloto 

217  O concurso de Brasília é de 1956. Ver BRAGA, 2010.
218  Arquitetos Oscar Niemeyer, Eduardo Kneese de Mello, Hélio Uchôa, Zenon 
Lotufo, Carlos Lemos e Gauss Estelita, além do paisagismo de Roberto Burle Marx. Ver 
BRUNA, 2017: 62-72; 206-208. 

Marquise do Parque do Ibirapuera . Vista área atual. Foto: Leonardo Finotti.

é um atributo fundamental que não responde por este iso-
lamento, entretanto o protege. Na realidade, o projeto do 
Parque em sua totalidade estaria muito mais em interação 
com a cidade do que outros exemplos. Aquilo que promove 
a dificuldade para que a interação atinja sua plenitude está 
relacionado com o sistema de vias de tráfego rápido e in-
tenso que o circundam, reflexo das grandes dificuldades de 
mobilidade que a metrópole enfrenta.
 No entanto, a natureza edificada em seu interior, 
representada por seus palácios de exposições219 e por sua 
marquise, em especial, são testemunhos da capacidade que 
a arquitetura possui de se manter presente mesmo quando 
a evolução dos usos se manifesta. Ao propor um ambien-
te externo protegido, um lugar não definido no programa 
original do Parque, Niemeyer e sua equipe anteciparam 
novas situações para novos relacionamentos, enfim, novas 
atividades que surgiram e continuam a ser criadas. Encon-
tramos nessa presença da arquitetura razões para verificar 
como suas qualidades constitutivas são suficientemente su-
periores para oferecer as condições à plena evolução, como 
observa Hélio Piñon:

219  Foram construídos para a exposição do IV Centenário de São Paulo os Palácios 
das Nações, dos Estados, das Artes, da Indústria e da Agricultura. Hoje são conhecidos 
respectivamente por Pavilhão Padre Manoel da Nóbrega ou Museu Afro Brasileiro, Pa-
vilhão das Culturas Brasileiras, Pavilhão Lucas Nogueira Gracez ou Oca, Pavilhão Ciccilio 
Matarazzo ou da Fundação Bienal e Museu de Arte Contemporânea da Universidade de 
São Paulo. 

Na realidade, a arquitetura autêntica deveria ser 
sempre reversível, já que sua identidade formal é 
precisamente o que fica quando se prescinde do 
seu destino específico: dita identidade se baseia 
no uso mas, por sua vez, o transcende, na medida 
em que o edifício está ordenado de acordo com 
uma estrutura autônoma e consistente. (PIÑON, 
2006: 180)
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Marquise do Parque do Ibirapuera. Vista interna atual. Foto: Leonardo Finotti.

  O projeto do vazio ou da exterioridade do Parque 
é expresso pela interioridade de uma edificação potente, a 
Marquise, não prevista no programa original do projeto e 
sem uma função definida, que ilustra de maneira precisa as 
palavras de Focillon citadas na epígrafe deste capítulo. Se-
ria um conceito de espacialidade interna que amplia a no-
ção formulada por Geoffrey Scott (1914) ao potencializar 

sua interioridade através das relações entre seus elemen-
tos construtivos e o sítio. Tanto Focillon como Scott enten-
dem ser esta a chave para diferenciar a arquitetura em re-
lação às outras artes. Niemeyer compreendera ser este um 
caminho valioso para que o projeto do Ibirapuera não se 
limitasse a um parque de exposições comemorativas.

No Ibirapuera, o vazio monumental é ocupado 
pela marquise. Seu desenho livre pretende ex-
pressar a liberdade do próprio uso do espaço pelo 
público. [...] A solução estrutural da marquise 
evoca a liberdade, seja pela sua imensidão, pelo 
seu desenho livre ou pela sua leveza. O desenho 
livre é garantido pela plasticidade do concreto. 
(BARONE, 2007: 101)

 E completa:

A marquise foi concebida dentro do princípio mo-
dernista da continuidade espacial. A continuida-
de espacial, no Ibirapuera, é dada pelo discurso 
das superfícies. Evocando a abstração do plano 
contínuo, já sugerida pela imensidão da marqui-
se, a superfície adentra os edifícios por meio de 
rampas, como planos se desdobrando em novos 
níveis. (BARONE, 2007: 105)

 A referida imensidão é materializada por uma su-
perfície que ocupa 28.000 m² de área construída, o que 

 Assim como no Learning Center da EPFL de Lausan-
ne, muito próximo à natureza e sem uma fronteira aparen-
te, é com a marquise que Niemeyer vai abrigar desde 1954 
usos ainda não conhecidos e ampliar as possibilidades de 
novas atividades. No nosso entendimento, o projeto da 
marquise é um exercício exemplar que antecipa preocupa-
ções próprias da realidade em mudança. Devemos lembrar 
que nesse período o processo de crescimento da cidade de 
São Paulo a transformara em metrópole internacional220.
 Na publicação da revista Acrópole, nº 185 (1953: 
210), a equipe, ao descrever o projeto do conjunto, indica 
que será sob a grande “marquise” que o público devidamen-
te abrigado poderá atingir os demais setores da exposição. 
Ao colocá-la entre aspas, há a consciência de que se trata 
muito mais do que um dispositivo de proteção conhecido 
por marquise, o que nos permite afirmar que sua forma, 
sugerida pelo próprio traçado de circulação, servirá ainda 
para lojas, diversões, exposições, etc, descrição que vem ao 
encontro das afirmações de Ana Claudia Barone:

220  Segundo a apresentação da 1ª Bienal de São Paulo, a cidade passou de 580 mil 
habitantes em 1920 a mais de 2,5 milhões em 1952, o que comprova o slogan “a cidade 
que mais rapidamente cresce no mundo”. (BIENAL, 1952)
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mente todas as espécies de coberturas lateralmente abertas, 
ao lado dos edifícios. Podemos chamá-la de “quinto palácio” 
que a equipe adicionou ao conjunto ao avaliarmos suas ca-
racterísticas físicas: os vãos livres de apoio de até 28m com 
somente 81 cm de altura no vigamento e o pé direito variá-
vel, tendo nas pontas 3 m, na parte central 4,25 m, tudo em 

demonstra ser a marquise uma edificação de porte metro-
politano, muito além do que seria uma marquise como um 
alpendre em balanço, definido pelo Dicionário de Arquite-
tura Brasileira221 (Acrópole, nº 260, 1960: 191), que serve 
para resguardar plataformas de estações, vitrines e mos-
truários de lojas, calçadas ou passeios, designando pratica-

221  Originalmente publicado nas páginas da revista Acrópole, o Dicionário de Ar-
quitetura Brasileira de Carlos Lemos e Eduardo Corona foi reunido em livro em 1972 pela 
Editora Edart e relançado em fac-símile pela Romano Guerra Editora, em 2017.

em 1954222. Somado a essas características, é notável como 
os custos envolvidos também foram proporcionalmente si-
milares – 33 milhões de cruzeiros para cada Palácio e 60 
milhões para a Marquise, o que comprova sua semelhança 
com os Palácios que ela interliga, haja visto o volume de re-
cursos físicos e financeiros envolvidos.

222  Foram responsáveis pela construção da marquise o Escritório de Construções 
e Engenharia Ecel Ltda. e o eng.º calculista Fernando Paes da Silva. (Acrópole, nº 185); 
Na relação da equipe responsável pelo projeto do Conjunto do Ibirapuera a autoria do 
cálculo estrutural é do Engº Joaquim Cardoso (PAPADAKI, 1950: 124), o que indica ter 
havido a necessidade de um trabalho complementar para viabilizar a construção da obra 
em função das condições de que dispunham as construtoras.

curva e em declive. Essa altura livre é a mesma dos Palácios 
das Nações e dos Estados que possuem cada um a metade 
aproximada da área construída da marquise. Cada uma das 
edificações ficou a cargo de um engenheiro calculista e de 
uma empresa construtora distinta, de maneira a viabilizar 
o prazo para as comemorações do IV Centenário da cidade 

Parque Ibirapuera - Vista aérea durante a construção. Fonte: Revista Acrópole 185, 1953.
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Marquise do Ibirapuera. Montagem das nervuras embutidas na laje da marqui-

se. Fonte: Revista Acropole, nº 185, 1953.

 Do ponto de vista dos seus elementos construtivos, 
é possível verificar que a Marquise, assim como os Palácios 
que ela conecta, é constituída por uma laje nervurada em 
concreto armado, apoiada em colunas recuadas, configu-
rando sempre balanços generosos, como mostram as ima-
gens a seguir durante sua concretagem.
 As especificações utilizadas para o traço do concre-
to e a proporção de aço empregada demonstram ter sido 
a Marquise uma proeza estrutural e construtiva extraor-
dinária223. Sua extensão, com mais de 600m de cobertura, 
também se destaca dentre as obras do Conjunto e de outras 
obras públicas construídas no período.

223  O concreto armado, geralmente com 100 a 120 quilos de ferro por m3, foi au-
mentado para 230 quilos por m3, devido à altura reduzida das vigas em relação aos vãos 
de apoio, e para economizar concreto. (Acrópole, 1953: 217)

Marquise do Parque do Ibirapuera, São Paulo. Oscar Niemeyer, 1954. Foto: Leonardo Finotti..

Oscar Niemeyer e SANAA: 
diálogos inorgânicos 
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de articulação física e funcional nas obras citadas. 
 Em 1953 Niemeyer já manifestara sua preocupação 
em dotar a arquitetura de autonomia formal, ou seja, de 
dotá-la de uma simplificação da forma capaz de resistir ao 
programa e ao tempo. A experiência do Ibirapuera prenun-
cia as mudanças na sua obra que iriam ocorrer de maneira 
definitiva a partir de 1954, como aponta a historiografia 
(BRUNA, 2017). Não é possível afirmar que Niemeyer se 
sensibilizara pelos questionamentos críticos à arquitetura 
moderna ocorridos no início da década de 1950224, mas é 
evidente que o projeto do Conjunto do Ibirapuera, como 
sistema urbano de objetos que orbitam em torno da Mar-
quise, apresenta um poderoso sistema de relações entre 
os objetos, seu interior e a cidade, muito mais intenso do 
que as obras distribuídas às margens do Lago da Pampulha, 
como consideram alguns autores.

224  Ver BARONE, 2004.

 Em função do exposto acima, encontramos um para-
lelo da experiência da Marquise do Conjunto do Ibirapuera, 
como o lugar inicialmente da transição e posteriormente de 
convergência dentro do sistema de objetos que integram o 
Parque, com os objetivos de projetos recentes, como o Lear-

ning Center.
 Podemos primeiramente encontrar semelhanças 
entre as obras segundo a noção de sistemas discutida por 
MONTANER (2009: 16-18): a crise do objeto moderno ma-
nifesta-se por sua extrema objetualidade, o que estaria di-
retamente vinculado à própria crise do sistema clássico do 
qual a arquitetura moderna descende. Como saída restaria, 
então, a possibilidade de relacionar os objetos segundo 
sistemas abertos e complexos, através da diversidade das 
formas dinâmicas, que não são impostas nem definidas a 
princípio, completa o autor. 
 No entanto, sem que seja necessário classificar os 
sistemas, como considerado por Montaner, é possível en-
tender o esforço do projeto em construir as possibilidades 

 Learning Center, EPFL, SANAA , 2004. Fonte: Médiathèque, EPFL.
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 As considerações acima feitas por Ruth Verdi Zein 
avaliam com precisão a edificação materializada pela su-
cessão de colunas que não configuram uma sala hipóstila, 
ao contrário, permitem que o chão seja duplicado por sua 
cobertura, sem concorrer com estes elementos verticais, 
tornando-se uma estrutura pouco sentida, quase abstra-
ta. A dinâmica de utilização do espaço é responsável pelo 
seu colorido, como ressalta Zein, ou seja, a arquitetura abre 
o caminho de possibilidades para os utilizadores. O texto 
poderia ser usado para entender o Learning Center, entre-
tanto a autora está se referindo à Marquise do Conjunto do 
Ibirapuera em São Paulo.
 É importante notar que, em certa medida, a arqui-
tetura praticada atualmente por SANAA dialoga de manei-
ra atemporal com certas realizações de Niemeyer, como a 
Marquise do Ibirapuera que descrevemos acima. A arqui-
tetura do escritório japonês é o que pode ser entendido 
como “arquitetura inorgânica”, na medida em que se afas-
ta das soluções miméticas de ordem biológica e edificam 
um universo artificial cuja leveza promove a incorporação 

 Da mesma maneira, o Learning Center de SANAA 
surge com a missão de superar a falta de articulação das 
formas distribuídas no sistema do Campus. A nova arquite-
tura vem para restabelecer os nexos físicos perdidos ou que 
nunca se efetivaram. SANAA, em 2004, vislumbra assumir 
o protagonismo das conexões que no sistema campus seria 
representado pelo contexto, pelos espaços livres exterio-
res, visão que ilustra a posição de Montaner, para quem, a 
realidade é feita do vazio, embora o que os nossos sentidos 
percebam sejam os objetos. 
 Visto sob outro ângulo, a obra

[é] apenas um branco espaço vazio em suave 
declive, que se percorre quase sem se ver, cujos 
esbeltos apoios mal se percebem, pois não se 
impõem em sala hipóstila225 nem prevalecem ex-
cessivamente, cumprem seu papel de, bem espa-
çados, duplicar o chão para conformar um teto, 
levemente emoldurando uma faixa de verde. 
Aberta e disponível, suas cores são as das pessoas 
que estão automaticamente convidadas a fluir, 
andando a pé, de skate, de patins, de bicicleta. 
(ZEIN, 2012)

225  Na arquitetura clássica grega, a sala hipóstila é definida pela massa e pelo 
ritmo das colunas internas que a compõem.

as pretensões de Niemeyer na multiplicidade funcional da 
edificação sem comprometer suas fachadas “naturais”, ma-
terializadas pela exuberância do Parque. 
 Do mesmo modo, o Learning Center se caracteriza 
pela criação de uma paisagem interior em que a estrutura 
regular, quase imaterial, dá forma a seus usos, responden-
do diretamente pelo desempenho funcional de distintas 
ações distribuídas em sua extensa superfície contínua. 
Professores, alunos e funcionários podem se relacionar 
visualmente entre as regiões interiores e exteriores da 
edificação, o que faz do Learning Center um verdadeiro 
campus no sentido original do termo (MOSTAFAVI: 250), 
como pretendido pelos promotores do concurso em 2004. 
Nesse sentido, a obra se aproxima da ideia de arquitetura 
como sistema (MONTANER, 2009) e não como objeto iso-
lado, qualidade inquestionável que a obra de Niemeyer no 
Parque sustenta desde sua inauguração.

visual e física da natureza propriamente dita, isto é, fun-
de-se à natureza sem deixar de se separar dela, como bem 
observou Mohsen Mostafavi (2011: 248). Segundo o autor, 
os arquitetos demonstraram uma sensibilidade em rela-
ção às questões de ordem natural e ambiental que é alta-
mente pessoal e, em muitos sentidos, bastante promissora 
para a disciplina da arquitetura.
 Ao nos debruçarmos sobre algumas de suas obras, 
torna-se evidente o diálogo estabelecido com o trabalho de 
Niemeyer, em especial aquele desenvolvido na década de 
1950, que produziu exemplares notáveis como a Fábrica 
Duchen226 e o próprio Conjunto do Parque do Ibirapuera em 
São Paulo, ou ainda a Casa das Canoas no Rio de Janeiro. 
 Ainda que seja de fácil entendimento a associação 
entre o aparente desenho livre das superfícies contínuas 
da cobertura dos projetos, podemos também encontrar um 
elo promissor em relação à organização da estrutura que 
se estabelece como campo de pesquisa do projeto. Como 
observou Zein, é pouco perceptível a distribuição dos es-
beltos apoios da Marquise do Ibirapuera, o que evidencia 

226  O conjunto das Indústrias Carlos de Brito, de 1950, não foi construído em sua 
totalidade. Como observa Paulo Bruna (2017: 23), apenas a Fábrica de Biscoitos Duchem 
foi concluída e, infelizmente, demolida em 1980.
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NY House, Nova York Planta, SANAA, 2008. Fonte: El Croquis nº 

155, 2007.

Fábrica Duchen, São Paulo. Foto-montagem da maquete. Oscar 

Niemeyer e Hélio Uchoa, 1950. Fonte: BIENAL, 1951.

Fábrica Duchen, São Paulo. Planta da marquise com restaurante. Oscar Niemeyer e Hélio Uchoa, 

1950. Fonte: BIENAL, 1951.

Projeto K, Nagano, Japão, SANAA, 2007; Fonte: El Croquis nº 155, 2007. Casa das Canoas, Rio de Janeiro. Oscar Niemeyer, 1952. Fonte: 

Fundação Oscar Niemeyer.

Casa das Canoas, Rio de Janeiro. Oscar Niemeyer, 1952. Fonte: 

Fundação Oscar Niemeyer.
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 Como fundamento, a continuidade espacial das su-
perfícies é responsável pelo espaço único criado por SA-
NAA, como relata David Aymonin – diretor da biblioteca do 
Learning Center, considerada o embrião do projeto, e para 
quem o projeto

[...] foi o que melhor interpretou a noção de hibri-
dação, de cruzamento entre os diversos espaços. 
Não faz mais sentido ultrapassar paredes para ir 
de um lugar a outro, porém viver num espaço úni-
co apresenta contradições e desafios enormes, 
representa, sem rupturas, a poli funcionalidade 
de uma biblioteca. (AYMONIN - in MAILLARD, 
2010: 15’)

 O exemplo de Lausanne, e de outros projetos do es-
critório japonês, indica seu compromisso em se expressar 
com o mínimo de recursos materiais, sem a necessidade de 
recorrer à imagem figurativa ou ao ornamento, seguindo 
uma tradição de racionalidade construtiva que o aproxima 
de Mies Van der Hohe. Estamos nos referindo ao momento 

Encontros e desencontros: 
SANAA, Niemeyer e Mies.

 Essa condição também foi responsável por destacar 
a proposta de SANAA em relação aos demais concorrentes 
durante o Concurso Internacional do Learning Center em 
Lausanne, o que foi decisivo na escolha do júri. O fato deve 
ser assinalado pois naquele período a arquitetura espeta-
cular dominava certames internacionais semelhantes227. A 
análise dos demais projetos apresentados para a EPFL in-
dica a multiplicidade de esforços construtivos capazes de 
transformar o lugar através da imagem impactante, o que 
seria um acontecimento arquitetônico sem precedentes na-
quele território. 

227  Como exemplo, podemos citar o concurso internacional para o Musée des Con-
fluences de Lyon, França, vencido pelo escritório austríaco Coop Himmelblau, em 2001. O 
concurso teve também a participação de Peter Eisenmann, Carlos Ferrater, Steven Holl, 
além dos franceses Jacques Ferrier, Françoise Seignere Tectoniques. Ver NARMAND, 2001.

americano de Mies, considerado pela historiografia como 
fundamental em seu trabalho, particularmente do ponto de 
vista da idealização do espaço, pois o edifício é agora uma 
sucessão de espaços livres, garantida pela horizontalidade 
do teto (ROWE, 1999: 144). Como observamos na primei-
ra parte desse capítulo (ou PIETRAROIA, 2014), no projeto 
de Mies para o Teatro Nacional de Mannheim, a arquitetura 
se desmaterializa ao ser convertida em construção de pla-
nos mutáveis suspensos num espaço transparente, fluído 
(FRAMPTON, 1997: 281). 

Mies van der Hohe - Teatro Nacional de Mannhein, 1953; corte longitudinal. Fonte: Mies Van der Hohe Haus - Aachen.
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palavras, a organização espacial não se dá através da uni-
formidade repetitiva de Mies, mas, sim, pela relação entre 
a pequena escala e a massa resultante, isto é, os espaços 
necessários de escala reduzida passam a formar parte da 
estrutura geral do projeto (MUSTAFAVI, 2011: 248).
 Do mesmo modo que o discurso das superfícies ga-
rante a continuidade espacial (BARONE, 2007: 105), princí-
pio modernista que domina o trabalho de Niemeyer, o pro-
jeto como estratégia de ocupação funcional do território, 
que transforma o programa em instrumento de ativação 
dos usos, parece-nos uma maneira de entender o resultado 
atingido pelo Learning Center:

 Ao contrário, SANAA investiu na extensão do edifí-
cio, na multiplicação das suas fachadas transparentes e na 
amplificação de sua escala em relação ao campus. Ao invés 
do marco monumental, o lugar para o intercâmbio do co-
nhecimento foi tratado com simplicidade e leveza, que o 
distancia do genérico ao promover a densidade das ações 
no seu interior. No entanto, o que observamos é que, de 
modo distinto do espaço universal de Mies, a concentra-
ção e a distribuição de instâncias específicas e da estrutura 
permitem dar forma tanto à estrutura espacial como a seu 
uso, ou seja, as especificidades do lugar criado é que dão 
forma a seus usos, ao seu desempenho funcional. Em outras 

Musée des Confluences, Coop Himmel(b)lau, Lyon, França, 2001. Foto: Valério Pietraroia, 2018.

grama proposto oferece um novo espaço de con-
vivência, abrindo possibilidades de novas formas 
de aprendizagem, tudo integrado em um único 
edifício como lugar de convergência e celeiro 
para o enriquecimento dos encontros e da siner-
gia. (BISBROUCK, 2006)228

228  Nossa tradução do texto original apresentado durante o LIBER Architecture 
Group Seminar - Utrecht, The Nederlands - 22 a 24/03/2006. Processes of Architecture 
competition : Learning Center, the Lausanne example. David Aymonin, Marie-Françoise 
Bisbrouck, Nicolas Joye, Mirjana Rittmeyer: The project offers an interesting prolongation 
of and analogy with the philosophy adopted during the first stage of the EPFL’s construc-
tion: importance of itinerary, movement, interior courtyards with different surroundings, 
atmospheres, richness of vegetation, uniqueness and unity whilst still creating diversity. The 
proposed programme offers a new living space, opens up the possibility of new teaching 
approaches, everything being integrated into one single building as place of assembly and 
breeding-ground for enriching encounters and synergies.

O projeto oferece uma interessante continuida-
de e analogia com a filosofia adotada durante o 
primeiro estágio de construção da EPFL: impor-
tância dos percursos, do movimento, dos pátios 
internos com diferentes tratamentos, atmosferas, 
riqueza de vegetação, singularidade e unidade ao 
mesmo tempo que garante a diversidade. O pro-

Learning Center, Lausanne, SANAA, 2018. Foto: Valério Pietraroia, 2018.
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S.R. Crown Hall, Chicago. Mies van der Hohe,1956. Fonte: Iit College Of Architecture.

 Em oposição à condição de monumentalidade, 
SANAA oferece a justaposição funcional e a solução topoló-
gica do espaço, entendido muito mais pelas suas possibili-
dades formais do que por sua geometria, com a intenção de 
caracterizar o espaço por seus atributos de uso, sem aban-
donar os fundamentos da continuidade espacial e da uni-
cidade do espaço. Assim, o projeto do Learning Center da 
EPFL poderia ser entendido como a aplicação e a evolução 
natural dos preceitos elaborados por Mies para explicar a 
opção por um espaço único, como evidenciado na entrevis-
ta a Schulz:

Acreditamos que, hoje, esta é a maneira mais eco-
nômica e mais prática de construir. O destino do 
edifício muda sem parar, mas não podemos nos 
permitir demoli-lo a cada vez. É por isso que in-
vertemos a fórmula de Sullivan: “A forma segue a 
função” e construímos um espaço prático e eco-
nômico ao qual adaptamos as funções. (1958: 
41)230

230  Nossa tradução. Texto original: Nous croyons que c’est, aujourd’hui, la façon de 
construire la plus économique et la plus pratique. La destination de l’édifice change sans 
cesse, mais nous ne pouvons nous permettre de le démolir à chaque fois. C’est pourquoi nous 
renversons la formule de Sullivan: «La forme suit la fonction» et construisons un espace 
pratique et économique auquel nous adaptons les fonctions.

 Encontramos no depoimento acima a avaliação de 
um especialista em documentação e aprendizagem sobre 
os desafios superados por um equipamento conformado 
por um espaço único. Seria o espaço para todos os usos, em 
que “as possibilidades de múltiplas utilizações se mante-
rão permanentes”, o que nos permite novamente fazer uma 
analogia com a afirmação elaborada por Christian Norberg 
Schulz (1958: 42) a respeito do trabalho de Mies no perío-
do americano, em especial sobre o projeto para Crown Hall 

(1955) no Instituto de Tecnologia de Illinois (IIT), em Chi-
cago. Da mesma maneira que nos projetos para a Bibliote-
ca do IIT (1942)229 e para o Teatro Nacional de Mannheim 
(1953), ambos não construídos, as grandes dimensões al-
cançadas pela superfície contínua representada pelo teto 
branco, limpo e plano apontam para a monumentalidade da 
técnica em virtude do seu gigantismo e nos remete também 
à imensidão da Marquise de Niemeyer. 

229  Ver Mies van der Hohe e a Monumentalização da Técnica (FRAMPTON, 2003: 
281-288). 
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 Assim, concluindo o presente subcapítulo, ao con-
frontarmos as obras estudadas e fazermos a comparação 
de seus elementos constitutivos, encontramos o resultado 
de construções que não abrigam apenas um vazio seguro e 
confortável, mas sim um espaço cuja qualidade interior se 
baseia nas leis necessariamente implícitas na ordem natu-
ral, mas que a natureza não é capaz de realizar, o que nos 
remete ao ponto de partida – as considerações de Focillon. 
 Em momentos distintos, os programas em formação 
ou em transformação foram fundamentos importantes da 
arquitetura realizada por Mies, por Niemeyer e por SANAA, 
sem no entanto limitarem o projeto, conclusão que pode 
orientar sua independência. São arquitetos formados por 
culturas diferentes – a europeia, a latino-americana e a asiá-
tica – que encontraram estratégias de projeto semelhantes 
para contextos diferentes – o norte-americano, o brasileiro 
e o suíço. 
 Nesse sentido, fica mais claro o papel do projeto 
para que a arquitetura assuma o protagonismo, baseando-
-se na consistência interna da obra capaz de se relacionar 
com o contexto, independentemente do programa. Learning Center, Lausanne, SANAA, 2018. Foto: Valé-

rio Pietraroia, 2018.
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Capítulo 4
O tempo e a independência do projeto

Arquitetons. Malevich, 1926. Foto: Valério Pietraroia, 2018.
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– e que indicaria a possibilidade de criação de novos tipos 
para novas relações sociais – não encontra sintonia com o 
grau de incerteza em que o projeto se insere.
 O que pretendemos estudar neste capítulo é como 
determinados sistemas de abstração podem auxiliar-nos na 
concepção e no desempenho do objeto arquitetônico, cuja 
autonomia está comprometida por sua inserção num sis-
tema mais amplo e dinâmico, em contextos cada vez mais 
complexos e indefinidos.
 O caminho proposto leva em conta a observação de 
projetos cujas estruturas internas baseiam-se em noções 
de diagramas e sistemas com a finalidade de garantir parte 
significativa da autonomia perdida.
 Cabe frisar que essa hipótese não pretende tratar do 
projeto gerado a partir de um diagrama, como representa-
ção visual de uma ideia ou de um esquema conceitual, ou 
seja, como expressão arquitetônica de determinada lingua-
gem diagramática, o que aproximaria a arquitetura da es-
cultura, estando muito mais próxima de uma solução for-
mal, sem nenhuma preocupação funcional ou contextual 
(VIDLER, apud MONTANER, 2009). 

Por que você gosta tanto do jazz?
Porque é algo improvisado, mas se deveria ter 
cuidado com a improvisação, não? 

VAN DER ROHE, 1935

O projeto deve ser um fator de intervenção ativa 
na realidade para resolver as contradições exis-
tentes. O programa não se configura como valor. 

ARGAN, 1983

 Entender os vínculos do projeto com o tempo é um 
dos problemas apresentados no momento da concepção de 
uma obra. Tal desafio coloca-se de forma cada vez mais ur-
gente em função da velocidade e da dinâmica com as quais 
a realidade vem se transformando. Parece-nos pouco rele-
vante, como observamos na introdução deste trabalho, que 
o uso de tipologias baseadas nos valores acumulados pela 
história da cidade seja capaz de garantir a permanência da 
obra face às constantes mudanças do contexto em que está 
inserida. Assim como os protótipos da industrialização, há 
também no tipo certa incapacidade de lidar com a imprevi-
sibilidade representada pelo tempo. Sua maneira de operar 

rialização das estruturas possíveis de serem executadas 
e adaptadas em um sistema (ROCHA, 2016). Nesse caso, 
o programa seria então o projeto? Nuno Portas deixa-nos 
claro que não, como veremos mais adiante, pois ele não é 
suficiente para uma concepção unitária e coerente, capaz 
de ser a detentora do “direito à apropriação e invenção do 
espaço”. (PORTAS, 1965: 22)
 A imagem que abre este capítulo, de um dos arquite-

tons projetados por Kasimir Malevich231 em 1919, é signifi-
cativa pois ilustra com um dos seus protótipos o que seria o 
novo sistema suprematista, assim definido por seu autor:

Havendo estabelecido os planos determinados 
do sistema suprematista, a evolução posterior do 
suprematismo, em diante arquitetônica, eu confio 
aos jovens arquitetos, no sentido mais amplo do 
termo, já que percebo a época de um novo siste-
ma de arquitetura dentro dele. (MALEVICH, apud 
MONTANER, 2009: 28) 

231  Destacamos ainda o trabalho de pesquisa empreendido por Lazar Khidekel e 
Ilya Chashnik, pertencentes ao grupo de professores que fizeram parte da Escola de Arte 
Videbsk na Rússia, dirigida por Malevich entre 1919 e 1922, após a saída de Marc Chagall. 
Khidekel, como arquiteto, implantou os conceitos formais simulados inicialmente pelos 
arquitetons, como pretendido pelo suprematismo. Um exemplo notável é o projeto para o 
Clube do Trabalhador, de 1926, que pode ser considerado o primeiro projeto a aplicar as 
pesquisas suprematistas. Ver KHIDEKEL, 2014: 7.

 Não seria, tampouco, o diagrama, funcionando como 
uma base cartográfica, capaz de estabelecer com exatidão o 
posicionamento físico das partes e seu relacionamento, isto 
é, como esquema projetual. 
 O diagrama é aqui entendido como projeto, ou seja, o 
espaço materializado de maneira diagramática (EISENMAN, 
1999). Assim, o capítulo desenvolve uma linha de investiga-
ção muito próxima da abstração. O projeto apoia-se em dia-
gramas e sistemas para a materialização do programa, de 
forma a reservar amplo espaço para sua evolução, ao incor-
porar a variabilidade como fundamento. Estaríamos, nessa 
hipótese, menos interessados na linguagem multidiscipli-
nar gerada pelo diagrama como instrumento de projeto, ou 
seja, pela figura, e muito mais próximos da compreensão 
de mapas ou mecanismos de abstração espaço-temporal 
em que estariam contidas as relações funcionais e sociais 
da obra, confrontadas com os sistemas urbanos em que se 
inserem. 
 O programa, assim, vai além da definição dos cri-
térios quantitativos e funcionais da obra. Ele assume o 
próprio ato de projetar ou programar, constitui a mate-
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dos e de distrações desnecessárias, proporciona os meios 
adequados para a “mais completa expressão de pura emo-
ção”. A sensação de espaço era tão importante que permitia 
que a arte chegasse “à representação não-objetiva – ao su-
prematismo”(HEAD, 1980: 202; 291). 
 Pode-se perceber determinada proximidade da for-
mulação suprematista, até certo ponto utópica naquele mo-
mento histórico, com algumas noções do diagrama como 
gerador, como mediador entre o material, o construído e o 
que pode ser chamado de interioridade da arquitetura (EI-
SENMAN, 1999: 94-95). A aproximação entre programa e 
o que seriam linhas invisíveis, diagramas de uma condição 
intermediária, que poderia ser chamada de anterioridade 
da arquitetura, não seria, no entanto, suficiente para justi-
ficá-lo. Sua missão não seria a de responder às formulações 
pré-estabelecidas mas sim de ampliá-las, abrindo caminho 
para questões não formuladas ou que ainda não tomaram 
forma, ou seja, novas atividades e novas relações ainda não 
conhecidas.

 É importante notar como é introduzida a noção de 
sistema, do suprematismo e da arquitetura, em substituição 
ao projeto ou à obra arquitetônica. Malevich aponta, assim, 
para a necessidade de se criarem estruturas, instrumentos 
mentais ou dispositivos destituídos de valores artísticos 
prévios, capazes de mediar os conflitos entre o mundo 
interior e o exterior, como observa Giulio Carlo Argan 
(1992: 325), o que nos levaria a considerar o projeto uma 
equação entre o programa e o contexto, entre função e 
lugar. Segundo o suprematismo de Malevich, o objeto des-
provido de significado assume determinado caráter a partir 
da emoção, isto é, do seu uso. Este, como atividade, adqui-
re forma, inscreve-se no espaço e no tempo, pois a forma é 
o modo de vida (FOCILLON, 1947: 8-9). Nessa hipótese da 
arte não-objetual, poderíamos admitir que, para o projeto, 
o tempo assume papel fundamental na medida em que es-
taria na evolução da obra um de seus atributos, sem o qual 
não seria possível encontrar seu significado. 
 O historiador Robert Head observa que a estratégia 
suprematista, ao distanciar o objeto de possíveis significa-

Intuição é um nível mais alto de consciência, aci-
ma e além do mental. 

STOCKHAUSEN

[...] a construção musical que emerge do pensa-
mento serial não desconhece a força do que se 
oferece como intuição, pois sabe que o composi-
tor não é apenas um matemático mais elaborado. 
Ele é alguém capaz de encontrar a força dos con-
ceitos nos gestos aparentemente mais naturais, 
alguém capaz de decompor os parâmetros natu-
rais do som, suas distinções entre ritmo e altura, 
timbre e pulsação. 

SAFLATE, 2018

 Numa leitura preliminar, as afirmações de Argan e 
de Mies van der Rohe, destacadas em epígrafe deste capítu-
lo, parecem opostas em relação ao programa. Há um distan-
ciamento temporal de quase meio século entre elas, o que 
poderia nos ajudar a entender as posições expressas pelos 
dois autores. Do ponto de vista de nossa pesquisa, a investi-
gação se dá no encontro dos caminhos apontados e não por 
uma resposta precisa a cada um desses questionamentos.  Programa e improviso
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improviso, ou seja, na hipótese de não haver um tema ou 
um programa a ser explorado pela capacidade criadora do 
artista. 
 Henry Sanoff observou recentemente como a ana-
logia da arquitetura com o jazz pode ser um instrumento 
de projeto através da incorporação de criações baseadas no 
improviso:

A analogia da improvisação [no jazz] auxilia no 
entendimento de como é possível operacionalizar 
essa indisciplina que se faz presente em todo pro-
cesso criativo, do qual o projeto faz parte, a partir 
da definição de estruturações mais flexíveis nas 
metodologias projetuais. (SANOFF, 2007, apud 
ROCHA, 2016: 108)

 Para Argan, as contradições são expressas na medi-
da em que o programa é elaborado, estudado e se torna-se 
fundamental para o projeto sem, contudo, ser capaz de de-
terminar suas qualidades. Assim como Nuno Portas (1965), 
Argan não acredita que o programa seja o projeto, porém 
sua pré-existência é, para ele, garantia de que as referidas 

Assim, podemos considerar, num primeiro momento, que 
tanto Mies como Argan estão de acordo em relação à impor-
tância do programa na definição da obra. 
 Mies sabe que o improviso no jazz está baseado na 
estrutura melódica e harmônica precisamente definidas na 
partitura. A liberdade criativa de cada performance jazzísti-
ca estaria em estreita relação com a repetição do tema que, 
invariavelmente, organiza e oferece campo para a inovação, 
porém mesmo com a clara manifestação de presença, ela 
constrói uma “nova” obra232. O programa arquitetônico se-
ria o tema que o jazz repete exaustivamente sem, contudo, 
repeti-lo efetivamente, ou seja, sua materialização deve ser 
apreendida durante o desenvolvimento da obra enquanto 
instrumento para a inovação, como vimos no capítulo 2. 
 Nesse sentido, o tempo poderia participar ativa-
mente não apenas da definição da obra mas, sobretudo, de 
sua evolução e, mesmo, da elaboração das novas relações 
sociais ainda a serem criadas, numa possibilidade em que 
o próprio tema (no jazz) ou programa (na arquitetura) seja 
o suporte para a invenção de um novo tema ou de um novo 
programa. De onde a preocupação de Mies em relação ao 

232  Em 2018 foi lançado o álbum de jazz do quarteto liderado pelo saxofonista 
John Coltrane, composto por gravações em estúdio feitas em 1963, consideradas até en-
tão perdidas. O título Both Directions at Once (Ambas direções ao mesmo tempo) ilustra 
como, nas gravações, o mesmo tema musical repetido pode gerar diversas impressões, 
associando tradição e inovação, ou padrão e improviso.

de “arquitetura anterior”, senão algo que pura e 
simplesmente radica nas formas e modelos abs-
tratos espaciais. [...] no projeto deste edifício, de 
repente deu-se a oportunidade de captar de for-
ma simbólica nossa sociedade moderna, e ainda 
mais, levar a cabo o diagrama da sociedade do fu-
turo. (ITO, 1996: 20, em negrito no texto original)

 As reflexões acima, desenvolvidas pelo arquite-
to Toyo Ito, são parte do texto Arquitetura Diagrama, que 
analisa a obra de Kazuo Sejima e a considera detentora de 
qualidades advindas da busca intensa pela materialização 
espacial de novas práticas sociais em constante evolução, 
inseridas em contextos dinâmicos e muito pouco consolida-
dos (a realidade da metrópole pós-industrial). Ito conclui:

Apesar de tudo, com a mesma velocidade com 
que a tecnologia dos computadores irrompe de 
forma tão rápida em nossa sociedade, também 
mudam aceleradamente nossos sentidos ou 
sensações físicas em relação ao espaço. (ITO, 
1996: 24, em negrito no texto original)

contradições serão compreendidas, isto é, sua presença, 
ainda que difusa, pode ser a garantia da boa evolução da 
obra.
 Por outro lado, podemos identificar formas concre-
tas que trataram o programa como desenho, que foram além 
do programa-desenho apresentado por Nuno Portas (1965: 
23), gerado pela síntese de cada disciplina que alimentou a 
elaboração do projeto. Nesse sentido, as afirmações a se-
guir são carregadas de determinada atemporalidade ou, em 
outras palavras, procuram qualificar obras sem relacioná-
-las precisamente com o momento histórico ou com algum 
momento histórico a que se referem: 

Sua expressão é simples, pura e geométrica. [...] 
um edifício no fundo é o equivalente ao diagrama 
de espaços que se usa para descrever de forma 
abstrata as atividades cotidianas que se pressu-
põem nele. [...] a sensação de relação física com 
o espaço que se obtém ao ver os croquis de seus 
edifícios, não é a mesma relação física experi-
mentada até agora pelo que poderíamos chamar 
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dem ativar os lugares gerados pela cidade moderna por sua 
intensidade, como nas ideias defendidas por Jane Jacobs 
(2000: 425) na década posterior.
 O que nos interessa neste capítulo é traçar um cami-
nho passível de ser identificado a partir dos questionamen-
tos críticos à modernidade, como os do TEAM X iniciados 
na década de 1950 (PIETRAROIA, 2014), e que permane-
cem vivos até o momento, como poderemos observar. Tra-
ta-se de projetos muito mais preocupados com aspectos de 
mobilidade e transformação, distantes de preocupações re-
lativas à forma e ao estilo. Tais projetos estariam mais pró-
ximos de uma nova identidade territorial, na qual o objeto 
arquitetônico perde em protagonismo em favor de um sis-
tema de objetos (MONTANER, 2009).
 Portanto, há uma linha de raciocínio segundo a qual 
podemos associar ao nosso tema, num primeiro momento, 
os trabalhos de Cedric Price e os do TEAM X, em especial os 
de Alison e Peter Smithson, e os de Candilis-Josic-Woods. 
No período de 50 anos que nos separa desses arquitetos, 
encontramos de maneira recorrente projetos cujas preocu-

 Outra reflexão que podemos destacar refere-se à re-
lação entre a “WEB” (sic) e o meio ambiente edificado:

A “web” deve ser um sistema altamente flexível 
num mundo de uma grande mobilidade. [...] A 
flexibilidade é garantida pela uniformidade da in-
tensidade inicial das atividades na “web”, de for-
ma que possa ser conectada em qualquer ponto, 
e que possa, ela mesma, conectar-se aos sistemas 
mais importantes em qualquer lugar233. (WOODS, 
1962: 4)

 A proposta de espaço seguindo a noção de rede pa-
rece-nos bastante atual, no entanto as afirmações acima 
fazem parte do artigo WEB de Shadrach Woods, publicado 
na revista Le Carré Bleu em 1962. O texto fundamenta os 
projetos desenvolvidos pelo TEAM X, do qual Woods é um 
dos principais integrantes, que desde a década de 1950 não 
se limita a propor sistemas de circulação mas sim sistemas 
enquanto meio ambiente (WOODS, 1962: 4). Nesse senti-
do, como na citação acima, ele antecipa propostas que po-

233  Nossa tradução. Texto original: Le «web» doit être un système hautement fle-
xible dans un monde d’une grande mobilité. [...] La flexibilité est garantie par l’uniformité 
de l’intensité initiale des activités sur le «web», de telle sorte qu’il puisse être accroché à 
n’importe quel point, et qu’il puisse lui-même s’accrocher aux systèmes plus importants à 
n’importe quel endroit. 

Programa como projeto?

As ciências parcelares, a ciência em geral, não po-
dem senão intervir como contribuição para um 
programa: de fato, os dados que uma disciplina 
pode dar não chegam para, nem podem conduzir 
a, uma totalidade (a uma forma) pois, se assim 
acontecesse, reduzia-se o objeto habitável a obje-
to técnico. [...] Mas, de outro lado, como programa 
e desenho são elementos não sucessivos mas in-
terdependentes temos de apelar para uma forma 
de integrar, por exemplo, dois dados quaisquer 
de programa cuja comparação não teria sentido, 
e seria indeterminada ou desconexa sem a for-
ma234 que levantasse a indeterminação, ou que 
mostrasse que havia conexão interdisciplinar. A 
realização da “coisa” reforma o “programa”, cha-
ma a uma nova avaliação e re-forma-a por seu 
turno passando de hipótese lançada sobre o co-
nhecimento anterior à realidade, ainda e sempre 
hipótese, lançada agora sobre a vida, o uso, o con-
sumo dos homens. [...] Se não introduzirmos este 
processo complexo de ação, que dificulta a meto-
dologia do desenho, reconhecemo-lo, estaremos 
perante um ambiente físico sem modelação críti-
ca, de pura expressão tecnocrática. 

PORTAS, 1965

234  Em negrito no original. 

pações assemelham-se. Como já havíamos observado em 
nossa pesquisa de mestrado (PIETRAROIA, 2014: 41), a 
percepção sobre a materialização de novas relações sociais 
manifestada por Ito mostra-se recorrente, como é o caso da 
arquitetura de Sejima. 
 Na historiografia da arquitetura, o tema mostrou-
-se pouco relevante até as últimas décadas do século XX 
(GARCIA, 2010). O caminho é pouco evidente na medida 
em que tais construções mentais, que se aproximam da no-
ção de sistemas, nem sempre apresentam-se de maneira 
transparente no resultado final da obra. No entanto, seria 
importante entender, neste caso, quais são os dispositivos 
utilizados pelo projeto na construção de uma determinada 
consistência espacial, capaz de materializar ampla intera-
ção com o meio ambiente natural e, sobretudo, com o meio 
construído ao longo do tempo.
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O dado “objetivo setorial não pode entrar direta-
mente no resultado de uma síntese mental, ges-
tual e gráfica, sem que, através desta ou da suces-
são de tentativas desta, seja posto em causa e, ou, 
interpretada no seu sentido e conexão com outras 
fontes. Com efeito, o projetista lê de outra forma a 
informação alheia porque busca nela o que possa 
formar ideias de ambientes, sugerir relações de 
funções que apenas lhe interessam se implicarem 
espaço”; assim como, por outro lado e mais exci-
tante lado, a ideia de relação de espaço que na sua 
mente se esboça pode reorganizar tais interpre-
tações setoriais abrindo outros aspectos a pes-
quisar que não tinham ainda ocorrido. (PORTAS, 
1965: 24, em negrito no original)

 No debate acadêmico atual, podemos verificar a per-
manência das preocupações levantadas por Nuno Portas, 
como na afirmação do professor Alexandre Delijaicov, para 
quem “o programa é uma certeza, o terreno, uma variável e 
o projeto, uma visão” (01/08/2017 - AUP 0162).236

236  A afirmação foi proferida durante a aula inaugural da disciplina AUP 0162 
- Arquitetura: Projeto 4, Turma 2017 da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Uni-
versidade de São Paulo, que tem como objetivo o “Ensino da teoria e prática do projeto 
de arquitetura de equipamentos (edifícios) públicos municipais, estaduais e federais de 
educação, cultura, esportes e lazer, assistência social e saúde, visando a qualidade da cul-
tura de projeto da arquitetura pública”, ministrada pelos Profs. Drs.Alexandre Delijaicov, 
Angelo Bucci, Cesar Shundi e Rodrigo Queiroz.

 A complexidade das demandas sociais crescentes 
e, principalmente, as dificuldades de se identificarem ma-
neiras de se estabelecerem relações perenes entre elas são 
situações que o projeto encontra no momento em que a ar-
quitetura parece ter perdido o sentido.235 
 Diante da vastidão com que o problema da arqui-
tetura se apresenta, o projeto depara-se com a dificulda-
de de retirar do extenso conhecimento em que vivemos os 
elementos para a criação arquitetônica. É o que apontaram 
autores como Nuno Portas, acima citado, para quem o pro-
grama elaborado somente com a contribuição dos conheci-
mentos gerais e específicos das disciplinas envolvidas em 
determinado processo tende a gerar um objeto de “pura 
expressão tecnocrática”, nas palavras do autor. No limite, 
a tecnologia da informação seria capaz de tratar todos os 
dados envolvidos como necessidade do programa, respon-
dendo de maneira objetiva ao problema colocado. Não nos 
parece, entretanto, como poderemos observar, que a tecno-
logia digital, neste caso, faça arquitetura pelo simples fato 
de somar racionalmente componentes e ambientes de um 
edifício. Como assinala Nuno Portas, tal somatória não é su-
ficiente para fazer um edifício significativo, assim como a 
soma de edifícios, ruas e parques não é suficiente para se 
fazer uma cidade (PORTAS, 1965: 18). O autor acrescenta: 

235  Ver BUCCI, 2011: 20-21.

Vivemos em tempos incertos, mas a respeito de 
uma coisa não há dúvida: a arquitetura contem-
porânea não é movida por ideias visionárias he-
roicamente executadas em forma visionária. Pelo 
contrário, ela é levada pela necessidade de inovar, 
de criar soluções plausíveis para problemas pre-
sentes, mas cujas implicações mais amplas ainda 
não encontram formulação. Isso só pode ser rea-
lizado com inteligência. Do contrário, o projeto 
consiste apenas em resolver um problema sem 
nada acrescentar. 

SPEAKS, 2002

 Como citado na introdução desta tese, as possibili-
dades oferecidas pelas inovações da tecnologia digital in-
tensificaram não somente as possibilidades de repetição do 
protótipo consagrado, mas também a criação de um novo 
acervo, um conhecimento acumulado no interior das equi-
pes interdisciplinares, antes mesmo que os problemas se 
coloquem. Em outras palavras, como define Michael Speaks 
na citação acima, é através de mecanismos de análise e ino-
vação, amparados por novas práticas tecnológicas e intelec-
tuais, que a arquitetura seria capaz de responder às novas 

A tecnologia digital e 
a autonomia da arquitetura
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a busca de uma nova materialidade arquitetônica preten-
dida pela tecnologia digital trouxe “a generalização do pro-
jeto como prática relativa não só às construções e aos seus 
vários sistemas tecnológicos, mas também aos materiais e, 
além deles, à natureza, como realidade engenhada” (PICON, 
2004: 217). Não se trata de uma ameaça à materialidade da 
arquitetura que parece questionar os pressupostos com re-
lação à natureza da disciplina da arquitetura, observa o au-
tor, assinalando a importância da arquitetura em operar em 
duas categorias aparentemente opostas: de um lado o total-
mente abstrato, os fluxos geométricos, e de outro o que ele 
chama de “ultraconcreto”, representado por propriedades 
dos materiais até então desprezadas ou de difícil apreen-
são.
 É importante lembrar que parte da força crítica ao 
idealismo da Arquitetura Moderna, iniciado durante a dé-
cada de 1950, esteve ancorada na compreensão da cidade 
genérica e na riqueza de situações que ela apresenta. O 
trabalho do Team X e do Archigran, por exemplo, partiu de 
tais considerações e firmou-se ao incorporar a tecnologia 

realidades que surgem permanentemente. 
 Dentro dessa perspectiva que se apresenta pouco 
definida, o que nos interessa é compreender em que medi-
da as transformações nos métodos de representação e de-
senvolvimento do projeto contribuem para a investigação 
de modelos, padrões ou sistemas arquitetônicos capazes de 
responder a realidades cada vez mais dinâmicas e ao mes-
mo tempo difusas. Trata-se de um desafio que se manifesta 
em escala global mas que pode ser revelador de caminhos 
em países em desenvolvimento, como é o caso da realida-
de brasileira. Nesse sentido, apresentamos e relacionamos 
pontos de vista de autores preocupados com os impactos 
da tecnologia digital na arquitetura.
 As considerações de Michael Speaks, para quem a 
tecnologia tem papel fundamental na construção do cha-
mou de “inteligência do projeto”, podem indicar-nos como 
as práticas coletivas assumem a iniciativa na renovação que 
a arquitetura reclama, visando recuperar seu protagonismo 
no cenário das intervenções urbanas. 
 Essa visão é ampliada por Antoine Picon, para quem 

geração de arquitetos que se destacaram na década seguin-
te, como Renzo Piano, Richard Rogers e Norman Foster, em 
especial pelo uso intensivo da alta tecnologia dos sistemas 
construtivos empregados como principal força de expres-
são de suas obras. Entretanto, é no expressivo volume de 
dados processados por Price em suas tabelas, gráficos e 
planilhas que podemos encontrar o elo de sua atuação com 
as práticas atuais.
 Dentro dessas novas práticas arquitetônicas apre-
sentadas por Speaks está o versionamento (versioning), 
técnica de prototipagem rápida amparada pela tecnologia 
digital, capaz de se adaptar e intervir em diversas escalas 
urbanas. Cabe lembrar que Cedric Price não dispunha das 
tecnologias atuais. Porém, é verdade que ele percebeu a 
importância de se estabelecerem novas práticas para res-
ponder à complexidade de condições que a sociedade vinha 
assumindo. O Fun Palace pode não ter se viabilizado como 
obra, em parte por ser o símbolo do esforço intelectual de 
seu autor, mas não podemos desprezar sua experiência 
como sistema, capaz de assumir configurações distintas 

como estratégia para viabilizar sua utopia, alinhada com os 
movimentos da cultura pop e da contra-cultura na década 
seguinte. 
 A situação fica evidente na afirmação que faria Ce-
dric Price anos depois a respeito do seu trabalho: “A tecno-
logia é a resposta, mas qual é a pergunta?” (PRICE, 1990: 
32). Devemos nos lembrar de que Price, ao mostrar sua for-
ça criativa no projeto do Fun Palace, assume a postura do 
arquiteto como pesquisador capaz de compreender e res-
ponder a todas as variáveis da obra, lançando mão da tec-
nologia para antecipar o comportamento dos utilizadores. 
 Speaks não inclui tais manifestações (como o tra-
balho de Cedric Price, do Team X e do Archigran supra ci-
tado) quando, em seu ensaio, descreve as vanguardas do 
final do século XX que, para ele, apoiaram-se em teorias 
para se oporem ao Estilo Internacional dominante. Mas 
não se pode desconsiderar a influência desses arquitetos 
visionários que buscaram na tecnologia o caminho para a 
renovação espacial de uma sociedade do conhecimento que 
prosperava. É certo que o Fun Palace influenciou toda uma 
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dric sempre se interessou pelo tempo e por suas 
conexões com seu trabalho; isso tornou-se uma 
especulação e uma predileção do futuro. Era im-
portante para Cedric entender o que aconteceria 
“se...se...se...”. Lembro-me trabalhando com ele no 
Inter-Action Centre, tentando fazer um diagrama 
que mostrasse o efeito que o projeto teria na co-
munidade. O tempo também é importante para as 
narrativas em arquitetura. (ALSOP, apud GARCIA, 
2010: 215)237

 Podemos também observar a utilização da tecnolo-
gia digital como possibilidade de manipular a complexida-
de do projeto para alcançar uma arquitetura excepcional. 
A pesquisa de Pedro Luís Alves Veloso (2011) apresenta o 
trabalho de Enric Ruiz-Geli, do Cloud, para quem a existên-
cia de uma cultura diferenciada e a disposição tecnológica 
devem reivindicar a inovação formal e metodológica do 
projeto, rompendo com diversas predisposições disciplina-
res. 
 O próprio Veloso adverte que os modelos digitais 
não são apenas responsáveis pelo aumento da eficiência 

237  Nossa tradução para o texto original da entrevista concedida por Will Alsop 
a Mark Garcia, intitulada Expressive Abstractions: Some Things, like time, are very hard to 
draw if you don’t use a diagram. Cedric was always very interested in time and its connec-
tion with his work; it became a speculation and prediction of the future. It was important 
to Cedric to understand what might happen “if...if...if”. I remember working for him on the 
Inter-Action Centre, trying to make a diagram showing what effect that project might have 
on the immediate community. Time is also important to narratives in architecture.

em meios variados, promovendo a reflexão em torno de 
uma materialidade dinâmica do projeto. Ou seja, para nós, 
a espacialização pretendida por Price estaria amparada na 
mudança constante do ambiente construído, o que nos leva 
a pensar em uma materialidade cuja dinâmica citada esta-
ria além das funções e dos fluxos internos e externos dos 
usuários. O Fun Palace permitiria a dinâmica de sua própria 
espacialidade. Dando seguimento a tais considerações, po-
demos afirmar que Price teria antecipado a inteligência do 
projeto como inovação para a prática arquitetônica ou ain-
da, estaria na maneira diagramática de concepção do Fun 

Palace a garantia de variabilidade e de evolução pretendi-
das por seu autor. Os procedimentos de Price são relembra-
dos abaixo por Will Alsop, em uma citação que ilustra com 
precisão nossas considerações:

Algumas coisas, como o tempo, são muito difíceis 
de desenhar se você não usa um diagrama. Ce-

sidade de “se parecer algo”:

A identificação do problema, prévia à proposta 
arquitetônica – de caráter artístico – seria neces-
sariamente racional, mas a arquitetura não baseia 
seus critérios de concepção em preconceitos ra-
cionais, senão em processos de intelecção visual 
nos quais a proposta de forma resolve situações 
de projeto, ao mesmo tempo que revela o caráter 
atípico de sua natureza. (PIÑON, 2006: 50)

 Podemos ainda acrescentar ao exposto as reflexões 
e os balanços realizados em meados da primeira década do 
século XXI que dão conta das novas possibilidades de atua-
ção da arquitetura na produção dos componentes indus-
triais utilizados na construção graças à tecnologia digital. 
 Seria possível recorrer aos instrumentos de trata-
mento da continuidade matemática para produzir em sé-
rie as infinitas variações de um mesmo objeto, a um custo 
equivalente a uma única versão desse mesmo objeto, o que 
permite produzir por encomenda, indiferentemente e sem 

do projeto mas, principalmente, servem como material 
conceitual de criação. Nas ficções arquitetônicas seria 
acentuado seu papel de “poder ser”, completa o autor. Nes-
se sentido, seria possível admitir que as formas têm tan-
ta importância quanto o conteúdo. A cultura precederia o 
conhecimento através do cultivo da forma que daria senti-
do ao conhecimento, o que se aproxima de noções da alta 
cultura defendida, por exemplo, por T. S. Eliot, como ana-
lisa Mario Vargas LLosa (2012: 14). Haveria, entretanto, 
diferenças fundamentais nos métodos de apreensão e de 
distribuição desse conhecimento, que nos parecem opos-
tos ao que a alta cultura representara, na medida em que 
o acesso a eles se dá de maneira imediata e global, muito 
distante, portanto, da rigidez e da impermeabilidade ca-
racterísticas da alta cultura.
 Podemos ainda notar que ao utilizar a noção de fic-
ção e de “poder ser” para relacionar a tecnologia digital 
com a prática arquitetônica, Veloso admite uma ordem es-
pecífica da obra, o que lhe confere uma identidade concreta 
ou, como destaca Hélio Piñon, lhe faz “ser algo”, sem neces-
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como construção de um acervo, nas palavras de Speacks, 
em que o projeto é o próprio método, muito mais que ape-
nas uma referência. Seria, assim, a compreensão de seus 
mecanismos e de seus princípios o caminho para a constru-
ção de uma nova epistemologia projetual, como observou 
Bruno Massara Rocha, ao citar Marcos Novak:

[...] pela primeira vez na história o arquiteto é de-
mandado a projetar não o objeto em si, mas os 
princípios pelos quais ele é gerado e variado ao 
longo do tempo. (NOVAK, apud MASSARA, 2016: 
114)

 Segundo Novak, os conhecimentos da tecnologia di-
gital recodificam o conhecimento da arquitetura, permitin-
do que suas qualidades morfológicas possam ser trabalha-
das muito além das referências, estabelecendo estratégias 
próximas da dinâmica das partituras musicais.
 Conforme exposto, o que nos parece claro é que, 
mesmo que as questões levantadas não apontem conclu-

custo adicional, como observou Mario Capo (2003: 100). As 
novas formas não respondem a nenhum standard, são va-
riáveis e adaptáveis ao infinito e são resultado dos progra-
mas controlados por seus conceptores, completa o autor. 
 Consideramos esse aspecto fundamental na trans-
formação dos meios de produção da obra, em especial por 
ampliar e reintroduzir a arquitetura na coordenação inter-
disciplinar do projeto. Tal aspecto pode ser uma contribuição 
valiosa para o enfrentamento de realidades cada vez mais 
complexas. Entretanto, pergunta Axel Sowa (2003b: 95), 
estariam os arquitetos prontos para reassumir o papel pro-
tagonista, em função da demanda crescente e diversificada 
das formas arquitetônicas e das técnicas informatizadas, que 
permitiria a essa demanda ser menos utópica, e que suscita-
ria um savoir-faire e novas maneiras colaborativas? 
 Estaríamos, então, no momento de serem estabele-
cidas metodologias de projeto, não como sequência teóri-
co-prática para sua concepção e desenvolvimento através 
do cumprimento de etapas claramente definidas, mas sim 

 As considerações ao lado introduzem as noções de 
sistemas e diagramas dentro de uma visão de instrumenta-
lização do projeto. A tecnologia digital surge como instru-
mento inevitável para a construção da chamada “inteligên-
cia do projeto”, no âmbito de uma metodologia sistêmica e 
diagramática de concepção da obra.
 A seguir, passaremos a examinar projetos que con-
sideram tais noções como respostas aos problemas coloca-
dos pela indefinição do programa e do contexto:

Na interioridade da arquitetura há também uma 
história a priori, o conhecimento acumulado de 
todas as arquiteturas prévias. (EISENMAN, 1999: 
37)

sões definitivas, há uma evidente indicação de que a tecno-
logia digital é um instrumento poderoso não somente para 
a percepção de uma materialidade alinhada com uma nova 
sociedade, como também e fundamentalmente por ser res-
ponsável pela ampliação das possibilidades de atuação da 
arquitetura no campo interdisciplinar, diante da cidade. Se-
ria uma constatação que vem ao encontro da importante 
reflexão de Saskian Sassen:

Assim, no que tange ao impacto do digital sobre a 
arquitetura, o urbanismo e a cidade, houve, sim, 
uma profunda transformação, mas não necessa-
riamente marcada pela neutralização do capital 
fixo, do ambiente construído ou, enfim, da cida-
de. Em vez de neutralizados, eles emergem com 
uma importância estratégica renovada no que diz 
respeito a algumas de suas características, isto é, 
não como condição generalizada, e sim como con-
dição específica. (SASSEN, 2014: 137)
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Caderno de croquis de George Candilis. Fonte: Arquivo Cité de l’Architecture & du Patrimoine, Archives d’Architecture du XXe siècle. Paris.

Toda utopia na arte hoje é fazer coisas que não 
sabemos o que são. 

ADORNO, 2018

Tomemos a imagem de um tecido, constituído 
pela urdidura238 e pela trama. Pode-se dizer que 
a urdidura estabelece o ordenamento básico do 
tecido e, ao fazê-lo, cria a oportunidade para que 
se consiga a maior variedade e colorido possí-
veis junto com a trama. [...] A urdidura deve em 
primeiro lugar e acima de tudo ser forte e pos-
suir a tensão correta, mas, no que diz respeito à 
cor, tem apenas de servir de base. É a trama que 
dá a cor, padrão e textura ao tecido, dependen-
do da imaginação do tecelão. Urdidura e trama 
constituem um todo indivisível; uma não pode 
existir sem a outra e cada uma empresta à outra 
seu objetivo. 

HERTZBERGER, 1999

Um sistema complexo demais, que deve corres-
ponder à necessidade de adaptação imediata, te-
ria sido rapidamente ultrapassado pela realidade. 

BANHAM, 1975

238  As palavras urdidura para a tecelagem e urdimento para o teatro têm intensa 
relação. É interessante assinalar que é o urdimento que garante, sobre o palco, o suporte 
para os equipamentos cênicos da trama que se desenvolve a cada espetáculo. Em tecela-
gem, é a trama que estrutura as variações dos padrões geométricos e cromáticos.

4.1
Candilis-Josic-Woods 

a arquitetura como pesquisa
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as estruturas urbanas projetadas pudessem se conectar.
 Ainda que na cidade do sudoeste francês a univer-
sidade fizesse parte significativa de um projeto urbano de 
grande escala, o novo bairro Le Mirail240, Franpton aponta 
a ausência de uma “cultura urbana” como responsável pela 
dificuldade em gerar o microcosmo urbano desejado no in-
terior da universidade. 
 O que nos interessa ao confrontar essas duas impor-
tantes obras – a Universidade Livre de Berlim e a Univer-
sidade Toulouse-Le-Mirail – com o problema colocado no 
presente capítulo ou seja, o tempo e a independência do 
projeto, é poder examiná-las como materialização de parte 
significativa das ideias de uma arquitetura não simbólica, 
flexível e evolutiva que caracterizou o questionamento crí-
tico à cidade moderna na década de 1960:

Uma grelha pode se tornar a materialização física 
de um processo de design, ou deveria desapare-
cer quando a organização começa a se transfor-
mar em sequência espacial tridimensional? [...]
Uma universidade pode estar isolada numa lógi-

240  Ver JOEDICKE, 1975.

 O projeto para a Universidade Livre de Berlim-
-Dahem (1963) é considerado pela historiografia da ar-
quitetura239 um exemplo de megaestrutura, tema que do-
minou parte significativa do debate na década de 1960. 
Outro exemplo notável, a Universidade de Toulouse-Le-Mi-

rail (1969), assim como o projeto de Berlim, é um desdo-
bramento natural das propostas desenvolvidas por Georges 
Candilis, Alexis Josic e Shadrach Woods, a exemplo do pro-
jeto para a reconstrução do centro de Frankfurt, apresenta-
do pela equipe no concurso promovido em 1963. 
 Baseados nas ideias de uma arquitetura aberta, cujos 
espaços funcionais são estruturados por malhas de circula-
ção, os mat-buildings inspirados na arquitetura vernacular 
do norte da África alcançaram maior força quando da exis-
tência de um contexto denso e historicamente consolidado, 
como em Frankfurt, mesmo sem terem sido implantados. 
Para alguns autores, como Kenneth Frampton (1997), esta-
ria na ausência desse contexto a razão para um certo fracas-
so em Berlim, o que poderíamos afirmar também para Tou-
louse, por analogia, ou seja, a falta de pré-existências às quais 

239  Ver BANHAM, 2001; FRAMPTON, 1997.

ca própria, ou deveria incluir e estar incluída na 
lógica do contexto social e físico que a engloba?” 
(DE CARLO, 1975: 48)241

 A reflexão de Giancarlo de Carlo, publicada na edição 
do periódico L’Architecture d’Aujourd’hui dedicado ao TEAM 
X após vinte anos de sua formação, questiona a permanên-
cia do projeto segundo as estruturas urbanas propostas 
por Candilis-Josic-Woods para a Universidade Livre de Ber-
lim, dez anos após sua construção. O tempo de existência 
da obra teria contribuído para que sua dinâmica urbana se 
integrasse à “lógica do contexto social e físico” da cidade, 
pergunta De Carlo, ou sua excessiva força seria responsável 
por um determinado isolamento da universidade? A rigidez 
física apontada pelo autor como obstáculo para a integra-
ção da obra com o contexto social e físico não constituiria 
os elementos construtivos que fundamentariam a perma-
nência da arquitetura?
 Para responder às perguntas formuladas por De 
Carlo, entenderemos a obra através do exame de projetos 
que notadamente anteciparam e inspiraram as propostas 
de Candilis-Josic-Woods.

241  Nossa tradução. Texto original: Une grille peut-elle devenir la matérialisation 
physique d’un processus de design, ou bien ne devrait-elle pas disparaître lorsque l’organi-
sation commence à être transformée en séquences spatiales tridimensionnelles? Une univer-
sité peut-elle être isolée dans dans une logique qui lui est propre, ou bien ne devrait-elle pas 
inclure et être incluse dans la logique du contexte social et physique qui l’entoure? 
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Maquete do concurso, Universidade Livre de Berlim-Dahem, 1963, Josic-Candilis-Woods. Fonte: Arquivo da Cité de l’Architecture & du Patrimoine: Archives d’Architecture 
du XXe siècle. Paris.

Maquete da implantação da universidade no interior de parte do projeto do bairro Le Mirail (1961), Universidade de Toulouse-Le-Mirail, 1967, Josic-Candilis-Woods. 

Fonte: Arquivo da Cité de l’Architecture & du Patrimoine, Archives d’Architecture du XXe siècle. Paris.
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Vestiários do Jewish Community Center 
em Trenton, New Jersey, USA, Louis I. 

Kahn, fotografado por John Ebstel. Fonte: 

Louis I. Kahn Collection, University of 
Pennsylvania, e Pennsylvania Historical 
and Museum Commission. <http://kahn-

trentonbathhouse.org/bathHouse.htm>. 

Visualizado em 02/02/2015.

discutem o trabalho do professor com seus cole-
gas. Permitindo momentos de aula nesses espa-
ços em vez de passagens de sala para sala, os cor-
redores poderiam se tornar um lugar de encontro 
e não mero corredor, ou seja, um espaço para a 
auto aprendizagem. Faz com que a sala de aula 
pertença aos estudantes. As salas de aula devem 
evocar seu uso por sua diversidade espacial e não 
seguir a espacialidade militar tradicional, porque 
uma das características mais extraordinárias do 
homem sob a árvore é o reconhecimento da sin-
gularidade de cada homem. Um professor ou um 
estudante não são os mesmos quando estão com 
algumas pessoas numa sala com lareira do que 
quando estão em um grande salão com muitas 
pessoas. E a lanchonete não precisa estar no sub-
solo, mesmo que o tempo de sua utilização seja 
pequeno? A hora da refeição não é também parte 
do aprendizado?242 

KAHN, 2009

242  Nossa tradução. Texto original: I think of school as an environment of spaces 
where it is good to learn. [...] But School, the spirit school, the essence of the existence will, 
is what the architect should convey in his design. And I say he must, even if the design does 
not correspond to the budget. Thus the architect is distinguished from the mere designer. [...] 
The corridors would be transferred into classrooms belonging to the students themselves by 
making them much wider and provided with alcoves overlooking the gardens. They would 
become the places where boy meets girl, where the students discuses the work of the profes-
sor with his fellow student. By allowing classroom time to these spaces instead of passage 
time from class to class, it would become a meeting connection and not merely a corridor, 
which means a place of possibilities in self-learning. It becomes the classroom belonging to 
the students. The classrooms should evoke their use by their space variety and not follow the 
usual soldier-like dimensional similarity, because one of the most wonderful spirits of this 
man under the tree is his recognition of the singularity of every man. A teacher or a student 
is not the same when he is with a few in an intimate room with a fireplace as in a large high 
room with many others. And must the cafeteria be in the basement, even though its use in 
time is little? Is not the relaxing moment of the meal also a part of learning? 

A voz da arquitetura segundo Louis Kahn

Entendo a escola como um ambiente de espaços 
em que é bom ensinar. [...] Mas Escola, o espírito 
da escola, a essência de sua existência, é o que o 
arquiteto deve expressar em seu projeto. E digo 
que ele deve, mesmo se o projeto não correspon-
de à verba disponível. Desta maneira o arquiteto 
se destaca de um mero projetista. [...] Os corre-
dores seriam transformados em salas de aula dos 
próprios estudantes tornando-os mais amplos e 
oferecendo-lhes alcovas com vistas para os jar-
dins. Eles poderiam se tornar o lugar onde os me-
ninos encontram as meninas, onde os estudantes 
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Cabe salientar como os conceitos de movimento, fluxos e 
conexões assumem importante papel no projeto, numa vi-
são para a arquitetura da escola que se aproxima de sua vi-
são em relação à cidade moderna. 
 Assim como a escola, a cidade moderna deveria ser 
um lugar de intercâmbio de experiências, de conhecimento, 
muito mais do que um lugar de trocas materiais. O projeto 
promoveria a aproximação funcional da cidade e não seu 
distanciamento e, para isso, a mobilidade seria um instru-
mento fundamental. Estaria nesse raciocínio uma pista im-
portante para entendermos como Kahn se vale do aparente 
transtorno causado pela convivência no interior da cidade 
do automóvel para extrair um caminho promissor para a 
arquitetura.
 Ao examinarmos alguns de seus projetos, dentro da 
sua extensa e fundamental obra, encontraremos exemplos 
significativos que ilustram de maneira objetiva as posições 
acima descritas e que introduzem o tema que devemos es-
tudar nesse capítulo.
 Em 1954, Louis Kahn inicia o projeto para o Jewish 

 A passagem acima foi extraída da transcrição da 
emissão radiofônica Voice of America, de novembro de 
1960, Forma e Projeto (MCCARTER, 200: 465-466), em que 
Louis Kahn, a partir da pergunta de um estudante, apresen-
ta, em forma de diálogo, sua visão do projeto. Apoiando-se 
em temas, como os edifícios institucionais, Kahn introduz 
seus conceitos chave, baseados no retorno aos valores pri-
mordiais da arquitetura, como a estrutura e a luz, para o 
enfrentamento dos desafios da cidade moderna. 
 No trecho em que fala da escola, Kahn insiste na va-
lorização dos lugares intermediários, que tradicionalmen-
te são tratados como lugares de passagem, mas que deve-
riam adquirir um valor essencial na construção do lugar da 
aprendizagem. Por serem fundamentais para a mobilidade 
e a conexão entre as pessoas, esses lugares deveriam ser 
projetados e qualificados como em continuidade, ou seja, 
como extensão das atividades didáticas exercidas nos am-
bientes especializados (as salas de aula e a biblioteca). Dito 
de outra forma, a funcionalidade seria dependente de es-
paços cuja indefinição programática inicial não deveria ser 
suficiente para desqualificá-los. Para Kahn, todo esse con-
junto conformaria um meio ambiente construído necessá-
rio para a constituição da identidade da instituição Escola. 

a disponibilidade de infraestrutura e, principalmente, o flu-
xo de pessoas. 
 Nas versões posteriores do projeto, de 1956 e 1957, 
o octógono é abandonado e o módulo quadrado assume o 
protagonismo. Kahn adota o ordenamento ortogonal e in-
troduz o distanciamento entre cada figura formando uma 
malha em duas direções. As coberturas, em tronco de pi-
râmide, reforçam ainda mais a repetição e a regularidade 
do padrão proposto. Num primeiro momento, fica clara a 
referência à malha urbana ortogonal em que as variações 
são estabelecidas pela supressão estratégica de alguns mó-
dulos, conformando praças e outros intervalos urbanos. No 
entanto, quando observamos com maior atenção a planta 
gerada a partir do traçado proposto, verificamos uma ex-
trema riqueza de situações cuja variabilidade vai além do 
jogo dualista entre cheios e vazios, ou interior e exterior. 
 Na proposta mais conhecida e definitiva, a malha é 
constituída por quadrados de mesma dimensão em que a 
identidade dos lugares é garantida pela maneira como os 
elementos construtivos são tratados, procedimento que 
nossa pesquisa vem defendendo. Kahn repete elementos 
mas utiliza uma certa variação, alternando a posição da co-
bertura, a posição dos fechamentos e, sobretudo, a incidên-

Community Center em Trenton, New Jersey. Desde os pri-
meiros estudos, o projeto se organiza a partir de uma malha 
estrutural, conformando um diagrama em que os ambien-
tes especializados do programa são envolvidos pelos espa-
ços de circulação, a transição entre o que Kahn chama de 
“espaços servidos” e “espaços servidores”. No nosso enten-
dimento, vale observar que uma das plantas iniciais (1955) 
apresenta os primeiros como módulos octogonais e os se-
gundos, como módulos quadrados, indicando determinada 
hierarquia geométrica na escala e na complexidade da fi-
gura. Quando observamos a proporção entre os módulos, 
verificamos que há cinquenta por cento a mais de espaços 
servidores – os quadrados – do que de espaços servidos – 
os octógonos. Isso significa que os quadrados, distribuídos 
de maneira ortogonal em relação aos lados dos octógonos, 
totalizam um terço da área construída, conforme atesta a 
tabela resumo apresentada pelo próprio Kahn. Porém, o 
que é fundamental compreender é que a construção de cada 
octógono é o resultado do posicionamento dos quadrados, 
ou seja, as funções se organizam e interagem em função das 
conexões e dos fluxos entre elas. Em outras palavras, a figu-
ra maior e mais complexa, o octógono, é totalmente depen-
dente dos quadrados que representam a solidez estrutural, 
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Proposta de 1955, Jewish Community Center, Trenton, Louis I. Kahn. Fonte: MCCARTER, 2006.

Proposta de 1956, Jewish Com-
munity Center, Trenton, Louis I. 

Kahn. Fonte: MCCARTER, 2006.

Proposta de 1957, Jewish Com-
munity Center, Trenton, Louis I. 

Kahn. Fonte: MCCARTER, 2006.
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de se expressarem logo que a geração de espaços e formas 
se produz.” (DE CARLO, 1975: 48)
 Os vestiários e os quiosques243 foram as únicas edifi-
cações construídas do conjunto. Os primeiros adquiriram a 
força de um protótipo pelo emprego dos principais elemen-
tos que formariam as outras edificações do Centro, como 
acima descrito.

243  Nossa tradução para o termo original: day camp.

cia da luz natural. A visão sistêmica continua a imperar, po-
dendo ser percebida quando os espaços são percorridos. O 
projeto vai ganhando diversidade pelo tratamento dos ele-
mentos construtivos que determinam escala, profundidade 
e variação geométricas seguindo sempre a mesma trama. 
Nesse sentido, encontramos a expressão do que Gian Carlo 
de Carlo chamou de estrutura – grelha – como “disciplina 
intelectual que deve desaparecer e permitir às contradições 

Ortophoto dos vestiários, Jewish Community Center, Trenton, Louis I. Kahn. Fonte: <http://kahntrentonbathhouse.org/presPlaning.htm>. Visualizado em 02/02/2015.

Planta dos vestiários, 1957, 

Jewish Community Center,
 Trenton, Louis I. Kahn. Fonte: 

MCCARTER, 2006.



550 551

 Ainda que, no nosso entendimento, a descrição aci-
ma demonstre certa abstração espacial desejada por Kahn, 
o emprego de formas reconhecidas – pirâmides e prismas 
retangulares – comprovam, em certo sentido, sua visão do 
projeto como organização entre lugares intermediários e 
lugares funcionais cuja identidade é decorrente do reconhe-
cimento de elementos construtivos qualificados, dentro da 
tradição histórica da arquitetura. Assim, podemos afirmar 
que, apesar do indiscutível desempenho funcional do pro-
jeto, da racionalidade e da clareza como os materiais são 
empregados, a força da obra reside no reconhecimento da 
forma, na maneira como ela se materializa e na diversida-
de espacial que sua repetição proporciona. A importância 
do referido reconhecimento se justifica não pelo emprego 
da figuração arquitetônica, não pela reprodução de estilos 
arquitetônicas consagrados historicamente, mas sim pela 
maneira como Kahn trabalha as referências formais do pro-
jeto na estruturação de espaços, capacitando-os para dar 
sentido à construção.

 A edificação é constituída por cinco módulos qua-
drados de, aproximadamente, 9m de lado, conformando 
uma cruz grega. Entre os quadrados há faixas ortogonais 
de, aproximadamente, 2,4m. O módulo quadrado central é 
descoberto e os quatro módulos que formam as pontas da 
cruz possuem cobertura piramidal, construída em estru-
tura de madeira. A cumeeira superior das quatro faces da 
pirâmide é aberta e cria um domo zenital. O cruzamento 
das faixas ortogonais formam prismas retangulares de base 
quadrada, construídos em bloco de concreto aparente e co-
bertos por laje também em concreto aparente. Cada um dos 
prismas constitui uma base onde Kahn apoia as pirâmides. 
Mais do que “pilares”, esses volumes são espaços que dão 
apoio à função principal que se desenvolve sob a cobertu-
ra piramidal. É importante assinalar que o vértice de cada 
apoio das coberturas piramidais é posicionado no centro da 
cobertura de cada prisma, o que em planta corresponde ao 
centro do vazio da planta quadrada. 

Vista a partir do quadrado central dos vestiários fotografado por John Ebstel, Jewish Community Center, Trenton, Louis I. Kahn. Louis 
I. Kahn Collection, University of Pennsylvania, e Pennsylvania Historical and Museum Commission. Fonte: <http://kahntrentonba-

thhouse.org/bathHouse.htm>. Visualizado em 02/02/2015. 
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ensina Giulio Carlo Argan, que há na obra de Louis Kahn, 

[...] uma indiferença em relação ao problema ur-
banístico, a volta ao projeto “clássico” da forma 
arquitetônica como entidade plástica autônoma. 
(ARGAN, 1993: p)

 Ao contrário, Argan defende que,

 [a] arquitetura de Kahn possui, portanto, uma ra-
cionalidade intrínseca própria (determina, com 
efeito, a metodologia do interprojetual) indepen-
dente de modelos de racionalidade: traduz-se, 
assim, na “especificidade semântica” ou na coe-
rência intrínseca de uma linguagem tipicamente 
arquitetônica, e apenas por extensão urbanística. 
É uma posição talvez inconscientemente, porém 
inequivocamente fenomenológica, por eliminar 
qualquer esquema espacial, funcional, estrutural 
a priori; todavia, o recurso a uma ideia formal ori-
ginária não constitui absolutamente um arbítrio 
inventivo, porque nesse caso seria contrariado e 
desmentido pela lógica do design que lhe dá de-
senvolvimento. É, afinal, a racionalidade que não 
se justifica num postulado metafísico, mas se ve-
rifica na exequibilidade e viabilidade concreta da 
forma. (ARGAN, 1993: 513-514; em itálico e as-
pas no texto original).

  O interesse de Louis Kahn pela relação da arqui-
tetura com a história é reconhecidamente diferente dos 
seus contemporâneos, como nos lembra Jean Louis Cohen 
(2013: 352), mas a permanência de formas historicamente 
reconhecidas na sua obra comprovam sua preocupação em 
promover a evolução da arquitetura sem, contudo, subme-
ter sua expressão unicamente aos avanços tecnológicos da 
modernidade. 
 A visão sistêmica em relação à cidade, pensada na 
forma de um organismo que é gerado a partir dos seus flu-
xos, da sua energia, fica ainda mais clara em 1957 com o 
projeto de Louis Kahn para o Midtown Philadelphia. Seus 
conhecidos croquis e perspectivas reforçam a ideia lança-
da pela expressão gráfica e o raciocínio do projeto urbano 
é uma evolução natural da visão empregada por Kahn no 
Jewish Community Center em Trenton, New Jersey, como 
apresentamos. Os espaços funcionais – os edifícios – são en-
volvidos por uma malha tridimensional, uma infraestrutura 
que deve ser tão qualificada como os próprios edifícios fun-
cionais. A forma arquitetônica é capaz de gerar a vitalidade 
da vida urbana em consonância com sua infraestrutura e a 
partir dela. Portanto, é inapropriado considerar, como nos 

à criatividade”, como descrito por Argan (1993: 66). Ou seja, 
não há necessidade de um padrão inicial, pois ele surge du-
rante o desenvolvimento do projeto como mediador do am-
biente construído potencializado por fluxos e conexões. 

 Nesse sentido, a eliminação inicial de qualquer es-
quema não impede seu surgimento como sistema no decor-
rer do seu desenvolvimento. A presença concreta da forma, 
reconhecida historicamente, “volta a ser convite e estímulo 

Projeto para Midtown Philadelphia, Louis I. Kahn. Fonte: MCCARTER, 2006.
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 Ao discorrer sobre o processo de “discussão dos 
próprios projetos”, promovido pelos arquitetos do TEAM X, 
Ana Claudia Barone confirma as referências acima citadas 
pois, para arquitetos como Aldo van Eyck,

[...] a arquitetura precisava “reconciliar valores 
básicos”, no sentido de superar polaridades con-
flituosas. Sua proposta estava no estabelecimento 
de uma arquitetura que desse conta dos espaços 
de transição, lugares onde as polaridades pu-
dessem interagir. [...] A discussão da arquitetura 
como configuração estruturada do espaço estava 
muito afinada com as formas propostas por Lou-
is Kahn em seus projetos. Kahn também busca-
va uma ordenação geométrica do espaço em sua 
arquitetura, como se intentasse gerar uma nova 
configuração para o mundo a partir de estrutu-
ras arquetípicas. Os dois arquitetos pensavam 
em plantas de solução quadrada, dispostas em 
sequências, em que os ambientes se repetiam es-
truturalmente mas adquiriam identidade própria 
pelo tratamento das aberturas, dos materiais, das 
relações com ambientes contíguos. (BARONE, 
2002: 81-82)

 Esse é um posicionamento que nos interessa pois 
auxilia a compreensão de parte significativa dos questiona-
mentos críticos surgidos na década de 1950 em relação à 
arquitetura moderna, como os protagonizados pelo TEAM 
X244. Inicialmente por revelar com clareza e transparência 
o processo de projeto e a constituição de seus elementos 
construtivos, o que torna a obra de Kahn uma forte referên-
cia para os projetos brutalistas e, em seguida, pela organi-
zação sistêmica da arquitetura capaz de conceber um meio 
ambiente construído inspirador, como atestam as obras 
aqui estudadas e evidenciadas por Peter Smithson em sua 
obra Struttura Urbana (1967: 46), para quem Kahn foi úni-
co ao “criar, através da arquitetura, uma cidade reorganiza-
da e revitalizada, sem nenhum daqueles velhos pretextos 
de alterar radicalmente o modo de vida das pessoas”245. 

244  Sobre o tema, ver BARONE, 2002.
245  Nossa tradução. Texto original: [...] creare, attraverso l’architettura, una città 
riorganizzata e rivitalizzata, senza nessuna di quelle vecchie pretese di cambiare radical-
mente il modo di vivere della gente.

 O interesse dos arquitetos do TEAM X pelo resga-
te dos fundamentos da arquitetura tornou-se um dos ins-
trumentos para a crítica à hegemonia do espaço universal 
disseminado pela arquitetura moderna. Seria uma visão 
contemporânea do projeto, uma postura ética diante da 
realidade em que não haveria apriorismos, e sim diagramas 
específicos inventados por cada projeto, como defendido 
por Josep Maria Montaner, para quem

[o] interessante desses sistemas de projetos aber-
tos e evolutivos é o fato de somarem-se à capa-
cidade criativa das formas geométricas todas as 
contribuições quantitativas e estatísticas de dis-
ciplinas que utilizam dados em série, a sociologia, 
a antropologia, a história ou a ciência. Ou seja, na 
arquitetura de diagramas a informação sobre a 
vida humana é vista como uma estrutura básica 
que vai sendo convertida em formas; as energias 
físicas são sintetizadas a partir das energias so-
ciais. (MONTANER, 2017: 24)

 Barone ainda constata que, no processo de projeto, 
segundo os arquitetos do TEAM X, havia novidade na forma 
de encadeá-los e que a “honestidade da linguagem do edi-
fício em relação ao processo de concepção do projeto [foi] 
ideia emprestada de Louis Kahn”. (BARONE, 2002: 134)
 A autora reforça em nota:

É particularmente notável a influência das ideias 
de Kahn sobre os Smithsons [...]. O próprio 
Peter Smithson pensa em Kahn como um de 
seus mentores, como um dos precursores do 
brutalismo desenvolvido, nesse caso, pelo vazio 
de sua arquitetura, pelos materiais escolhidos, 
pela alusão ao sagrado e pelo mistério de suas 
formas. (BARONE, 2002: 134)
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Universidade Toulouse-Le-Mirail, 1967, Candilis-Josic-Woods. Fonte: Joedicke, 1968.

 Ao chegarmos nesse ponto, encontramos o racio-
cínio segundo o qual as estratégias de projeto ampliam o 
espaço para a incorporação do conhecimento interdiscipli-
nar, sem contudo abandonar sua condição ordenadora. A 
arquitetura assume independência sem ser autônoma, ou 
seja, o projeto elabora sistemas baseados no conhecimen-
to arquitetônico, como observamos na obra de Louis Kahn, 
capazes de construir ambientes em que outras disciplinas 
desempenhem seu papel, sem que se tornem objetos de um 
programa definitivo. Assim, como proposto pelos arquite-
tos do TEAM X, as possibilidades de revisão após a ocupa-
ção da obra ou sua própria evolução em função de novas 
demandas podem ser introduzidas sem que os fundamen-
tos do projeto sejam abandonados e, sim, aprimorados. O 
projeto incorpora o tempo como dimensão do programa, 
aproximando o tempo histórico, segundo Kahn, do tempo 
futuro, segundo o TEAM X. 

 Antes de discutirmos com maior profundidade o 
projeto e a noção do tempo como dimensão do programa, 
faz-se necessário examinar o trabalho dos arquitetos do 
TEAM X através da obra que consideramos introdutória do 
posicionamento da arquitetura do grupo perante à cidade: 
a Hunstanton Secondary Modern School, de Alison e Peter 
Smithson, projetada em 1950 para Norfolk, no Reino Unido.
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Hunstanton Secondary Modern School, Norfolk, Reino Unido, Alison e Peter Smithson. Fonte: l'Architecture d'Aujourd'hui, nº 344, 2003. Hunstanton Secondary Modern School, Norfolk, Reino Unido. Alison e Peter Smithson, 1950
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 Em sua conhecida obra, Modern Architecture, Alan 
Colquhoun percorre um interessante caminho para o en-
tendimento do projeto baseado em megaestruturas247. Ele 
demonstra que o início desse percurso parte das visões ur-
banas de Le Corbusier, comprovado pelo envolvimento de 
parte dos arquitetos do TEAM X com projetos fundamen-
tais, a exemplo da Unité d’Habitation de Marseille (1946)248, 
equipamento repetido como modelo, que, em certo senti-
do, sintetiza a visão urbana do mestre suíço, segundo Nuno 
Portas (1965: 31).
 Como vimos até aqui, os fundamentos do projeto 
segundo Louis Kahn foram substancialmente decisivos 
na formulação da crítica à modernidade empreendida pe-
los arquitetos do TEAM X nas décadas de 1950 e 1960. O 
exame de projetos como o Jewish Community Center em 
Trenton e o Midtown Philadelphia revelou a maneira pela 
qual o trabalho de Kahn fundamentou o discurso defendi-
do pelos arquitetos do grupo e debatido desde então pela 
própria historiografia.

neous community formation – it was need to give “coherence” to the urban structure: “The 
aim of urbanism is comprehensibility, i. e. clarity of organization.” In this, they seemed to 
acknowledge that there was a gap between spontaneous human association and its formal 
representation. For the Smithsons, however, this problem could be overcome by means of a 
dualistic planning strategy that developed “road and communication systems as the urban 
infrastructure ... [using] the possibilities offered by “throw-away” technology to create a 
new sort of environment with different cycles of change for the different functions”. 

247  Ver também: Megastructure : urban futures of the recent past. Reyner Ba-
nham, 1976.
248  Segundo Jürgen Joedicke [1968: 16], Candilis e Woods, após terem participado 
do desenvolvimento do projeto, foram responsáveis pela coordenação da obra de implan-
tação em Marselha.

É importante perceber, no entanto, apesar do ma-
nifesto do Team X fazer oposição à teoria urbana 
racionalista do próprio Le Corbusier, seus dese-
nhos foram parte da inspiração para o grupo. Isto 
foi particularmente verdadeiro em relação aos 
Smithsons e a George Candilis (1913-95), Alexis 
Josic (b.1921) e Shadrac Woods (1923-73) (que 
fizeram parte da equipe do projeto da Unité d’Ha-
bitation de Marseille).[...] De acordo com os Smith-
sons, a infraestrutura deve mais do que facilitar a 
formação espontânea da comunidade – ela deve 
dar “coerência” à estrutura urbana: “O objetivo do 
urbanismo é a compreensibilidade, a clareza da 
organização.” Com isso, eles pareciam reconhecer 
que havia uma lacuna entre a associação humana 
espontânea e sua representação formal. Para os 
Smithsons, no entanto, esse problema pode ser 
superado por meio de uma estratégia de planeja-
mento dualista que desenvolveu “vias e sistemas 
de comunicação como a infraestrutura urbana...
[usando] as possibilidades oferecidas pela tecno-
logia “descartável” para criar um novo tipo de am-
biente com diferentes ciclos de mudança para as 
diferentes funções”. 

COLQUHOUN, 2002246

246  Nossa tradução. Texto original: It is important to realize, however, that in spite 
of Team X’s manifest opposition to Le Corbusier’s rationalist urban theory, it was from Le 
Corbusier that the drew an important part of their inspiration. This was particularly true 
of the Smithsons and George Candilis (1913-95), Alexis Josic (b. 1921), and Shadrac Woods 
(1923-73) (who had formed part of the design team working on Marseilles Unité d ‘Habita-
tion). [...] According to the Smithsons, infrastructure should do more than facilitate sponta-

Reino Unido. Vencedor de concurso promovido pelo pro-
grama de reconstrução do Reino Unido após a Segunda 
Grande Guerra, o projeto modificou o modelo da arquitetu-
ra oficial de inspiração vitoriana ao introduzir os preceitos 
da modernidade para um equipamento escolar.
 Como admite Keneth Frampton249, a obra não foi de-
vidamente valorizada por ele, apesar de sua notável “poéti-
ca da construção”. O emprego da estrutura metálica aproxi-
ma a obra do trabalho desenvolvido por Mies van der Hohe 
para o campus do Illinois Institute of Technology (IIT- Chica-
go), em especial em edifícios como o Alumni Memorial Hall, 
de 1945250. Entretanto, como lembra Frampton, a vontade 
obsessiva de expor a estética industrial dos elementos me-
tálicos, das tubulações aparentes e do tratamento bruto dos 
materiais “rompe radicalmente com o que Mies poderia ter 
imaginado”. 

249  O texto de Frampton integra a edição da revista Architecture d’Aujourd’hui 344, 
de 2003, consagrada a Alison e Peter Smithson.
250  Do ponto de vista de Jean Louis Cohen [2013: 330], a obra “teve como ponto 
de partida o Minerals and Metals Reserch Building”, no ITT-Chicago. Apesar da grande pro-
ximidade de aparência estética entre as obras, há, no entanto, diferenças significativas no 
ordenamento espacial interno, tema de maior interesse em nossa pesquisa.

 Além disso, a oposição acima citada por Coulqhoum, 
referente à teoria urbana racionalista de Le Corbusier, re-
força o distanciamento crítico assumido pelo grupo, sem, 
no entanto, romper com os fundamentos do projeto corbu-
siano. Assim, podemos admitir que o trabalho de parte dos 
arquitetos do grupo, ao promover o questionamento das 
doutrinas racionalistas defendidas pela arquitetura moder-
na, aproximou visões distintas do projeto de Louis Kahn e 
de Le Corbusier. Particularmente, no que se refere à expres-
são dos elementos construtivos, baseada na aparência na-
tural e na clareza no emprego dos materiais, os arquitetos 
do TEAM X apontaram para a retomada de um caminho que 
será amplamente reconhecido na década seguinte, o Bru-
talismo, agora distanciando-se dos valores estéticos dos 
materiais e apoiando-se no significado ético que tal postura 
vem agregar ao projeto. 
 Uma das primeiras obras a se expressar segundo a 
visão do projeto como ambiente construído por elementos 
cuja aparência é o resultado de sua constituição natural foi 
a Hunstanton Secondary Modern School, de Alison e Peter 
Smithson, projetada em 1950 para a cidade de Norfolk, no 
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Vista de um dos pátios internos. Hunstanton Secondary Modern School, Norfolk, Reino Unido, Alison e Peter Smithson. Fonte: l'Architecture d'Aujourd'hui, 
nº 344, 2003.

toda a lógica do espaço universal miesiano, algo que os Smi-
thsons realizam de maneira extensiva em Hunstanton. 
 No nosso entendimento, o caminho para a com-
preensão do projeto proposto naquele momento pelos Smi-
thsons passa obrigatoriamente pelo exame dos aspectos 
citados acima. Ou seja, se os Smithsons ressaltam o rompi-
mento com o “maneirismo miesiano”252, o que evidenciou 
o estado bruto dos materiais e dos elementos construtivos 
como valor ético e estético da obra, a associação de espaços 
indeterminados com os espaços funcionais exigidos pelo 
programa definiu a obra como um novo padrão de equipa-
mento, segundo os próprios arquitetos. 

252  Apud Frampton in L’Architecture d’Aujourd’hui 2003: 88.

 Vale destacar que, ao examinarmos os elementos 
construtivos da Hunstanton Secondary Modern School, en-
contramos grande proximidade com o citado trabalho de 
Mies no que se refere à constituição formal, ou seja, a esca-
la e a aparência que nos remetem diretamente às obras por 
ele construídas no campus do ITT de Chicago, como o Alu-

mini Memorial Hall, e também às não construídas, como a 
Biblioteca e a Administração do ITT. Em relação à primeira, 
a referência está explícita na associação dos materiais que 
conformam os volumes – escola, ginásio e serviços de apoio. 
Da segunda obra251, vemos a proporção horizontal do prisma 
ser interceptado por um imponente pátio de luz que altera 

251  A pesquisa de Roberto Aldama [2009] investiga de maneira exaustiva os ele-
mentos construtivos do edifício que abrigaria a Biblioteca e a Administração do ITT.
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Hunstanton Secondary Modern School, Norfolk, Reino Unido, Alison e Peter Smithson. Fonte: L'Architecture d'Aujourd'hui, nº 344, 2003.

Pavimento térreo Pavimento superior
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Sequência de escadas de acesso ao pavimento superior. Hunstanton Secondary Modern School, Norfolk, Reino Uni-

do, Alison e Peter Smithson. Fonte: RIBA <architecture.com>. Visualizado em 15/02/2018.

perior, onde os arquitetos os dispuseram em conjunto de 
dois ambientes, servidos diretamente por uma escada, eli-
minando corredores entre eles. Essa organização traz be-
nefícios consideráveis no que se refere à dupla orientação 
dos ambientes, proporcionando farta iluminação natural, 
o que seria extremamente importante para o ambiente de 
aprendizagem253. Por outro lado, a multiplicação de escadas 
obriga a passagem de todo o público – alunos, professores 
e funcionários – pelo pavimento térreo, para se servir das 
áreas de apoio, como sanitários, refeitório e áreas de con-
vivência, e, principalmente, para ir de uma sala de aula até 
um laboratório, por exemplo. Assim, o chão torna-se uma 
plataforma em que todos obrigatoriamente estarão em al-
gum momento da vida escolar. Ou seja, parte significativa 
da mobilidade no interior da escola é garantida pelo plano 
do chão, transformado, em certo sentido, em plataforma de 
conexão de atividades, lugar de convergência pronto para 
oferecer novas possibilidades de uso.
 A variação longitudinal das alturas internas livres 
reforça a configuração acima citada. Entre as alas que con-

253  É importante mencionar que Hunstanton está localizada na latitude 52º 37’ N, 
na costa leste da Grã-Bretanha, onde predomina o clima temperado com chuvas abundan-
tes durante o ano todo. Fonte: Met Office Exeter - United Kingdon.

O chão como plataforma

 A Hunstanton Secondary Modern School é definida 
por uma edificação principal com dois pavimentos, onde 
são distribuídos os principais ambientes do programa – sa-
las de aula e laboratórios – ocupando um retângulo de 30m 
de largura por 90m de comprimento. Outros dois prismas 
retangulares vêm se acoplar à edificação principal, como 
satélites, onde são implantadas, no primeiro e mais próxi-
mo, a cozinha do refeitório, e no segundo um pouco mais 
distante, as oficinas de marcenaria e de serralheria. Uma 
terceira edificação também de planta retangular abriga as 
atividades esportivas da escola, completando o conjunto. 
Todas as edificações obedecem à orientação leste-oeste. 
 Podemos verificar a condição acima citada ao obser-
varmos a organização dos lugares de aprendizagem, salas 
de aula e laboratórios e sua relação com as áreas comuns, 
os espaços de convivência cobertos e descobertos, além dos 
acessos, todos distribuídos no pavimento térreo. Salas de 
aula e laboratórios ocupam a totalidade do pavimento su-
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 Assim, desfaz-se também a noção do pilotis total-
mente aberto e diretamente vinculado às áreas verdes, que 
fundamenta o modelo urbano corbusiano. Para os Smith-
sons, o chão desempenha um papel ainda mais fundamen-
tal na medida em que consolida o sistema elaborado pelo 
projeto e potencializa a função primordial do ambiente es-
colar: promover o intercâmbio do conhecimento.
 A conhecida importância da obra pela exposição dos 
materiais e componentes em seu estado bruto é, sem dú-
vida, responsável por considerá-la exemplar para o Bruta-
lismo. Por outro lado, vale destacar que a noção sistêmica 
poderia estar restrita à padronização de componentes in-
dustrializados e à coordenação modular do projeto, o que 
não seria suficiente, no nosso entendimento, para tornar a 
Hunstanton School uma obra de referência. Cabe acrescen-
tar que o projeto é um ensaio das ideias urbanas defendidas 
pelos arquitetos do TEAM X, materializadas por dois dos 
seus principais integrantes – Alison e Peter Smithson – e 
em que a construção, baseada em sistemas orgânicos e ins-
pirados historicamente nas cidades tradicionais, seria ca-
paz de enfrentar a condição urbana moderna ao constituir 
sistemas adaptáveis e evolutivos, como veremos a seguir.

formam a edificação principal há uma sequência de pátios. 
O primeiro, onde estão os acessos no centro da edificação 
e com dupla altura, é coberto por sheds com dupla orien-
tação. De maneira simétrica, dois outros pátios descober-
tos são dispostos segundo o eixo longitudinal. Na transição 
entre o coberto e o descoberto, a altura livre é reduzida, 
conformando o que podemos chamar de varanda interna. 
Esse conjunto de espaços é limitado a leste e a oeste pelos 
apoios, completando o ground floor. 
 Seis escadas dividem a ala longitudinal norte em cin-
co conjuntos duplos de salas de aula do pavimento superior. 
Outras quatro escadas dividem a ala longitudinal sul em três 
conjuntos duplos de salas maiores que podem receber labo-
ratórios ou ateliês de artes, por exemplo. Quatro alas per-
pendiculares às alas norte e sul completam a implantação 
retangular, configurando os pátios internos acima descritos. 
É claro o esforço dos Smithsons para evitar o enfileiramento 
dos ambientes de aprendizagem do pavimento superior ao 
longo de um corredor de passagem, o que seria uma solução 
convencional. No nosso entendimento, ao vinculá-los direta-
mente à plataforma do térreo, o projeto desfaz o aparente 
isolamento dos ambientes de aprendizagem e transforma o 
chão em espaço de convergência.

Vista do pátio cocerto, sentido norte sul. Hunstanton Secondary Modern School, 
Norfolk, Reino Unido, Alison e Peter Smithson. Fonte: RIBA <architecture.com>. 

Visualizado em 15/02/2018.
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dizer que a cidade é roteiro e personagem. Não por acaso, 
tais cenário, roteiro e personagem referem-se a Londres de 
1966, período de intensos questionamentos críticos que ca-
racterizaram a contra cultura254. 
 Da mesma maneira, a descoberta e a valorização dos 
conteúdos urbanos por meio dos itinerários, dos encontros 
e desencontros e da energia cultural urbana, estão nas bases 
do projeto segundo a visão de Shadrach Woods, que teorizou 
parte significativa das experiências desenvolvidas e discuti-
das pelo TEAM X, durante os diversos CIAM255 ocorridos na 
década de 1950256. Um de seus textos fundamentais, WEB, 
publicado em 1962 no periódico Le Carré Bleu257, antecede 
a elaboração de importantes projetos de equipamentos ins-
titucionais em que a visão de Candilis-Josic-Woods é posta 
à prova258. Tais projetos são verdadeiras estruturas urbanas 
que, em última instância, devem gerar cidade, devem promo-

254  Referimo-nos, em particular, ao filme Blow-up, de 1966. Ver também PIE-
TRAOIA, 2014: 42.
255  CIAM (Congresso Internacional de Arquitetura Moderna).
256  Sobre a formação e a participação do TEAM X durante os CIAM, Ana Claudia 
Barone (2002) apresenta um importante trabalho.
257  Le Carré Bleu, em referência ao quadrado azul de Mondrian ou de Malevich, foi 
criado em 1958 após o último CIAM, em Helsink. O TEAM X teve importante participação 
no periódico, que ainda hoje é publicado. 
258  Mesmo antes de 1962 o grupo participa ativamente de concursos públicos 
para projetos de equipamentos, mas há um aprofundamento das propostas baseadas no 
pensamento expresso em WEB. Podemos citar os concursos para a Universidade de Bo-
chum (1962), para a reconstrução do centro de Franckfurt (1963) e para a Universidade 
Livre de Berlim (1963), todos na Alemanha, O desenvolvimento do projeto para a Univer-
sidade de Toulouse-le-Mirail, na França, é de 1968, mas a obra já fazia parte em 1962 do 
projeto do novo conjunto de três bairros que totalizavam 100.000 habitantes, ainda que 
estivesse simulada como um equipamento educacional sem um programa precisamente 
definido. Ver JOEDICKE, 1962 e JOEDICKE, 1975.

A WEB segundo Candilis - Josic - Woods

Tanto na arquitetura quanto nos filmes há a ideia 
do ponto de partida, o de chegada, e as revelações 
não estão no final dramático, mas no percurso lí-
rico das descobertas intermediárias. Antonione 
trata a imagem como protagonista, inova ao re-
qualificar fundo e figura, forma e conteúdo, rotei-
ro e cenário. 

FURTADO, 2016 

 O paralelo descrito acima por Claudio Furtado en-
tre a arquitetura e o cinema, no caso de Michelangelo Anto-
nione, ilustra a visão do projeto perante a cidade, especial-
mente protagonizada pelo debate crítico à modernidade 
empreendido pelos arquitetos do TEAM X, como vimos até 
aqui. O que Furtado confirma em sua análise é o entendi-
mento da cidade muito mais como a construção de um meio 
ambiente do que a de um cenário. O “percurso lírico das 
descobertas” não encontra apenas “fundo e figura”, pois no 
cinema de Antonione, assim como na arquitetura, podemos 

Caderno de croquis de George Candilis. Fonte: Arquivo da Cité de l’Architecture & du Patrimoine: Archives d’Architecture du XXe siècle. Paris.
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Em uma organização, a ideia de continuidade 
(indispensável para que nenhum de seus ele-
mentos se dissociem nem se tornem passivos 
ante a uma super-densificação) é essencial para 
que criemos sistemas que possam ser adapta-
dos a uma sociedade em evolução visando o 
universal. As redes de relações e de circulações 
devem ser contínuas, cíclicas e direcionadas ao 
infinito. [...] Os sistemas não se limitarão às ha-
bituais três dimensões, eles terão igualmente 
uma dimensão tempo. [...] O “web” não é essen-
cialmente um sistema de circulação mas um sis-
tema ambiental. [...] Uma das dimensões do “web” 
deve ser o tempo necessário para ir de um ponto 
a outro [...]. A medida da distância é o tempo. [...] 
O “web” deve ser um sistema altamente flexível 
num mundo de grande mobilidade. [...] Mesmo 
no caso em que a primeira fase de um plano seja 
realizada, ela modificaria as condições que de-
terminariam sua segunda fase, e por um efeito 
retroativo,[retroalimentando] o plano todo. [...]  
[...] A flexibilidade é garantida pela uniformidade 
da intensidade inicial das atividades na “web”, de 

ver a aproximação de funções e de pessoas. 
 Na visão de Woods, a separação e a hierarquia fun-
cionais seriam um dos fatores negativos da cidade moderna 
funcionalista, e, portanto, deveriam ser superadas por um 
sistema cuja capacidade de interposição de atividades pro-
porcionaria a verdadeira vitalidade urbana259. Mais do que 
um resgate da cidade tradicional, cuja inspiração é celebra-
da pelos membros do grupo, WEB propõe a construção de 
um novo ambiente que se caracteriza pela possibilidade de 
evoluir, de se adaptar e, sobretudo, de enfrentar realidades 
ainda desconhecidas. A analogia com a WEB no sentido de 
teia, que se estrutura através do entrelaçar de suas linhas, 
não é casual, pois o autor insiste na consistência que o sis-
tema deve apresentar. Ao considerar o tempo como funda-
mento – a “quarta dimensão do projeto”, segundo Woods, – 
a arquitetura do equipamento urbano e, por consequência, 
a arquitetura da cidade aproximam-se de uma obra aberta, 
sem contudo, deixar de oferecer um “urdimento260” urbano 
consistente, como podemos observar nas palavras do pró-
prio Shadrach Woods:

259  Devemos lembrar que em 1961 Jane Jacobs publica Morte e Vida das Grandes 
Cidades, o que contribui, em certo sentido, para o pensamento desenvolvido por Shadrach 
Woods.
260  Para a arquitetura do espetáculo, o urdimento é o conjunto de estruturas, 
principalmente de palco, que oferece as possibilidades de criação, a cada encenação, de 
novos cenários, novas ações, portanto, novas realidades dramáticas. Ver: PIETRAROIA, 
2014; HERTZBERGER, 1999: 108.

ainda pode ser a resposta às dificuldades de determinação 
da arquitetura que apontamos no nosso trabalho. 

tal maneira que possa ser conectada a qualquer 
ponto, e que possa, ela mesma, interligar-se aos 
sistemas mais importantes em qualquer lugar.261 
(WOODS, 1962: 2-4)

  
 Sem dúvida, os conceitos defendidos no texto Web 
são fundamentais, no entanto, o que nos interessa nesse 
momento é entender como os questionamentos promovi-
dos pelo TEAM X foram materializados em seus projetos, 
ou seja, como o posicionamento crítico se refletiu na arqui-
tetura proposta e realizada por parte de alguns arquitetos 
que compunham o grupo. Poderemos, assim, identificar o 
projeto como enfrentamento do tempo muito mais por uma 
independência estruturadora do que por uma suposta au-
tonomia disciplinar, pois a única constante seria a mudan-
ça. Admitindo essa hipótese, o tempo torna-se aliado ou 

261  Nossa tradução. Texto original: Dans une organisation, l’idée de continuité (in-
dispensable pour qu’aucun de ses éléments ne soit dissocié ni assujetti a priori à une super-
-densification) est essentielle à l’idée que nous nous faisons des systèmes qui peuvent être 
adaptés à une société en évolution vers l’universel. Les chaînes de relations et de circulations 
doivent être continues, cycliques, et tendre vers l’infini. [...] Les systèmes ne se limiteront pas 
aux trois dimensions habituelles, ils auront également une dimension temps. [...] Le «web» 
n’est pas essentiellement un système de circulation, mais un système d’environnement.
Une des dimensions du «web» doit être le temps passé à aller d’un point à un autre, [...]. La 
mesure de la distance est le temps. [...] Le «web» doit être un système hautement flexible 
dans un monde d’une grande mobilité. [...] Même dans le cas où la première partie d›un tel 
plan serait réalisée, elle modifierait les conditions qui détermineraient sa seconde partie, 
et par un effet rétroactif, le plan tout entier. [...] La flexibilité est garantie par l’uniformité 
de l’intensité initiale des activités sur le «web», de telle sorte qu’il puisse être accroché à 
n’importe quel point, et qu’il puisse lui-même s’accrocher aux systèmes plus importants à 
n’importe quel endroit. 
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 O trabalho de Candilis-Josic-Woods não abandona a 
noção de cluster – agrupamento – defendida pelo TEAM X. O 
agrupamento de comunidades ou de atividades com carac-
terísticas próximas permanece fundamental para resgatar 
a identidade como valor do projeto. Entretanto, para que 
a articulação entre os domínios públicos e privados desses 
agrupamentos se concretizasse, foram propostos centros 
lineares de mobilidade, chamados de stem, verdadeiros 
troncos ou espinhas dorsais dotados de infraestrutura de 
comunicação e de mobilidade – mais uma ideia de forte in-
tenção estruturadora em torno da qual os clusters podiam 
se conectar e se relacionar. 

Do cluster ao stem e do stem ao web: 
a arquitetura do groundscraper 

como articulação
 
 A crítica ao zoneamento funcionalista da cidade mo-
derna foi promovida pelos arquitetos do TEAM X por meio 
de projetos que se apoiavam na noção de articulação como 
estratégia. Foi seguindo a lógica da articulação em diversos 
níveis que a arquitetura de Candilis-Josic-Woods foi abor-
dada na publicação de Jürgen Joedicke (1968), que se fun-
damentou em textos descritivos e em legendas do próprio 
Shadrach Woods. Assim para a compreensão da obra do 
grupo não foi usada a organização cronológica, geográfica 
ou temática, como é feito convencionalmente. Os projetos 
foram agrupados como articuladores das funções (deter-
minadas e não determinadas), dos limites espaciais (fun-
ções diversas dos elementos construtivos), dos volumes (de 
sistemas e estruturas geométricas) e, principalmente, dos 
domínios públicos e privados, que seriam resultantes de 
sistemas e estruturas “orgânicas”. 

Concurso para o projeto da Universidade de Bochum, Alemanha, Candilis-Josic-Woods, 1962. Fonte: Arquivo da Cité de l’Architecture & du Patri-
moine: Archives d’Architecture du XXe siècle. Paris.
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tes aproximações entre os agrupamentos bem como o cres-
cimento independente de cada um deles. A interligação en-
tre os agrupamentos é feita por um caminho transversal ao 
conjunto, cuja variabilidade dimensional e de escala são ca-
racterísticas que permitem a diversidade de espaços a serem 
apropriados pela comunidade. Esse tronco ou espinha dorsal 
vai se configurando como rua, praça e terraço à medida que 

 Utilizando o raciocínio do stem, os arquitetos parti-
cipam do concurso para a Universidade de Bochum, na Ale-
manha, em 1962. Como pode ser observado na imagem da 
maquete, os agrupamentos que caracterizam cada unidade 
da universidade são dispostos em faixas paralelas obedecen-
do ao suave declive da topografia original. Os limites desse 
paralelismo não são totalmente rígidos, permitindo diferen-

Maquete da proposta para o concurso de reconstrução do centro de Frankfurt, Alemanha, Candilis-Josic-Woods, 1963. Fonte: Arquivo da Cité de 
l’Architecture & du Patrimoine: Archives d’Architecture du XXe siècle. Paris.

 As plantas e maquetes demonstram como a aparen-
te rigidez da estrutura de mobilidade e da infraestrutura 
vai se desfazendo à medida em que a diversidade de situa-
ções urbanas são incorporadas. Em certo sentido, a orga-
nização inicialmente diagramática incorpora as feições da 
cidade histórica, ainda que os critérios racionais da moder-
nidade sejam empregados para a materialização do concei-
to. Não se trata, portanto, de reproduzir o cenário histórico 
da cidade nem, tampouco, de partir da terra arrasada para a 
introdução de um modelo universal de modernidade basea-
do no zoneamento funcional. O funcionalismo é empregado 
muito mais como método do que como objetivo estético. A 
proposta não parte da ruptura mas sim do esforço de arti-
cular e de aproximar lugares consagrados historicamente 
com novas atividades ainda pouco definidas.

se desenvolve na paisagem, o que contribui para descaracte-
rizá-lo como eixo de simetria. Entre ele e os agrupamentos 
estão dispostos os equipamentos de uso comum que comple-
tam o programa da universidade, como sanitários, auditórios 
e refeitório, que são, assim, compartilhados.
 Após a publicação de Web, os projetos de Candilis-
-Josic-Woods ampliam a noção de stem pela necessidade de 
responder a programas de maior complexidade. No concur-
so para a reconstrução do centro de Franckfurt na Alema-
nha (1963), a organização segue a forma de uma grelha em 
diversos níveis, podendo se desenvolver em três direções, 
incorporando ainda um quarto componente, o tempo, cha-
mado por Woods de a quarta dimensão.
 A força do projeto reside na possibilidade de articu-
lação de um lugar histórico devastado pelos bombardeios 
da Segunda Grande Guerra com o que restou da cidade e 
com seu ambiente natural representado pelo rio Main. Vale 
destacar que estaria nesse sistema urbano o caminho para 
a materialização de um novo “urdimento”, capaz de devol-
ver a vitalidade para o centro urbano destruído. 
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Primeiro pavimentoPavimento térreo

 Em continuidade ao projeto para a reconstrução 
do centro de Frankfurt em 1963, os arquitetos aplicaram a 
proposta sistêmica da grelha de mobilidade e infraestrutu-
ra durante a década de 1960.
 Dentro desse grupo de projetos em que Candilis-Jo-
sic-Woods repetiram e aperfeiçoaram o padrão chamado 
por eles de Web, diversos enfrentaram o tema do equipa-
mento público educacional, entre eles a Universidade Livre 
de Berlim, Alemanha (1963), a Universidade de Zurique, 
Suíça (1965), a Universidade de Madri, Espanha (1966), a 
Universidade de Toulouse-le-Mirail, França (1968), a Uni-
versidade de Bruxelas, Bélgica (1969).
 A equipe repete a visão sistêmica do projeto pela 
presença da grelha que organiza o programa através de um 

Cobertura
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Concurso para a 

Universidade de 

Madrid, Candilis-

Josic-Woods, 1966. 

Fonte: Arquivo Cité 
de l’Architecture 
& du Patrimoine: 
Archives d’Architec-
ture du XXe siècle. 

Paris.

percurso assume o principal valor da obra.
 Em nossa pesquisa, temos um interesse especial 
nos projetos para Berlim e para Toulouse por serem 
obras realizadas e por permanecerem como importantes 
universidades262.

262  Os projetos materializam a “universidade para todos”, tema sobre o qual a 
equipe de arquitetos se apoiava para defender suas propostas. Ver: KRUNIC, 2012.

padrão horizontal, sempre com dois pavimentos, em que 
os múltiplos itinerários criados compartilham o protago-
nismo com as atividades especializadas. Os caminhos são 
claramente identificados no interior do sistema projetado 
mas não há um início ou um fim. Como no cinema de Miche-
langelo Antonione, citado no início do presente capítulo, o 

Concurso para Galeria Nacional, Munique, Candilis-Josic-Woods, 1966. Fonte: Arquivo Cité de l’Architecture & du Patrimoine: Archives d’Architecture du 
XXe siècle. Paris.
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 Universidade Livre de Berlim-Dahlem, 
Candilis-Josic-Woods e Schiedheim,

1963-1973

Universidade Livre de 

Berlim-Dahlem, Candilis-

-Josic-Woods, 1973. Fonte: 

Joly-Cardot, l'Architecture 
d'Aujourd'hui, nº 177, 1975.

 O texto ao lado é extraído do parecer do júri264 que esco-
lheu o projeto vencedor para a Universidade Livre de Berlim265 no 
final do ano de 1963. Esse momento é especialmente significati-
vo para Candilis-Josic-Woods, pois marca a elaboração do projeto 
mais conhecido do grupo, vencedor do concurso internacional 
promovido pelo governo da então Alemanha Ocidental, um ano 
após a construção do muro que dividiu a cidade durante vinte e 
sete anos. O parecer do júri sintetiza definitivamente as qualida-
des que caracterizam o projeto escolhido e sinaliza para a noção 
de projeto enquanto mediador, visão contida na proposta. 
 Para nossa pesquisa, o projeto ganha importância pois

264  O júri, reunido em dezembro de 1963, foi composto pelos arquitetos Bakena, Deil-
mann, Düttmann, Gutbrod, Hermkes, Jacobsen, Linde, Rossow e Spengelin e pelo eng. Riedel.
265  Segundo Veneta Charlandjieva, foram os estudantes de Berlim oeste que decidiram, em 
1948, fundar uma faculdade e a denominaram “Universidade Livre” (in Carré Bleu, nº 1, 1999: 9).

Esse projeto constitui uma contribuição essencial 
para resolver o problema colocado. Trata-se nem 
tanto do desenvolvimento de uma arquitetura 
mas de um princípio de flexibilidade ordenada 
na qual pode se inserir a multiplicidade da vida 
universitária atual e igualmente aquela, imprevi-
sível, de amanhã. A qualidade primordial do pro-
jeto reside no fato que não se trata de um sistema 
mecanizado mas de uma ordem humana.263 

L’Architecture d’Aujourd’hui, 1964

263  Nossa tradução. Texto original: Ce projet constitue une contribution essentielle 
pour résoudre le problème posé. Il s’agit non pas tant du développement d’une architecture 
mais d’un principe de flexibilité ordonnancée dans laquelle peut s’insérer la multiplicité de 
vie universitaire d’aujourd’hui et également celle, imprévisible, de demain. La qualité pre-
mière du projet réside dans le fait qu’il ne s’agit pas d’un système mécanisé mais d’un ordre 
humain.
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foram escritas no final do século XX e chamavam a atenção 
para o predomínio de uma arquitetura em que a “persuasão 
é expressa pela retórica de imagens volumétricas chamati-
vas”, o que se confirmaria na primeira década do século XXI, 
ou seja, a espetacularização da arquitetura267 que se firma-
ra no cenário internacional.
 Podemos entender com maior clareza o método uti-
lizado por Candilis-Josic-Woods268 partindo do exame dos 
documentos apresentados para o júri do concurso. Inicial-
mente, há uma série de diagramas conceituais que procu-
ram demonstrar a necessidade de abolir a ideia dominante 
de atomização da universidade, ou seja, de evitar o método 
de organizar as áreas especializadas através de pavilhões 
isolados e de interligá-los por passarelas ou marquises. Ao 
contrário, a insistência na aproximação dos indivíduos e 
dos grupos que formam a universidade é justificada pela 
possibilidade do surgimento de novas ideias através do in-
tercâmbio proporcionado. 
 Baseado nessas convicções, o isolamento espacial 
decorrente do zoneamento funcional e da verticalização 
da arquitetura torna-se obstáculo para que a universidade 
cumpra sua função na cidade e, portanto, deve ser descar-

267  Ver PIETRAOIA, 2014.
268  Além de Candilis-Josic-Woods, Jonathan Greig e Manfred Schiedlem integra-
ram a equipe vencedora do concurso. Durante a construção das duas primeiras etapas da 
obra. Schiedlem foi o responsável pela coordenação do canteiro em Berlim. (in Carré Bleu, 
nº 1, 1999: 10).

[a] Universidade Livre de Berlim é um raro exem-
plo de uma avançada ideia arquitetônica traduzida 
como edifício sem modificações de seus principais 
fundamentos. Ela é o mais maduro de uma série de 
projetos em que Woods praticou uma arquitetura 
baseada na ideia do movimento como um media-
dor físico entre a interação social e a maximização 
de escolhas. [...] Ao invés de controlar as caracte-
rísticas espaciais estilísticas, ele associa programa 
e forma. Esse método mínimo oferece um “racio-
nalismo mínimo”, abastecido nesse momento por 
regras espaciais ao invés de conceituais. Ele esco-
lhe uma organização possível dos lugares e plantas 
de edifícios sem a improvável persuasão expressa 
na retórica de fortes imagens volumétricas. Apro-
fundando questões entre conhecido e desconheci-
do, simples e difícil, certo e incerto, determinado e 
indeterminado, tratável e intratável, bem definido 
e inexplorado, ele oferece o melhor modelo que te-
mos atualmente para maximizar escolhas e a am-

pliar a capacidade de responder às novas ideias.266 
(TZONIS; LEFAIVRE, 1999: 135, 139)

 As palavras de Alexander Tzonis e de Liane Lefaire 

266  Nossa tradução. Texto original: Berlim Free University is a rare example of an 
advanced architectural idea being translated into building without undergoing major modifi-
cations. It is the most mature of a series of projects in which Woods used an architecture based 
on the idea of movement as a physical medium to enhance social interaction and maximiza-
tion of choice. [...] Rather than controlling spatio-stylistic characteristics, it links programme 
and form. This minimal method offers a “minimal rationality”, supplied in this instance by spa-
tial rather than conceptual rules. It chooses a possible organization of the places and plan of 
the building in preference to the improbable persuasiveness expressed in the rhetoric of loud 
volumetric images. Dividing issues between known and unknown, simple and difficult, certain 
and uncertain, determinable and indeterminable, intractable and innumerable, well defined 
and unexplored, it offers the best model we have today for maximizing choice and increasing 
responsiveness to new ideas.

Diagramas extraídos das pranchas apresentadas no concurso para a Universidade Livre de Berlim-Dahlem, Candilis-Josic-Woods, 1963. Fonte: Arquivo Cité de l’Architec-
ture & du Patrimoine: Archives d’Architecture du XXe siècle. Paris.
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A distribuição das unidades no interior desse sistema não é 
hierárquica pois a proximidade segue critérios de afinidade 
entre elas.
 Ainda no diagrama de implantação é possível notar 
a inexistência de uma entrada ou de uma fachada principal. 
Assim, a multiplicação de acessos e certa homogeneidade 
das fachadas pretendem ampliar a integração com o con-
texto existente e promover seu desenvolvimento. Como um 
sistema aberto e contínuo, o projeto pretende atender ao 
crescimento e à evolução da universidade através da repro-
dução do padrão proposto, podendo se aproximar dos par-
ques existentes a sudoeste e a nordeste, como ocorreu ao 
longo de mais de cinco décadas de existência.
 Ao examinarmos as plantas e os cortes do projeto é 
possível perceber que a rigidez da trama criada pelos eixos 
de circulação é dissimulada pela diversidade de espaços li-
vres que são introduzidos no interior de cada unidade. O 
projeto mantém sua força estruturadora mas oferece inú-
meros lugares para serem apropriados. A visão sequencial 
dos espaços é enriquecida pelo tratamento variável das 
unidades e por sua relação com o sistema. Para os arqui-

tado. Os esquemas diagramáticos são finalizados indicando 
como a grelha horizontal de dois pavimentos pode oferecer 
o máximo de relacionamento entre as diversas áreas do co-
nhecimento que comporão a universidade, com o mínimo 
de estrutura e infraestrutura, ou seja, sem que se torne um 
entrave para as possibilidades de evolução e de mudanças 
futuras.
 Em seguida, cada unidade é definida por um retân-
gulo proporcional à área prevista no programa do concurso 
e distribuída a partir de quatro eixos principais de circu-
lação longitudinais, no sentido nordeste-sudoeste, e inter-
ceptados transversalmente por eixos secundários, no senti-
do noroeste-sudeste. Cada unidade possui seus elementos 
fixos, como sanitários e anfiteatros, mas que podem aten-
der toda a comunidade universitária na medida em que es-
tão localizados nos eixos de circulação. A síntese do projeto 
resulta num diagrama de implantação que se assemelha à 
grelha da cidade norte-americana, em especial de Manha-
ttan em Nova York, composta por avenidas de maior flu-
xo, longitudinalmente dispostas e interceptadas por ruas 
transversais de menor dimensão, portanto mais tranquilas. 

tetos, as unidades são agrupamentos passíveis 
de evolução e de mudanças cuja identidade é 
adquirida não como uma forma identificável e 
sim por sua capacidade de relacionamento com 
outras unidades.
 Os demais elementos que completam o 
material do concurso, como a maquete, confir-
mam a intenção de criar uma plataforma do co-
nhecimento, contínua e aberta, distribuída em 
dois pavimentos repletos de pátios e terraços 
acessíveis, sem que haja um limite bem defi-
nido de seu início ou fim. A imagem resultante 
aproxima o projeto das imagens da cidade tra-
dicional do norte da África, como admitem os 
arquitetos269.
 Vale destacar ainda o predomínio da 
rede de espaços abertos e de circulação em re-
lação às áreas especializadas. A valorização dos 
lugares de encontro extrapola os limites de um 

269  É importante mencionar que Candilis e Woods dirigiram en-
tre 1951 e 1955 a filial do ATBAT (Atelier des Bâtisseurs) em Casablanca, 
no Marrocos, escritório de pesquisa interdisciplinar dedicado à arqui-
tetura e ao urbanismo criado por Le Corbusier, Wladimir Bodiansky, 
André Wogenscky e Marcel Py. Ver JOEDICKE, 1968; BARONE, 2002.

Demonstração da organização sistêmica a partir da qual se desenvolve a implantação do projeto. Prancha 

apresentada no concurso para a Universidade Livre de Berlim-Dahlem, Candilis-Josic-Woods, 1963. Fonte: 

arquivo Cité de l’Architecture & du Patrimoine: Archives d’Architecture du XXe siècle. Paris.
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Concurso para a Universidade Livre de Berlim-Dahlem, Candilis-Josic-Woods, 1963. Fonte: Arquivo da Bibliothèque Kandisky, Centre George Pompidou, Paris. 

Pavimento térreo

Corte A do setor de Química Orgânica na porção nordeste da implantação

Concurso para a Universidade Livre de Berlim-Dahlem, Candilis-Josic-Woods, 1963. Fonte: Arquivo da Bibliothèque Kandisky, Centre George Pompidou, Paris.

Ampliação do setor de Química Orgânica, na porção nordeste da implantação
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Ingeborg Flagge271. Não se trata somente da flexibilidade 
espacial mas da idealização da capacidade de transforma-
ção da arquitetura no tempo, mantendo os princípios do 
projeto. Nesse sentido, o recurso à tecnologia visando a in-
dustrialização da obra foi um caminho natural. 
 A celebração da tecnologia, acima descrita por Pe-
ter Smithson, foi um dos argumentos mais poderosos para 
fundamentar os elementos construtivos da obra. Em cer-
to sentido, contribui para a permanência da obra não pela 
monumentalização da técnica mas sim por acreditar na 
tecnologia para enfrentar tanto os conflitos entre o espaço 
idealizado e o espaço construído como o desafio da articu-
lação dos espaços públicos e dos espaços privados, ou seja, 
a tecnologia transforma o projeto em mediador dentro de 
uma realidade de intenso questionamento cultural e políti-
co, que marcou a década de 1960. 
 Como vimos no capítulo anterior, a contribuição de 
Jean Prouvé para a viabilização de elementos construtivos 
industrializados foi fundamental para a arquitetura mo-
derna francesa durante o século XX. Ao ser incorporado 
à equipe do projeto da Universidade Livre de Berlim, sua 

271  In VON VAGESACK, 2006: 284. O termo em inglês changeability pode ser en-
tendido de maneira positiva, como a capacidade de mudar, o poder de mudar, mas tam-
bém pode ser entendido de forma negativa, como a incapacidade de se manter ou mesmo 
a instabilidade.

projeto racional. Para os arquitetos, a máxima aproximação 
das unidades especializadas permite ao projeto se valer de 
lugares não determinados para que essa aproximação não 
se torne inconveniente, isto é, para que ela seja, ao con-
trário, um dos atributos que permita qualificar o lugar de 
aprendizagem:
 

Ser aclamado por encontrar um edifício como 
esse na Alemanha é estranho, pois era o lugar 
onde uma disseminação radical da linguagem da 
arquitetura numa sociedade servida por máqui-
nas parecia inevitável... nós estávamos esperando 
da Hochschule für Gestaltung em Ulm uma arqui-
tetura industrializada no mesmo nível de perfei-
ção que o dos equipamentos elétricos domésticos 
da Braun... para a Braun é uma linguagem, não 
uma consequência do processo270. (SMITHSON, 
1991: 32)

 A capacidade de mudança da arquitetura seria um 
fundamento onipresente do projeto, o principal guia “nas 
quatro dimensões”, como recorda Peter Cachola Schmal e 

270  Nossa tradução. Texto original: To be cheered to find such a building in Germany 
is strange, for it was the place where a radical extension of the language of architecture of 
a machine-served society seemed inevitable... from the Hochschule für Gestaltung at Ulm 
we were expecting an industrialized architecture at the same level of perfection as that of 
the Braun domestic electrical equipment ... for Braun is a language, not a consequence of 
process.

participação no desenvolvimento e no detalha-
mento mostrou-se fundamental para o resultado 
da obra. Prouvé foi particularmente responsável 
pelo desenvolvimento dos fechamentos das facha-
das, compostos por painéis em aço patinado (aço 
Cor-Ten). O sistema foi responsável pela aparên-
cia final da obra por ter sido amplamente utiliza-
do para a realização de sua primeira etapa. 
 Cabe sublinhar, no entanto, que a tecnolo-
gia tornou-se um limite à natureza não simbólica 
da arquitetura proposta por Candilis-Josic-Woods 
em Berlim. Lembramos que a dependência e a 
aparência totalizadora da tecnologia encontram 
paralelo na arquitetura do espaço teatral flexí-
vel272. Esse paradoxo fica ainda mais claro por ser 
a Universidade Livre de Berlim uma das institui-
ções que mais contestava o modelo de desenvol-
vimento tecnológico dos países industrializados, 
como observou Bernard Huet273. 
 Do ponto de vista do projeto, as reflexões 
acima atestam a dificuldade de conciliar o ideal de 
flexibilidade com a estática da obra, ou seja, entre 
a ideia e a construção, entre conceito e estrutura. 

272  Ver PIETRAROIA, 2014:175.
273  in L’Architecture d’Aujourd’hui, nº 177, 1975: 48. Primeira etapa, Rostlaube, do projeto para a Universidade Livre de Berlim-Dahlem, Candilis-

-Josic-Woods, 1967. Fonte: L'Architecture d'Aujourd'hui, nº 177, 1975.

Pavimento térreo

Corte longitudinal

Corte longitudinal
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O sistema proposto pelos arquitetos materializa os 
conceitos formulados em Web e, para isso, apoia-
-se na tecnologia para viabilizar um equipamento 
que se pretende dinâmico ao longo do tempo e cuja 
organização incorpora a experiência urbana das 
cidades tradicionais do norte da África e o método 
racionalista das cidades norte-americanas. 
 Ao observarmos sua evolução em cinco 
décadas de existência, podemos examinar se ela, 
segundo uma visão sistêmica do projeto, foi sufi-
cientemente consistente para enfrentar os novos 
desafios que foram colocados nesse período274. Não 
se trata de esgotar um assunto tão amplo e mere-
cedor de uma pesquisa específica, mas de trazer a 
contribuição da experiência da arquitetura propos-
ta para a Universidade Livre de Berlim como visão 
sistêmica do projeto e de sua independência. 
 A Universidade Livre de Berlim é hoje o resul-
tado de quatro momentos sucessivos de construção.
 A primeira etapa, como mostra a planta da 
página 591, foi terminada em 1970 por Candilis-Jo-

274  É importante destacar que, nas cinco décadas de existência da 
obra, a Universidade assistiu à construção do muro de Berlim, ao período da 
Guerra Fria e à reunificação da Alemanha após a queda do muro em 1989, 
fatos que transformaram substancialmente a realidade geopolítica interna-
cional e, particularmente, o contexto urbano da cidade após sua reunificação .

Montagem da estrutura em concreto pré-moldado, durante a construção da primeira etapa da Universi-

dade Livre Berlim-Dahlem, Candilis-Josic-Woods, 1973. Fonte: Arquivo Cité de l’Architecture & du Patri-
moine: Archives d’Architecture du XXe siècle. Paris.

Rostlaube, vista do interior dos pátios a partir do terraço do pavimento superior, Universidade 

Livre Berlim-Dahlem, Candilis-Josic-Woods, 1973. Fonte: VON VEGESACK, 2006.

sic-Woods com a colaboração de Jean Prouvé no deta-
lhamento do sistema industrializado de painéis em aço 
patinado, e de Manfred Schiedhelm, que dirigiu a obra. 
Por sua aparência exterior, foi batizada de “Rostlaube”275.
 Na segunda etapa, também terminada em 
1970, a mesma equipe empregou um sistema de 
painéis de fachada semelhante alterando o material 
para chapas de alumínio, o que lhe valeu a denomi-
nação de “Silberlaube276”. 
 Em 1984, a Biblioteca de Estudos Pedagógicos 
e o Restaurante Universitário, projetados por Manfred 
Schiedhelm, vieram se conectar ao sistema, ocupando 
sua parcela norte. 
 Finalmente, em 1997, a equipe de Norman Fos-
ter vence o concurso internacional para a reabilitação 
da primeira etapa, o que inclui o projeto de uma Biblio-
teca de Filosofia.
 Cabe salientar que, mesmo com as dificuldades 
e os questionamentos que a proposta recebeu, a evo-
lução da obra seguiu as condições originais que consa-
graram o projeto no concurso internacional em 1963, 

275  Inicialmente a denominação teve caráter pejorativo, como sinônimo de 
sucata; foi assumido oficialmente de maneira informal no sentido de abrigo oxida-
do, enferrujado e tornou-se referência para a denominação da obra.
276  As denominações, como "abrigo de alumínio" ou "prateado" ajudam a 
identificar as “regiões” da Universidade.
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Planta no nível do solo do Rostlaube em que podem ser observados a restruturação interna e o volume oval da biblioteca, projetados por Norman 

Foster em 1997. Fonte: <https://www.fosterandpartners.com/>. Visualizado em 05/03/2016.

Terreno em Dalhem, Berlim, em 1953. Fonte: Google Earth.

Universidade Livre de Berlim em 2005. Fonte: Google Earth.

Universidade Livre de Berlim em 2000. Fonte: Google Earth.

Universidade Livre de Berlim em 2017. Fonte: Google Earth.
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zadas majoritariamente por pequenas salas individuais, 
desconsiderava o projeto original, que priorizava os espa-
ços generosos de trabalho abertos e coletivos, 
 — o crescimento do programa da Universidade não 
foi acompanhado pela ampliação da área construída previs-
ta nas etapas do projeto original, o que explica em parte, as 
transformações acima citadas, 
 — a falta de determinado isolamento e, em especial, 
a ausência de identidade entre cada área ocupada pelos ins-
titutos, se transformaram em fatores negativos para o coti-
diano da Universidade, 
 — e ainda, o estado de degradação dos painéis de 
fachada em aço patinado, cujo envelhecimento não confir-
mou as expectativas técnicas previstas, impedia o atendi-
mento das normas de desempenho atuais para esse tipo de 
edificação,
 A argumentação final indica que parte das dificulda-
des existentes estariam diretamente relacionadas ao “cará-
ter polivalente” do projeto, o que exigiria a intensa utiliza-
ção dos espaços e a participação efetiva dos alunos, o que 
não se confirmou ao longo do tempo.
 Entretanto, o edital admitia que, apesar das mo-

como mostram as imagens aéreas da página 595. O que se 
distanciou substancialmente do projeto inicial foram as 
obras do Restaurante Universitário e da Biblioteca de Estu-
dos Pedagógicos, construídos na parcela norte do terreno, 
cujo programa não estava previsto inicialmente.
 Outro momento significativo foi o Concurso Inter-
nacional para a reabilitação da primeira etapa da obra, 
Rostlaube, e a construção da Biblioteca de Filosofia, ocorri-
do em 1997, ou seja, trinta e quatro anos após o concurso 
inicial. Os argumentos que fundamentavam a necessidade 
de reabilitação da edificação foram apresentados no edital 
do concurso277. Baseados nas dificuldades de manutenção 
do edifício e, principalmente, de utilização dos espaços de-
correntes das modificações que foram introduzidas ao lon-
go do tempo, os motivos podem ser assim resumidos:
 — a redução da fluidez dos espaços exteriores fle-
xíveis, que foram transformados em pátios internos quase 
uniformes, distorcia um dos principais fundamentos do pro-
jeto, ou seja, a rica diversidade de situações espaciais,  
 — a multiplicação das divisões internas, caracteri-

277  Ver Le Carré Bleu 1/1999. 

bém alterava o gabarito do sistema previsto. 
 Ao nos defrontarmos com a evolução a que a obra foi 
submetida e com os argumentos defendidos para a introdu-
ção de modificações significativas, podemos encontrar par-
te da explicação nas palavras de Alexander Tzonis e Liane 
Lefaivre, para quem

Woods sucumbiu ao que podemos chamar de 
“determinismo ambiental”, a tendência otimista 
da profissão de arquiteto em assumir que as con-
dições ambientais podem efetivamente mudar o 
comportamento humano e até mesmo suas con-
vicções.279 (TZONIS, LE FAIVRE, 1999:138)

 No livro280, os autores procuram demonstrar que, 
apesar dos questionamentos críticos por que passou a ar-
quitetura no final da década de 1950 e durante a década de 
1960, tendo sido considerados por parte da historiografia 
como ingênuos e banais, utópicos e ideológicos e, portanto, 
sem muito significado (1999:120), tais questionamentos 
geraram projetos de extrema relevância e de atualidade do 

279  Nossa tradução. Texto original: Woods had succumbed to what we might call 
“environmental determinism”, the architectural profession’s optimistic tendency to assume 
that environmental conditions can effectively change human behavior and even belief sys-
tems.
280  Inicialmente o texto foi publicado na revista Le Carré Bleu, nº 3-4, 1998.

dificações e das dificuldades apontadas, a intervenção na 
edificação se daria de maneira inteligente graças à excep-
cionalidade da obra, e concluía que se tratava portanto “de 
encontrar um caminho que respeitasse sua herança arqui-
tetônica, confrontando-se às questões dos tempos atuais e 
atendendo aos parâmetros exigidos pelos promotores do 
concurso278”. (Le Carré Bleu, nº 1, 1999: 15-20)
 A equipe vencedora, liderada por Norman Foster, 
respondeu ao concurso revendo o sistema de avenidas e de 
ruas internas próximas aos pátios 3 e 4, como preconizava 
o edital. Ao fazê-lo, a intervenção manteve conceitualmen-
te a proposta de Candilis-Josic-Woods mas racionalizou a 
mobilidade interna propondo uma hierarquia mais clara 
e objetiva. A partir dessa operação, foi oferecida uma pro-
posta de ocupação interna tipificada por salas individuais 
interligadas por corredores, portanto distinta da original, 
e introduzido um novo volume no interior do sistema (com 
2.900 m² aproximadamente) para receber a Biblioteca de 
Filosofia, uma figura geométrica distinta, como uma cúpula 
translúcida, com um pavimento suplementar, o que tam-

278  Nossa tradução. Texto original: Il s’agit donc tout en se confrontant aux ques-
tions du temps présent et en l’occurrence aux paramètres donnés par le maître d’ouvrage de 
la consultation de trouver une voie qui respecte l’héritage architectural. 
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senvolvimento do projeto em 1965 e 1966 apresentam sua 
grande preocupação em ultrapassar o sistema teórico e abs-
trato vencedor do concurso para um plano a longo prazo que 
pudesse efetivamente iniciar uma “metamorfose” urbana 
do subúrbio de Dahlem. É possível identificar não apenas o 
exercício das conexões no interior da universidade, mas tam-
bém suas ligações com os antigos edifícios da universidade 
de 1948 a leste, com o sistema de transporte coletivo, as vias 
de acesso e os parques existentes nas proximidades. 
 No nosso entendimento, a repetição em Berlim do 
projeto proposto para Frankfurt não se deu pela simples 
reprodução do padrão. A visão sistêmica sobre a qual se 
apoiam os trabalhos de Candilis-Josic-Woods nesse perío-
do oferece uma alternativa à cidade moderna que não se 
baseia na concentração e na verticalização do ambiente. 
Materializou-se o groundscraper281, a plataforma junto ao 
chão, em oposição ao skyscraper282, a torre dominante par-
ticularmente na arquitetura norte americana. 
 Se em Frankfurt o sistema projeta uma estrutura ur-

281  Ver KRUNIC, 2012.
282  Sobre arquitetura dos skyscrapers, ver GOLDBERGER, 1985.

ponto de vista de suas ideias espaciais e culturais, como a 
Universidade Livre de Berlim. Assim como Keneth Framp-
ton havia observado, os autores apontam que, em Berlim, 
a existência de um ambiente urbano indefinido, caracteri-
zado pela ocupação suburbana de pequenas residências no 
interior de um lote, contrasta com a proposta de intenso 
dinamismo urbano do projeto para a Universidade de Livre, 
o que a distancia das condições extremamente favoráveis 
da proposta da mesma equipe para o centro de Frankfurt, 
como vimos. As conclusões de Frampton são ainda mais 
convincentes pois justificam a perda de convicção do proje-
to em Berlim pela própria ausência de um microcosmos ur-
bano e da cultura urbana que havia criado a Universidade, e 
confirma a incapacidade de um campus autônomo produzir 
a animada diversidade de uma verdadeira cidade. 
 Os estudos elaborados pela equipe durante o de-

Planta do nível do solo; plano diretor de 1965, etapa intermediária de desenvolvimento do projeto para a Universidade Livre de Berlim-Dahlem, Can-

dilis-Josic-Woods, 1963. Fonte: KIEM, 2008.
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Vista aérea de Berlim-Dahlem antes do concurso para a Universidade Livre em 

1963. Fonte: KIEM, 2008.

Vista aérea de Berlim-Dahlem após a construção da primeira etapa da Universida-

de Livre em 1973, Candilis-Josic-Woods. Fonte: KIEM, 2008.

bana que interliga em diversos níveis os pontos do centro 
histórico, “costura” áreas consolidadas mas apartadas pela 
destruição da guerra e materializa, assim, um caminho para 
uma nova vitalidade urbana, em Berlim, o sistema torna-se 
protagonista dentro de um quadro contextual suburbano 
genérico, é o núcleo a partir do qual as convergências das 
atividades universitárias serão capazes de gerar cidade. 
  Como sintetizam os diagramas apresentados pela 
equipe de arquitetos para vencer o concurso em Berlim283, 
a aproximação e a intensificação das atividades promovidas 
pela materialização da plataforma – o groundscraper – evi-
taria a típica segregação representada pela solução vertical 
– o skyscraper – ainda que nesse último o pilotis corbusia-
no do térreo fosse a extensão natural do espaço público. 
Em certo sentido, a arquitetura assume a mediação entre 
os movimentos diagnosticados pela equipe: de um lado, as 
mudanças sociais no âmbito da estrutura universitária e, de 
outro, as transformações urbanas marcadas pela densifica-
ção da cidade. 
 Ela oferece ainda um modo de concepção e de desen-

283  Ver JOEDICKE, 1968: 208.

Vista aérea de Berlim-Dahlem após as ampliações da Universidade Livre, 2017. 

Fonte: Google Earth. Visualizado em 25/02/2018.
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Vista atual de Berlim-Dahlem, após as ampliações da Universidade Livre, 2017. Em primeiro plano o Silberlaube (1970); mais ao fundo, à esquerda, o Rostlaube (1970), ao 

centro, a biblioteca projetada por Norman Foster (1997), a Biblioteca de Estudos Pedagógicos e o Restaurante Universitário, projetados por Manfred Schiedhelm em 1984, 

à direita. Fonte: <https://www.fosterandpartners.com/> Visualizado em 05/03/2016.

volvimento do projeto que implica no trabalho em equipes 
cujos membros têm origens distintas284, o que explica a va-
riedade de soluções dentro de um mesmo projeto, ou seja, o 
sistema oferecia a possibilidade de expressão dos membros 
da equipe sem que suas características primordiais fossem 
prejudicadas.
 Mesmo após o crescimento e a reforma pelos quais 
passou a Universidade Livre de Berlim, sua estrutura até cer-
to ponto diagramática persiste, primeiramente ao rejeitar a 
divisão formal entre edificação e o chão, para, em seguida, 
oferecer plena mobilidade em diversas velocidades e fre-
quências, através de rampas, escadas, ruas, avenidas e pátios.

284  É importante lembrar que Georges Candilis era grego, Alexis Josic era iugosla-
vo e Shadrach Woods era americano e não tinha formação em arquitetura.
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Universidade Toulouse Le Mirail, Candilis-Josic-Woods, 1967. Foto: Valério Pietraroia, 2012.

crapers de Candilis–Josic–Woods como a Universidade Li-
vre de Berlim-Dahlem. Esse foi o principal fundamento en-
contrado pela equipe para indicar novos caminhos para a 
arquitetura, com o propósito de sustentar a evolução dos 
usos e garantir a permanência da obra. Sem que haja oposi-
ção direta ao espaço universal de Mies van der Rohe, como 
discutido no capítulo anterior, os arquitetos da equipe pro-
curaram responder à demanda de Blake por uma arquitetu-
ra em que a sistematização de uma simplicidade e de uma 
universalidade torne-se um dos seus principais valores. 
(BLAKE, 1958: 25)
 As dificuldades apresentadas pela implantação ho-
rizontal estendida (em Berlim o projeto previa 220m por 
330m) em que há o predomínio dos espaços abertos, con-
siderados “exteriores” pelos arquitetos, confrontaram-se 
com as condições climáticas do norte europeu, muito dis-
tantes do clima mediterrâneo do norte da África e cujas ci-
dades foram sua fonte de inspiração, como vimos. Isso sig-
nifica que devemos examinar com atenção o projeto para a 
Universidade de Toulouse no sul da França, cuja situação 
geográfica é mais favorável que Berlim, ainda que esteja 
distante do norte da África. 

Universidade de Toulouse-le-Mirail, Toulouse, 
Candilis-Josic-Woods, 1967-1971

A evolução incessante, rápida, imprevisível das 
necessidades tornou caducas todas as concep-
ções pré-determinadas de espaços de uso defini-
do. A única certeza sendo, na maioria das vezes, 
o fato de que o futuro uso de um edifício perma-
necerá incerto e poderá mudar constantemente 
durante a duração de sua existência.285 

BLAKE, 1958

 Em A difícil arte de ser simples, Peter Blake proble-
matiza um dos principais desafios que a arquitetura enfren-
ta especialmente no final da década de 1950. Prova disso, 
é a estrutura mínima sobre a qual se apoiam os grounds-

285  Nossa tradução. Texto original: L’évolution incessante, rapide, imprévisible des 
besoins a rendu caduques toutes les conceptions prédéterminées d’espace à utilisation défi-
nie. La seule certitude étant la plupart du temps le fait que l’usage futur d’un édifice restera 
incertain et pourra changer souvent pendant la durée de son existence. 
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Vista do interior do bairro Toulouse-Le-Mirail. Os edifícios habitacionais estão implantados em uma extensa área verde. Foto: Valério Pietraroia, 2012.

 Candilis-Josic-Woods venceram o con-
curso para um “novo bairro” de Toulouse em 
1960, projeto para uma população de cem mil 
habitantes, prevendo o crescimento da cida-
de em direção sudoeste e que foi chamado de 
Toulouse-le-Mirail286. Essa obra de forte im-
pacto foi considerada uma “cidade nova” pela 
escala e, principalmente, pela aplicação dos 
conceitos da equipe, ou seja, não se tratava de 
uma reforma urbana ou de um novo núcleo 
urbano, mas sim de uma cidade nova. 
 No programa original, a universidade 
não aparece de maneira explícita, porém, o 
equipamento público educacional está pre-
sente como contraponto ao sistema Stem so-
bre o qual se estrutura a cidade. 

286  A publicação de Jürgen Joedicke, Toulouse-le-Mirail 
(1975), traz o histórico do concurso, as equipes premiadas, o poste-
rior desenvolvimento e a implantação do projeto de Candilis-Josic-
-Woods. 

Projeto Le Mirail, 1960. Documento de divulgação e promoção 

do empreendimento nas áreas industriais, habitacionais, de 

serviços e comerciais. Na implantação geral é possível obser-

var as três áreas que formam o projeto, definidas pelo sistema 

viário e interligadas pela plataforma de circulação de pedes-

tres no nível do solo. Fonte: Arquivo Cité de l’Architecture & 
du Patrimoine - Archives d’Architecture du XXe siècle. Paris.
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Projeto Le Mirail, - plataforma longitudinal no nível do chão acessível aos pedestres. A marcação colorida destaca a espinha dorsal de todo o conjunto que forma o projeto 

Le MIral. A mancha retangular em cinza marca a posição da Universidade. Fonte: Arquivo Cité de l’Architecture & du Patrimoine - Archives d’Architecture du XXe siècle. Paris.

Essa decisão [de incluir a universidade] impactou o 
plano inicial, mas nós a acolhemos, pelo fato de consi-
derarmos que a presença de uma população univer-
sitária jovem e ativa enriqueceria a nova cidade e lhe 
daria um sopro de juventude. [...] A solução escolhida 
é a consequência lógica de nossos estudos e realiza-
ções precedentes, Universidades de Bochum – Ber-
lim Oeste e Zurique. Se o espírito de pesquisa perma-
nece o mesmo, a particularidade do sítio, do clima, 
do programa pedagógico, da legislação e do financia-
mento lhe dão seu caráter específico, sua identidade.  
A universidade torna-se uma parte da nova cidade, 
à imagem de sua estrutura urbana. [...] As moradias 
estudantis e os equipamentos esportivos são disse-
minados dentro do conjunto da nova cidade para 
evitar o “campus-gueto universitário”. [...] Os edifícios 
públicos por sua concepção simples e sua localização 
funcional tornam-se verdadeiros “prolongamento da 
residência” e perdem seu aspecto de “pequenos mo-
numentos modernos”.287 (CANDILIS, apud JOEDICKE, 
1975: 97; 104; 106; 109) 

287  Nossa tradução. Texto original: Cette décision a bouleversé le plan initial, mais 
nous l’avons bien accueillie, étant donné que nous considérons que la présence d’une popula-
tion universitaire jeune et active enrichit la nouvelle ville et lui donne le souffle de la jeunesse. 
[...] La solution choisie est la conséquence logique de nos études et réalisations précédentes, 
Universités de Bochum, Berlim Ouest et Zurich. Si l’esprit de recherche reste le même, la par-
ticularité du site, du climat, du programme pédagogique, du règlement administratif et du 
financement lui donnent son caractère spécifique, son identité. L’université devient une partie 
de la nouvelle ville, à l’image de sa structure urbaine. [...] Les logements universitaires et les 
équipements sportifs sont disséminés dans l’ensemble de la nouvelle ville pour éviter le «cam-
pus-ghetto universitaire». Les édifices publics par leur conception simple et leur localisation 
fonctionnelle deviennent de véritables «prolongement du logis» et perdent leurs aspects «pe-
tits monuments modernes». 

 Há no chão, portanto, uma espinha dorsal de geome-
tria não ortogonal em que se concentra toda a mobilidade 
do pedestre, independentemente dos veículos que estão 
vinculados a outro sistema de vias em níveis inferiores. A 
implantação das habitações segue esse desenho livre justi-
ficado pelo ambiente natural – lagos, áreas verdes e colinas 
– em que são conectados os equipamentos à medida que 
a cidade evolui e as demandas surgem. É nesse ambiente 
que são projetados ao longo da construção e da evolução de 
Toulouse-le-Mirail diversos centros comunitários, creches, 
escolas infantis e colégios, e onde será implantada a univer-
sidade a partir de 1969.
 O que nos interessa é entender o projeto da Univer-
sidade Toulouse-le-Mirail enquanto evolução do sistema 
aplicado por Candilis-Josic-Woods em Frankfurt e em Ber-
lim. Vale salientar que em 1969 as duas primeiras etapas da 
Universidade Livre de Berlim estavam em fase final de im-
plantação não sendo, portanto, apenas um conceito ou uma 
promessa e sim uma realização concreta a ser novamente 
aplicada em Toulouse, como confirma, em diversos trechos, 
o depoimento do próprio Georges Candilis:
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ocupavam diversos imóveis, muitos deles edifícios localiza-
dos no centro histórico da cidade. A solução para a cons-
trução de um equipamento de porte em Toulouse-le-Mirail 
– para 10.000 alunos – veio ao encontro das aspirações de 
uma comunidade universitária ideologicamente sensibili-
zada pelas ideias do projeto, baseadas em mudanças sociais 
e culturais em que as condições comunitárias se apoiam no 
diálogo entre todos que participam da construção de um 
novo espaço transformado pelo movimento, como defendi-
do por Shadrach Woods. Em outras palavras, a ideia de uma 
arquitetura em que plasticidade, flexibilidade e mobilidade 
se fundamentam a partir da visão do pedestre, da rua e da 
cidade tradicional surgiu como oportunidade de expressão 
das utopias do período289. 
 Se o sistema desenvolvido pelos arquitetos em 
Frankfurt, Bochum e Zurique estava sendo implantado e 
testado na Universidade Livre de Berlim com entusiasmo, 

289  No filme documentário Mirail Université 1964-1974: Un projet futuriste (SA-
RAZIN, 2011), ficam evidentes, no depoimento de professores e alunos, a urgência e a 
esperança que o projeto de Candilis-Josic-Woods representou.

 As palavras de Candilis respondem à simplicidade 
apontada por Peter Blake mas deixam claro que a univer-
sidade em Toulouse, assim como em Berlim, não seria ba-
seada no modelo do campus norte americano ocupado por 
“pequenos monumentos modernos”, em certa medida, uma 
referência ao trabalho de Mies no campus do ITT - Illinois 

Institute of Technology em Chicago.
  A proposta da criação da Universidade de Toulouse-

-le-Mirail foi parte do plano educacional do governo francês 
elaborado como resposta aos movimentos estudantis de 
maio de 1968 na França, que incluiu Toulouse como uma das 
Metrópoles de Pesquisa, responsáveis por garantir o “equi-
líbrio” territorial dos investimentos para a descentralização 
do ensino superior288. Até então, as faculdades e institutos 

288  Ver L’Architecture d’Aujourd’hui, 137: 4-9.

 O projeto, então, transforma-se em processo, ou 
seja, foi necessário dar início à construção da universidade 
simultaneamente à elaboração de um programa que aten-
desse às reais aspirações da comunidade universitária em 
consonância com a visão de cidade considerada humanísti-
ca pela equipe de arquitetos. Na medida em que mesmo as 
definições programáticas de ordem pedagógica e científica 
iriam evoluir, a arquitetura deveria ser ainda menos defi-
nitiva que em Berlim. O projeto torna-se, em certa medida, 
a “força motriz” da criação da universidade. É certo que a 
situação favorável da obra, localizada no centro de um dos 
setores importantes de Toulouse-le-Mirail, que já previa em 
sua primeira fase de implantação vinte e dois mil habitan-
tes, permitiu que o groundscraper proposto para a universi-
dade estivesse muito mais articulado com ambiente urbano 
do que a situação suburbana em que se encontrava a Uni-
versidade Livre de Berlim. Prova disso, alunos e professo-
res afirmam ter sido naquele momento uma experiência ex-
cepcional poder morar, estudar ou trabalhar no Mirail, pois 
as condições do meio natural e do meio construído – vege-
tação, luz e ventilação naturais, espaço e amplitude – eram 

em Toulouse a urgência se apresenta como promotora da 
utopia universitária, como podemos observar no testemu-
nho daqueles que participaram ativamente do processo:

O programa foi sendo montado; não havia um 
programa; a organização era o resultado das re-
formas promovidas pelo Ministério da Educação, 
que previam a descentralização, com a criação de 
pequenas unidades regionais; era uma ideologia 
na qual acreditávamos plenamente; isso era novo 
para nós: trabalhar em grupo, em pequenos gru-
pos, produzir relatórios coletivos; o espaço refle-
tia essa nova organização [...] pequenas unidades, 
salas menores, como acreditávamos que seria o 
futuro da Universidade. (Paul Rivenc, professor e 
assessor do reitor para o projeto e a construção 
da Universidade Toulouse-le-Mirail em 1968, in 
SARAZIN, 2011: 19’- 22’)

Antes de mais nada, para haver um projeto de 
construção de uma universidade é preciso ha-
ver um projeto pedagógico de universidade, um 
projeto científico de universidade, e nós não 
tínhamos naquela época. (Georges Bertrand, pro-
fessor de geografia, in SARAZIN, 2011: 37’)
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Universidade Toulouse-Le-Mirail, - maquete em que o parque do Château du Mirail, ao centro, é envolvido pelo groundscraper, que constitui a Universidade, e pela plataforma 

longitudinal, em que repousam as habitações e os outros equipamentos. Fonte: arquivo Cité de l’Architecture & du Patrimoine - Archives d’Architecture du XXe siècle. Paris.

Le Mirail - implantação: 1. Colégio; 2. Escola de Arquitetura; 3. Universidade Toulouse-Le-Mirail. Fonte: JOEDICKE, 1975.
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 Se por um lado essa indeterminação programáti-
ca inicial foi um ingrediente precioso para a aplicação dos 
conceitos defendidos por Candilis-Josic-Woods, ela impe-
diu, entretanto, que os elementos construtivos estivessem 
suficientemente ordenados. Em outras palavras, o tempo 
como mecanismo de projeto para a evolução da obra trouxe 
dificuldades para sua concepção, implantação e, principal-
mente, para sua manutenção291. 

291  O processo com que os trabalhos foram desenvolvidos ocorreu na totalidade 
do projeto Toulouse-le-Mirail e não apenas na universidade. Por discordar dessa situação, 
a equipe de arquitetos se desligou do empreendimento em 1971, não participando, por-
tanto, da finalização da construção da universidade em 1974.

extremamente mais favoráveis do que nos antigos edifícios 
do centro da cidade, ainda que o deslocamento trouxesse 
alguns inconvenientes. (SARAZIN, 2011: 27’- 29’)
 Vale lembrar que a referida urgência não se restrin-
gia ao caso de Toulouse pois ao apresentar um diagnóstico 
da situação de atraso em que se encontrava a infraestrutura 
física do ensino superior na França em 1968, Emilio Tem-
pia reconhece que grande parte do resultado questionável 
das propostas arquitetônicas para as novas universidades 
se justificaria pela ausência de uma reflexão mais aprofun-
dada em relação à atualização das necessidades e do papel 
da universidade, pois

[o] fator decisivo, entretanto é que talvez, tenha 
faltado aos arquitetos franceses o apoio de uma 
organização capaz de definir não a quantidade, 
mas sim a qualidade das necessidades a serem 
atendidas [...] É tão evidente que o estudo de 
um projeto deva ser precedido de uma análise 
das funções do espaço que será edificado e da 
organização das atividades que deverão ocupá-lo, 
que é banal lembrar que essa análise permanece 
obrigatória.290 (TEMPIA, 1968: 4) 

290  Nossa tradução. Texto original: Le facteur décisif est peut-être, toutefois, qu’il a 
manqué aux architectes français l’appui d’une organisation susceptible de définir non pas 
la quantité, mais la qualité des besoins à satisfaire. [...] Il est tellement évident que l’étude 
d’un projet doit être précédée d’une analyse des fonctions de l’espace qui va être bâti et de 
l’organisation des activités qui devront l’occuper qu’il est banal de rappeler que cette analy-
se reste obligatoire.

As virtudes do clima

Vista das galerias de pedestres no nível do solo e sua relação com os espaços descobertos. Foto: Valério Pietraroia, 2012.
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momento, como assinalou Emilio Tempia292. As qualidades 
do projeto, no que se refere a seus elementos construtivos, 
foram confirmados pelos usuários que consideram ter ha-
vido um grande avanço ao se oferecer espaço, luz natural 
e contato com a natureza, aproximando uma comunidade 
dispersa mas não difusa e garantindo certo anonimato (SA-
RAZIN, 2011: 25’-38’).
 Se em Berlim a Universidade Livre pôde ser plane-
jada e realizada apoiando-se nas virtudes tecnológicas dos 
processos e dos materiais para a realização dos elementos 
construtivos que a configuram, em Toulouse-le-Mirail o meio 
ambiente favorável e a urgência apontaram um caminho de 
menor rigidez para o projeto, como veremos a seguir.

292  O autor aponta em 1968 o atraso francês em relação a outros países europeus 
no que se refere à rede de equipamentos de ensino superior e a urgência para atender às 
demandas explosivas da comunidade universitária. Ver: L’Architecture d’Aujourd’hui, nº 
137, Paris: 1968: 4-9.

 Como vimos, as condições climáticas de Berlim não 
favoreceram a proposta do groundscraper de Candilis-Josi-
c-Woods. A aproximação entre os espaços exteriores – pá-
tios, praças e circulação – e as faculdades e institutos, pon-
to fundamental do sistema proposto, foi prejudicada pela 
necessidade de proteger os espaços internos das condições 
climáticas adversas.
 Em Toulouse, ao contrário, os arquitetos puderam 
potencializar essa relação graças à situação climática mais 
favorável. Ao percorrermos as galerias longitudinais e 
transversais, em grande parte abertas para pátios ajardina-
dos, é possível comprovar que o objetivo foi alcançado. Es-
ses espaços exteriores tornam-se fundamentais para a qua-
lificação dos espaços funcionais interiores na medida em 
que oferecem o que o território possui de mais precioso, ou 
seja, o ambiente natural. O uso de grandes superfícies envi-
draçadas no fechamento dos espaços de aprendizagem ga-
rante a qualidade superior desses ambientes, condição rara 
nos equipamentos de ensino superior franceses naquele 

Vista dos pátios internos descobertos que promovem farta iluminação e ventilação naturais aos dois pavimentos da Universidade. Foto: Valério Pietraroia, 2012.
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Projeto, construção e programa

Universidade Toulouse-Le-Mirail: plantas do nível do solo ; na primeira planta, a circulação é destacada; na segunda, as áreas 

descobertas podem ser claramente observadas. Fonte: JOEDICKE, 1975.
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Universidade Toulouse-Le-Mirail - plantas do pavimento superior ; na primeira planta, a circulação é destacada; na segunda, 

as áreas descobertas podem ser claramente observadas. Fonte: JOEDICKE, 1975.
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Vista da Universidade em seu limite leste. Podem ser observados os painéis coloridos de fechamento em laminado melamínico estrutural, intercalados com a caixilharia de 

alumínio. A estrutura em concreto moldado no local faz referência ao desenho original previsto em concreto pré-moldado, que não foi executado. Foto: Valério Pietraroia, 2012.

mente exteriores e de tratar tal interioridade de maneira a 
ordenar o ambiente construído e sua mediação com o am-
biente natural.
 Vale destacar que as galerias duplas envolvem os 
principais usos compartilhados de aprendizagem, ou seja, 
as salas de aula, os anfiteatros e os auditórios, assim como 
outros ambientes estrategicamente distribuídos, como as 
áreas esportivas, as escadas e os sanitários. Os dois últimos 
formam invariavelmente, no encontro com as ruas trans-
versais, um pequeno largo, cujas dimensões variam em 
função da proximidade dos espaços coletivos de aprendi-
zagem. Assim, a proximidade entre salas de aula cria um 
largo de menor escala enquanto um conjunto de auditório e 
de anfiteatros amplia o espaço livre, formando verdadeiros 
foyers no interior do sistema. 
 No pavimento superior, somente as ruas fazem 
a ligação entre as faculdades, o que caracteriza o grau de 
isolamento pretendido pelo projeto. Define-se, assim, a 
importância do chão como plataforma de intercâmbio do 
equipamento universitário, aproximando o groundscraper 
do sistema stem, a espinha dorsal em que se estrutura o ha-
bitat da proposta de Candilis-Josic-Woods. É possível aqui 

 Como salientamos, a Universidade Toulouse-le-Mi-

rail é a repetição do sistema Web que a equipe foi aprimo-
rando através de diversos concursos e realizações desde o 
início da década de 1960. A proposta de uma visão sistêmi-
ca do projeto é anterior, portanto, às intenções de criação 
da universidade. A repetição encontra respaldo na urgência 
de construção da infraestrutura necessária mesmo antes 
que os programas pedagógicos e científicos estivessem tra-
çados, como apontado por professores e pelos arquitetos.
 Nesse cenário, o desenho adotado por Candilis-Josic-
-Woods é baseado no seguinte princípio: o groundscraper 
é um paralelepípedo de dois pavimentos formado por três 
galerias duplas de circulação norte-sul que são intercepta-
das por quatro ruas transversais leste-oeste, cujo prolonga-
mento avança a oeste em direção ao parque e, a leste rumo 
às edificações habitacionais e às vias de transporte coletivo 
e individual. Nota-se a primeira particularidade do sistema 
aplicado em Toulouse: as linhas de mobilidade são abertas 
para pátios e jardins e se ancoraram nos outros sistemas 
existentes, o da circulação de pedestres do stem habita-
cional e o da circulação de veículos. Fica claro, portanto, a 
intenção do projeto em interiorizar os espaços tradicional-
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 Essa multiplicidade de situações, amparada pela 
oferta de condições ambientais e de infraestrutura favorá-
veis, foi apontada por estudantes e professores como ex-
cepcional para aquele período293. 
 Fica claro, portanto, que a menor rigidez do sistema 
proposto em Toulouse favoreceu a sua imediata implanta-
ção antes mesmo que o programa universitário estivesse 
totalmente definido. Vale destacar, no entanto, que a ca-
racterística citada apresentou, com o tempo, dificuldade 
em se manter sem que houvesse interferências capazes de 
prejudicar seu desempenho e sua permanência, o que levou 
ao afastamento voluntário dos arquitetos em 1971 após a 
construção das primeiras etapas da universidade. O projeto 
continuou a ser implantado até 1974 seguindo o sistema 
proposto por Candilis-Josic-Woods, mas sempre se adap-
tando às demandas que foram surgindo.
 A imagem aérea da obra publicada em 1975 mostra 
com clareza o sistema que conforma a Universidade e sua 
proximidade com o parque. Mostra também que a integra-
ção pretendida com o contexto não ocorreu como previs-
to. As dificuldades de acesso ao transporte coletivo de um 

293  Ver SARRAZIN, 2011: 25’- 27’.

reconhecer o desdobramento do projeto de Alison e Peter 
Smithson para a Hunstanton Secondary Modern School, em 
que o chão assume o papel de plataforma de intercâmbio e 
de aproximação entre as diversas áreas do conhecimento. 
Em Toulouse, os núcleos que ocupam o pavimento superior 
encontram as áreas compartilhadas de apoio e os outros 
núcleos ao se dirigirem para o pavimento térreo.
 A partir dessas premissas iniciais, foi possível cons-
truir com certa liberdade uma malha estrutural em concreto 
moldado no local, composta por pilares de secção quadrada 
e de lajes nervuradas, que ocupa parte ou a totalidade das 
áreas conformadas pelo sistema de mobilidade. A solução 
ofereceu inúmeras possibilidades para fechamentos envi-
draçados generosos nas orientações favoráveis, contrapon-
do-se com painéis em laminado melamínico estrutural co-
lorido e com planos em tijolo de barro aparente, uma forte 
referência à arquitetura histórica e vernacular da região.
 Ao percorrermos as galerias, as ruas e seus entron-
camentos, podemos observar a variedade de situações que 
o projeto apresenta durante o percurso. Nesse sentido, a 
repetição dos elementos construtivos não oferece risco à 
banalização ou à monotonia espacial.

Vista aérea oeste da Universidade Toulouse-Le-Mirail. Em primeiro plano, o parque onde está localizado o Château du Mirail. Fonte: JOEDICKE, 1975.
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depoimentos dos usuários atuais294. Mesmo considerando a 
rigidez estrutural, apontada por Gian Carlo De Carlo no iní-
cio do capítulo, a articulação dos elementos construtivos e 
dos espaços intermediários por eles criados apoia-se numa 
geometria reconhecível e duradoura, baseada nos ensina-
mentos de Louis Kahan, como pudemos observar.
 Cabe salientar ainda que a situação acima descrita 
não se restringe somente à situação da Universidade em 
Toulouse. A universidade como tema da arquitetura, da 
mesma maneira que outros equipamentos de aprendiza-
gem, permanece evoluindo de maneira intensa, o que foi 
possível comprovar em nossa pesquisa. Podemos conside-
rar que esta seria uma das constantes do espaço da apren-
dizagem por abrigar um equipamento social sempre muito 
sensível à dinâmica da comunidade. Do ponto de vista do 
projeto, a importância do tema comprova que somente as 
qualidades dos elementos construtivos, apoiados nos fun-
damentos que a conceberam, podem garantir a permanên-
cia da obra. Esse raciocínio vem ao encontro do que Guido 

294  Ver SARRAZIN, 2011.

lado e o processo de segregação social e de deterioração 
dos grandes conjuntos habitacionais ocorrido nas décadas 
seguintes na Europa, e particularmente na França, impe-
diram que o projeto prosseguisse e alcançasse seus objeti-
vos com plenitude. 
 A visita ao local demonstra certo isolamento da uni-
versidade tanto em relação a Toulouse como ao Mirail. Ape-
sar desse fato, vale destacar a intensa atividade que é possí-
vel verificar no interior das galerias e das áreas coletivas. As 
cinco décadas de existência da obra demonstraram sua per-
sistência, mas não a afastaram de questionamentos, o que 
levou a recentes intervenções que pretenderam atualizar o 
“espírito Candilis” às exigências atuais. No nosso entendi-
mento, é possível verificar entretanto, que as obras realiza-
das e mesmo a retirada de alguns setores não apagaram o 
sistema original, ainda que este esteja bastante descaracte-
rizado. Sabemos que o impacto das novas tecnologias assim 
como o das transformações dos modos de aprendizagem 
delas decorrentes trouxeram profundas alterações no inte-
rior da comunidade universitária, como pode ser visto, nos 

Vista aérea em 2002. Fonte: Google Earth Vista aérea em 2006. Fonte: Google Earth

Vista aérea em 2013. Fonte: Google Earth Vista aérea em 2017. Fonte: Google Earth
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Canella havia afirmado logo após os movimentos estudan-
tis de maio de 1968 na França, quando a arquitetura tam-
bém atuou para intermediar os conflitos, como demonstra 
o trecho a seguir:

Creio que nesse contexto [abandono da história, 
da autonomia da forma e da funcionalidade como 
fundamentos do projeto] os elementos de aprecia-
ção mais construtivos são os que religam a expres-
são arquitetônica ao ambiente urbano ao revela-
rem assim características invariáveis (poderíamos 
falar de “códigos” utilizando a terminologia atual) 
que englobam sincronicamente toda a arquitetura 
de determinada época e diacronicamente a arqui-
tetura destinada a uma função específica ao longo 
do tempo. [...] Examinemos alguns exemplos de 
universidades destinadas a se integrar à complexi-
dade da vida de uma metrópole moderna. Elas têm 
em comum a consciência de um mundo instável e 
de seu papel em perpétua evolução.295 (CANELLA, 
1968: 16-17)

295  Nossa tradução. Texto original: Je crois que dans ce contexte les éléments 
d’appréciation les plus constructifs sont ceux qui relient l’expression architecturale à l’envi-
ronnement urbain en découvrant ainsi des caractéristiques invariables (on pourrait parler 
de «codes» en utilisant la terminologie actuelle) qui englobent synchroniquement toute l’ar-
chitecture d’une époque donnée et diachroniquement l’architecture destinée a une fonction 
spécifique au cours du temps. [...]Examinons quelques exemples d’universités destinées à 
s’intégrer à la complexité de la vie d’une métropole moderne. Elles ont en commun conscien-
ce d’un monde instable et d’un rôle qui est en perpétuelle évolution.

Interior de uma sala de aula. Foto: Valério Pietraroia, 2012.

Vista da cobertura em que podem ser observados novos edifícios à direita e ao fundo. Foto: Valério Pietraroia, 2012.
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O ordinário e o banal são a fonte da arte na nova 
conjuntura.296

ALISON e SMITHSON, 1967

 O LAB.F.AC. (Laboratory for Architecture) atuou 
como uma equipe europeia de projeto297, entre 1988 e 
2001, incorporando profissionais (sobretudo franceses e 
alemães) de diversas áreas, como a ecologia, a economia 
e a filosofia, com o objetivo de aprimorar, no momento do 
projeto, seus instrumentos de observação e de avaliação da 
realidade. A estratégia, produziu inúmeros planos, proje-
tos e obras em escalas e sítios diversos, como o Plano de 
Ocupação da Malha Ferroviária de Munique na Alemanha, o 
Métafort (um centro multimídia de pesquisa cultural e so-
cial) em Aubervilliers na França, e o projeto para a ENSA 
(École Nationale Supérieure d'Art), construído em Limoges, 
de grande interesse para nossa pesquisa.

296  Nossa tradução. Texto original: L’ordinaire et la banalité sont la source de l’art 
dans la nouvelle conjoncture. 
297  Dirigida pelos arquitetos Nicolas Michelin e Finn Geipel. 

4.2
ENSA - École Nationale Supérieure d'Art

LAB.F.AC., Limoges, França, 1991
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ENSA- Limoges. Vista noturna exterior. Fonte: Marie-Pierre Saunier <https://ensa-limoges.fr/le-batiment/>. Visualizado em 20/10/2016.

 Elas demonstram também muita proximidade com as 
conhecidas reflexões contidas nas propostas de Italo Calvino 
(1991) para o novo milênio, escritas em 1985 e publicadas 
em 1988. É muito provável que os arquitetos tenham tido 
conhecimento do livro de Calvino299, pois a forma de apre-
sentação dos projetos parece se apoiar em propostas como 
a da multiplicidade e a da visibilidade. Mas é nos valores de 
leveza e de consistência que a aproximação citada pode ser 
melhor percebida. Ainda que o desaparecimento de Calvino 
tenha impedido a elaboração de sua proposta a respeito da 
consistência, que seria a sexta por ele prevista, o LAB.F.AC. 
defende a arquitetura concebida a partir de soluções técni-
cas de menor complexidade, por sua capacidade de manter 
a leveza do conjunto, o que traria agilidade de evolução sem 
abandonar a consistência original da obra. Nesse sentido, o 
projeto se apoiaria na simplificação de dispositivos capazes 
de apontar novos caminhos ou, pelo menos, de não impedir 
sua natureza criativa perante os usuários. 

299  A primeira edição francesa é de 1989, Paris, Éditions Gallimard.

 A linha de trabalho do LAB.F.AC. pode ser conside-
rada o desdobramento de uma postura crítica à rigidez do 
espaço da Arquitetura Moderna, postura que, segundo os 
arquitetos, seria necessária para satisfazer às demandas 
contemporâneas. Nesse sentido, a ENSA apresenta-se como 
uma oportunidade de investigação importante na medida 
em que a escola, com mais de vinte anos de funcionamento, 
enquadra-se em nosso objeto de pesquisa por ser um equi-
pamento coletivo e um exemplo concreto das ideias estuda-
das no presente capítulo.
 As propostas do grupo, expressas em seus projetos e 
textos298, revelam estreita relação com os questionamentos 
críticos da década de 1950, protagonizados inicialmente 
por Louis Kahn e pelos arquitetos do TEAM X, defensores 
de uma arquitetura aberta mas estruturada, em resposta 
ao “espaço universal” da Arquitetura Moderna (LEFAIVRE 
e TZONIS, 2000: 54). 

298  Ver edição consagrada ao LAB.F.AC. L’Architecture d’Aujourd’hui, nº 327, Paris,  
  2000.
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mesmo nesse caso, grande parte do museu foi concebido in-
ternamente por geometrias ortogonais e pautado em deter-
minada lógica racional de organização, em oposição ao seu 
exterior escultural, o que, segundo Jean-Louis Cohen (2013: 
451), seria uma das razões pela receptividade positiva do 
meio artístico local, algo que não acontecera com o Gugge-
nheim nova-iorquino de Frank Lloyd Wright. 
 Outro aspecto importante do projeto para a ENSA 
está relacionado diretamente com a mobilidade e a conec-
tividade que constituem a obra. As possibilidades ofertadas 
pela intensa concentração de infraestrutura de circulação e 
comunicação são responsáveis pelo surgimento de pontos 
de intensidade em que as atividades criativas podem avan-
çar. Em outras palavras, os locais de convergência são ma-
terializados pelos dispositivos de trocas físicas e mentais 
entre os usuários. Assim, ainda que o predomínio da web 
como a conhecemos atualmente não tenha sido conside-
rada no momento da concepção da obra, o projeto estaria 
muito próximo das propostas de espaços em rede, defendi-
das por Shadrach Woods (1962), ou ainda dos mat-building, 
de Alison e Peter Smithson (SOWA, 2003a).

 Em nosso trabalho de mestrado (PIETRAROIA, 
2014) ficou evidente como a complexidade das estruturas 
responsáveis por garantir a suposta flexibilidade total do 
lugar do espetáculo, o espaço polivalente, tornou-se um 
obstáculo à liberdade de imaginação, como apontou Erwin 
Piscator300 em 1961. Assim, tanto para o encenador teatral 
como para o LAB.F.AC., por meio da simplicidade formal “o 
edifício não fica pronto após sua construção, pois ele apre-
senta um ponto de partida para os usuários” (KLAUSER, 
2000: 83).
 É importante lembrar ainda que o momento em que 
o LAB.F.AC. põe em prática sua arquitetura, concebida menos 
como manifesto formal e muito mais como sistema de inte-
ração entre diferentes elementos, é o período de sucesso da 
espetacularização da arquitetura, como ocorrido, por exem-
plo, com o Museu Guggenheim em Bilbao301, que o arquiteto 
Frank O. Gehry, com sua força expressiva perturbadora, con-
seguiu inserir cuidadosamente no contexto local. Entretanto, 

300  Um dos principais pensadores do teatro no início do século XX. Com Walter 
Gropius, concebeu o Teatro Total, valendo-se da tecnologia para ampliar as possibilidades 
criativas dos jogos dramáticos. Ver PIETRAROIA, 2014: 149.
301  O concurso do ENSA é de 1991, assim como o projeto de Frank O. Gehry para 
o Museu Guggenheim em Bilbao.

ENSA- Limoges. Vista interior. Fonte: Marie-Pierre Saunier <https://ensa-limoges.fr/le-batiment/>. Visualizado em 20/10/2016.
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ENSA Limoges - 1991 - LAB.F.AC. - Planta do pavimento térreo e fachada oeste, s/ escala. Fonte: L'Architecture d'Aujourd’hui, Paris, nº 327, 2000.

modulada, que é a própria expressão bruta da obra, mas 
em particular pela interação espacial no interior da escola 
e sua estreita aproximação com o exterior, garantidas pela 
alternância de escala entre os espaços ocupados e os vazios 
e, em grande parte, definidos por fechamentos translúcidos 
ou transparentes. 

 Sobre a aproximação citada, é inegável a semelhança 
entre uma das obras mais significativas dos Smithsons, o 
Hunstanton Secondary Modern School em Norfolk302, na In-
glaterra, de 1954, com a arquitetura da ENSA. Tal fato cha-
ma a atenção não apenas pela proximidade entre a solução 
construtiva baseada na estrutura metálica racionalmente 

302  Ver a primeira parte deste capítulo.

Hunstanton Secondary Modern School - Norfolk - 1954. Alison e Peter Smithson. Fonte: RIBA <architecture.com>. 

Visualizado em 15/02/2018.
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 Outro exemplo notável em que tais estratégias do 
grupo ficam evidentes é o projeto para o Métafort, consti-
tuído substancialmente por dois elementos: uma platafor-
ma que suporta de maneira livre os ambientes funcionais 
previstos no programa e que garante infraestrutura atual 
e futura, e uma cobertura, cujo vão livre garante a liberda-
de de ocupação interna. As edificações que possam vir a se 
acoplar ao corpo principal atendem a programas mais de-
finitivos, por exemplo, um silo de estacionamento ou apar-
tamentos de artistas residentes. As atividades de pesquisa, 
culturais e sociais no interior do conjunto edificado benefi-
ciam-se do amplo espaço de interação previsto preliminar-
mente e que deve evoluir em função das demandas que o 
Centro de Pesquisa Multimídia venha a ter, como mostram 
as simulações abaixo. 

 Em Norfolk não há eixos de circulação que articulem 
a escola, como em Limoges. Todavia, em nenhum momento 
há distanciamento ou isolamento visual em relação aos pá-
tios abertos ou cobertos ou mesmo em outros espaços co-
letivos, o que demonstra o interesse dos arquitetos do LAB.
F.AC. pela obra dos Smithsons. Assim, há uma busca comum 
pela construção de um sistema de organização espacial que 
vá além da materialização estrutural. 
 Podemos observar que para o LAB.F.AC. a arquitetu-
ra é constituída por camadas físicas e mentais que se mate-
rializam por meio de operações que promovem sua justa-
posição e concentração, ou seja, o projeto desfaz a noção de 
hierarquia e de expressão espacial sem que a obra se apro-
xime do genérico ou do espaço universal moderno.

 Nessa mesma linha de raciocínio, Ana Claudia Cas-
tilho Barone (2002) observa também como é notável, na 
obra dos Smithsons, a influência dos vazios que caracteri-
zam a arquitetura de Louis Kahn, como apontamos no capí-
tulo anterior.
 Retornando ao projeto do Métafort, o concurso pre-
via sua implantação no interior dos vestígios do Forte de 
Aubervilliers, cidade da região metropolitana de Paris, con-
texto portador de pouco significado urbano, como pode ser 
observado na vista aérea, em função das diversas interven-
ções realizadas, tais quais os grandes conjuntos habitacio-
nais, o “Les Courtillières” ou a Serpentina, construído por 
Émile Aillaud em 1954, em primeiro plano e o estaciona-
mento que ocupa o terreno, envolvido pela vegetação que 
marca a posição original da muralha do Forte.

 Apesar de uma aparente proximidade deste pro-
jeto com o Teatro Nacional de Mannheim de Mies van der 
Rohe, que apresentamos no capítulo 3, em particular pela 
criação de uma plataforma sobre a qual a infraestrutura é 
distribuída e pelo vão livre generoso da cobertura, que ofe-
recem liberdade total para que o programa se desenvolva, 
as relações entre os espaços internos e sua relação com os 
espaços externos não se dão de maneira unitária. Isto é, a 
dinâmica interna ocorre pela fragmentação do programa 
em unidades autônomas que pretendem intensificar suas 
trocas através dos pontos de convergência de circulação e 
de infraestrutura.
 Sob esse ponto de vista, as dificuldades estariam 
na percepção dos espaços intermediários, os vazios com 
os quais a realidade é feita, embora nossos sentidos perce-
bam mais facilmente os objetos, como observa Josep Maria 
Montaner (2009). Montaner explica como as formas de ar-
ticulação e intersecção a que nos referimos servem-se de 
sistemas lineares de natureza neoplasticista, formando dis-
positivos independentes ou conectados, como um sistema 
aberto e expansível. 

Métafort Aubervilliers - 1997 - LAB.F.AC. 

- Variações de ocupação. Fonte: L'Archi-
tecture d'Aujourd’hui, nº 327, Paris, 2000
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o LAB.F.AC. indica um caminho em que a realidade poderá 
estar cada vez mais indeterminada, e a arquitetura menos 
definitiva. Isso justificaria certa fragmentação dos espaços 
contidos no interior do conjunto, uma oposição ao espaço 
único, universal. Devemos lembrar, que o concurso para o 
projeto da ENSA foi feito apenas dois anos após a queda do 
Muro de Berlim (1989), momento que marca o início de um 
mundo de maior proximidade, inaugurando o período de 
grande conectividade em que vivemos.

 Pelo que foi observado na obra do grupo LAB.F.AC., 
podemos dizer que é possível encontrar semelhanças entre 
sua metodologia de projeto e as ideias nela contidas e os 
questionamentos protagonizados, em especial, pelo grupo 
TEAM X. Pode-se também aproximá-lo de algumas refle-
xões de Mies van der Rohe, que apresentamos no capítulo 3, 
para quem a forma estaria muito mais dependente da eco-
nomia do que da função. Assim, ao buscar uma arquitetura 
que pouco se compromete com questões de forma e estilo, 

Métafort Aubervilliers - 1997 - LAB.F.AC. Maquete. Fonte: L'Architecture d'Au-
jourd’hui, nº 327, Paris, 2000. 

 City Hall Tower - Philadelphia - 1956 - Louis Kahn Fonte: Mccarter, 2009.
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Mas não é a padronização sem acomodação cir-
cunstancial e sem uso criativo do contexto que 
deveria ser temida muito mais do que a própria 
padronização? 

VENTURI, 2004

 O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SE-
NAI, teve papel significativo, desde sua criação, na educação 
profissionalizante voltada para a atividade industrial. Sua 
contribuição na construção de obras significativas da arqui-
tetura moderna brasileira, e em especial daquela pratica-
da no estado de São Paulo, é destacada pela historiografia 
especializada sobretudo por ter reunido arquitetos impor-
tantes como Hélio Duarte, Roberto Tibau, Ernesto Mange e 
Rino Levi, entre outros (FERRAZ, 2008).

4.3
Senai padrão modular: modelo ou sistema?303

303  O projeto Senai padrão modular e suas implantações são de autoria de Claudia 
Nucci e Valério Pietraroia, 2010-2013. Projeto premiado pelo IAB-SP em 2012.

Implantação com fachada paralela à via pública e 

criação de praça interna entre os blocos C. Fonte: 

NPC Grupo Arquitetura.
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capaz de atender à diversidade de situações presentes nas 
cidades do interior do estado de São Paulo, cuja nascente 
vocação industrial decorre da migração das empresas que 
abandonaram a região metropolitana da capital, da globali-
zação econômica e do incremento das novas tecnologias. 

A expansão de sua rede de escolas conheceu um período 
de estagnação durante as décadas de 1980 e 1990. Com o 
objetivo de atender às urgências decorrentes das carências 
educacionais e do crescimento econômico recente, foi ela-
borado o chamado Padrão Modular, um modelo ou padrão 

O Projeto Padrão Modular e suas implantações são de autoria de Claudia Nucci e Valério Pietraroia, 2010-2013. Projeto premiado pelo IAB-SP em 2012.

Senai Padrão Modular - Componentes e simulações de aplicação do sistema. Fonte: NPC Grupo Arquitetura.
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 Da mesma maneira, o ensino técnico-industrial 
possui parâmetros e procedimentos com os quais o Senai 
acumulou uma longa experiência, fundamental para o pro-
jeto. Entretanto, os programas educacionais são bastante 
amplos em função da vocação industrial de cada cidade 
do estado. O parque industrial do interior paulista abriga 
indústrias automobilística, alimentícia, petroquímica e in-
dústria moveleira, entre tantas outras, e cada uma indica 
uma necessidade de aprendizagem específica. Além disso, 
o setor industrial atravessa o que é conhecido como a quar-
ta revolução industrial, modificando grande parte dos pro-
cessos utilizados, introduzindo alterações significativas em 
ritmo acelerado nos procedimentos até então consagrados. 
Isso significa que a escola deverá refletir a mudança e a ino-
vação permanentes, abrindo possibilidades para que novos 
processos de produção sejam criados.

 O projeto desenvolvido304, baseado na noção de sis-
tema, foi além da concepção do modelo, do "carimbo" a ser 
reproduzido. Sua implantação em quinze regiões diferen-
tes (nove delas construídas) atendeu a programas diversi-
ficados para escolas técnico-industriais localizadas em ci-
dades de portes distintos, como Iracemápolis com 20.000 
habitantes, e Sorocaba, com 600.000 habitantes e originou 
obras entre 5.500 m² e 12.500 m² respectivamente.
 Nesse sentido, o projeto teve que enfrentar os dois 
desafios discutidos na presente pesquisa: contexto e pro-
grama indeterminados a priori.
 É certo que há um conhecimento bastante consis-
tente das condições físicas do estado de São Paulo. Sabemos 
também que o grau de urbanização das cidades do interior 
do estado é diverso e que as áreas de expansão urbana ain-
da guardam características rurais em muitos dos terrenos 
disponíveis.

304  A equipe foi composta por Claudia Nucci, Valério Pietraroia, Renata Buschi-
nelli, Rafael Montezi, Thalita Oliveira, Carolina Laterzza de Almeida, Vitor Endo, Gabriel 
Pietraroia e Renata Mendes.

Senai Modular. Fonte: NPC Grupo Arquitetura.
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Implantação com pátios alternados. Fonte: NPC Grupo Arquitetura.

Implantação em que os blocos estão paralelos à via pública. Os blocos didáticos (blocos Cs) estão paralelos aos blocos de apoio, criando uma rua interna. Fonte: NPC 

Grupo Arquitetura.

Os blocos estão paralelos e os blocos de apoio estão entre os blocos didáticos, formando galerias paralelas, interligadas às 

áreas de convivência. Fonte: NPC Grupo Arquitetura.

Implantação em cruz, que cria um núcleo representado pelo pátio coberto do refeitório. Fonte: NPC Grupo Arquitetura.
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Implantação com programa mínimo, com somente um bloco c. Fonte: NPC Grupo Arquitetura.

to. Ou seja, é o bloco didático que irá nortear o projeto para 
a organização do conjunto, não pela disposição pavilhonar 
mas por uma articulação dinâmica dos volumes funcionais.
 Os Blocos Principais (A, B, C e E), que atendem às 
funções primordiais da Escola, são edificações térreas, que 
seguem a mesma modulação estrutural, projetada com pi-
lares pré-moldados em concreto e cobertura metálica. As 
duas alturas internas (3,5m e 6m livres), os vãos necessá-
rios e os beirais generosos dessas coberturas são as carac-
terísticas marcantes dessas edificações. É através dessas 
coberturas que é possível criar as principais conexões entre 
os blocos, garantindo os fluxos no interior da escola, a pro-
teção às condições ambientais, a espacialidade e a dinâmica 
volumétrica do conjunto.
 Os Blocos Anexos foram projetados como “satélites”, 
que podem ser conectados aos Blocos Principais, em situa-
ções e quantidades variáveis, com o objetivo de atender às 
necessidades complementares às atividades predominan-
tes. Quando for conveniente, poderão ser autônomos, in-
dependentes dos Blocos Principais ou, ainda, próximos a 

 No projeto elaborado, as edificações são padroniza-
das, mas permitem liberdade de implantação, necessária 
para atender à diversidade de situações e de condições am-
bientais que deverão ser enfrentadas, tornando-se, assim, 
sua principal característica.
 O programa da escola foi organizado em edifícios in-
dependentes, chamados aqui de Blocos, que atendem à to-
talidade das funções fixas e também das variáveis, adapta-
das às necessidades específicas de cada atividade industrial 
para a qual a cidade tem vocação. Mesmo nesses casos, a 
arquitetura do Bloco está definida, deixando livre a ocupa-
ção interna, seguindo parâmetros e modulação pré-deter-
minados.
 Todos os blocos, com exceção do Bloco C, possuem 
programa predefinido. Sua ocupação deverá respeitar o 
projeto de distribuição-padrão.
 O Bloco C, por abrigar as atividades didáticas que 
serão definidas em função da vocação local, não possui pro-
grama predefinido, sendo sua ocupação e distribuição de-
terminadas em função das modulações e padrões do proje-
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protegidas por beirais generosos, mas deverão evitar as 
orientações leste e oeste, sendo voltadas preferencialmente 
para norte e sul.
 Os demais Blocos possuem maior liberdade de 
orientação, mas deverão seguir ou complementar aquela 
definida para os Blocos Principais.
 O afastamento mínimo entre os blocos é fundamen-
tal para garantir a qualidade de iluminação e ventilação 
naturais do conjunto. Também nesse caso, são os Blocos 
Principais que definem as condições de recuo capazes de 
manter a integração e, ao mesmo tempo, impedir a interfe-
rência física entre as edificações.
 A cada implantação, são preservadas as duas princi-
pais formas de circulação no conjunto; as demais poderão 
ser criadas conforme novas necessidades, seguindo crité-
rios semelhantes.
 A circulação externa coberta é o eixo de convergên-
cia dos principais fluxos da escola. Sempre próxima e na 
continuidade dos Blocos Principais, ela permite a integra-
ção das diversas atividades, em especial as didáticas e as de 

outros Blocos Anexos. Por sua natureza diversa, predomi-
nam a estrutura em concreto moldado no local e a alvenaria 
revestida com material cerâmico. Na sua maioria, os Blocos 
Anexos possuem altura inferior aos Blocos Principais, o que 
confere maior número de possibilidades de conexão, per-
mitindo a continuidade das circulações protegidas, sem a 
necessidade de uma cobertura complementar.
 Os Blocos Principais deverão ser implantados be-
neficiando-se da orientação mais favorável possível, por 
abrigar as atividades que exigem permanência prolongada, 
como as didáticas e administrativas.
 Os Blocos A e B, onde predomina a circulação longi-
tudinal através de galeria externa coberta, possuem abertu-
ras transversais, voltadas para pátios internos ajardinados 
e protegidos. Esses eixos transversais deverão ser direcio-
nados para o norte para o sul, evitando a insolação direta.
 O Bloco C, onde serão garantidas as principais ativi-
dades de aprendizagem, foi projetado com a predominân-
cia do eixo longitudinal ao longo do qual as salas e oficinas 
se distribuem. As fachadas geradas por essa ocupação são 

 A conexão por proximidade resolve as situações de 
ligação entre os Blocos Principais e os Anexos (Blocos D, G 
e H). Como esses também possuem beirais generosos em 
concreto, sua aproximação com os beirais dos Blocos Prin-
cipais garante a proteção necessária.
 O encaminhamento e a distribuição da infraestrutu-
ra necessários para o funcionamento do conjunto deverão 
ocupar os eixos externos criados entre os blocos, procuran-
do o melhor desempenho possível sem descaracterizar as 
condições do projeto.
 Como os Blocos Principais organizam-se em eixos 
que podem ser dispostos de maneira paralela ou ortogo-
nal, deverá ser encontrada a situação de implantação que 
melhor atenda às condições topográficas e ambientais do 
terreno, sempre garantindo o desempenho das funções de-
terminadas para a escola.
 Quando for obrigatório implantá-los em níveis dife-
rentes, deverá ser encontrada a forma mais adequada de 
sobreposição das coberturas, proporcionando a continui-
dade funcional e espacial do conjunto, garantindo assim 
sua integridade arquitetônica.

convivência, aproximando os usuários e, ao mesmo tempo, 
garantindo a proteção necessária para seu desempenho. 
Sua dinâmica será definida pelo encadeamento dos blocos.
 Essa situação ocorre no Bloco C, em que duas circu-
lações internas paralelas, ligadas às extremidades do bloco, 
são posicionadas na transição de pé direito entre as oficinas 
e as salas, atendendo-as simultaneamente nas posições ne-
cessárias.
 Sendo essa uma das principais características do 
projeto, as conexões entre os Blocos deverão ser feitas de 
duas maneiras:
 A conexão entre os Blocos Principais será feita pela 
continuidade de suas coberturas, criando uma interdepen-
dência entre os volumes. Para isso, nas coberturas altas os 
Blocos foram projetados com módulos beirais em balanço, 
que deverão ser substituídos por módulos apoiados, resul-
tado da repetição do módulo interno da edificação (Blocos 
C com A, B e I).
 Poderá ainda ocorrer a eliminação dos beirais trans-
versais, propiciando a união física das cobertura baixas 
(Blocos A, B e E).
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IMPLANTAÇÃO COTIA 1005025100
Senai Cotia. Implantação. Fonte: NPC 

Grupo Arquitetura

Senai Cotia. Vista aérea. Fonte: Google Earth

0 2010N
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Senai Votuporanga. Implantação. Fonte: 

NPC Grupo Arquitetura

Senai Votuporanga. Vista aérea. Fonte: Google Earth

0 2010
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IMPLANTAÇÃO PAULÍNIA 1005025100

Senai Paulínia. Implantação. Fonte: NPC 

Grupo Arquitetura

Senai Paulínia. Vista aérea. Fonte: Google Earth

0 2010N
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IMPLANTAÇÃO IRACEMÁPOLIS 1005025100
Senai Iracemápolis. Implantação. Fonte: 

NPC Grupo Arquitetura

Senai Iracemápolis. Vista aérea. Fonte: Google Earth

0 2010N
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Senai Registro Implantação. Fonte: NPC 

Grupo Arquitetura

Senai Registro. Vista aérea. Fonte: Google Earth

0 2010
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IMPLANTAÇÃO ARARAS 1005025100

Senai Araras Implantação. Fonte: NPC 

Grupo Arquitetura

Senai Araras. Vista aérea. Fonte: Google Earth0 2010
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Projeto piloto 
Bragança Paulista, 2010

Os diagramas arquitetônicos só podem evoluir se 
são capazes de integrar a vitalidade da experiên-
cia das atividades humanas e a diversidade dos 
conhecimentos e informações contemporâneas.

MONTANER, 2010

Para uma história e teoria da arquitetura con-
temporânea multidisciplinar e integrada, e para 
qualquer visão do futuro da arquitetura, seria 
portanto necessário considerar as ligações e as 
mudanças entre os instrumentos, tecnologias, 
metodologias de projeto e diagramas da arquite-
tura.305

GARCIA, 2010

 Como projeto piloto, a implantação de uma escola Se-
nai em Bragança Paulista foi a primeira de uma série que pre-
tende atender a demandas em todo o estado de São Paulo. 

305  Nossa tradução. Texto original: A contemporary, multidisciplinary and integra-
ted history and theory of architecture, and any vision of the future of architecture, would 
therefore need to consider the linkages between, and shifts in, the media, technologies, pro-
jection systems and diagrams of architecture.

Senai Bragança Paulista. Vista noroeste. 

Fonte: Pedro Vanucchi.
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lecer soluções de ordem espacial e construtiva baseadas 
em relações arquitetônicas e urbanas de natureza formal e 
simbólica capazes de responder às imprevisibilidades pro-
gramáticas e contextuais. 
 Quando falamos em sistema, estamos nos referindo 
ao projeto como um sistema que constrói espaços e rela-
ções que interagem interna e externamente. Cada edifica-
ção que compõe o padrão tem pouco valor arquitetônico 
isoladamente. Sua força é decorrente do conjunto edificado, 
que permite que as relações citadas abram caminho para 

 A partir da elaboração do projeto-padrão e de sua 
implantação-piloto, foram elaboradas outras 11 implanta-
ções (Valinhos, Araras, Sorocaba, Cotia, Paulínia, Registro, 
Votuporanga, Araçatuba, Mairinque, Guaratinguetá e Ira-
cemápolis), das quais 9 foram objeto de projeto executivo 
(sempre através de concorrência pública) e foram construí-
das entre 2011 e 2018. 
 A proposta arquitetônica define-se dentro de uma 
visão de sistema e não da repetição do modelo-padrão, 
como previa inicialmente o contrato. Isso significa estabe-

indeterminado leva à reflexão sobre as diversas variantes 
geográficas e ambientais que encontramos no amplo terri-
tório escolhido, ou seja, todo o estado de São Paulo. Mas 
vale lembrar que a realidade a ser encarada pelo projeto 
não se limita às condições naturais correspondentes. É na 
diversidade do ambiente urbano ou suburbano, em trans-
formação constante, que a arquitetura proposta encontra 
os maiores desafios e aos quais deverá responder com 
maior objetividade. Podemos obter parâmetros bastante 
precisos com relação às condicionantes climáticas de deter-

enfrentar à complexidade das atividades a serem desenvol-
vidas pelo equipamento e do entorno imediato.
 Se nossa realidade vem se transformando em ritmo 
acelerado, podemos admitir que a arquitetura para a apren-
dizagem deve criar não somente as possibilidades de evolu-
ção baseadas na flexibilidade espacial mas, sobretudo, abrir 
caminho para as novas relações sociais que ainda pouco co-
nhecemos, ou seja, para novas aprendizagens. 
 Nesse caso, a arquitetura trabalha com um significa-
tivo grau de incerteza. Num primeiro momento, o contexto 

Senai Bragança Paulista. Vista leste. Fonte: Pedro Vanucchi.

IMPLANTAÇÃO BRAGANÇA PAULISTA 1005025100

N 0 2010



672 673Senai Bragança Paulista. Vista oficinas, salas de aula e laboratórios. Fonte: Pedro Vanucchi. Senai Bragança Paulista. Vista oficinas, salas de aula e laboratórios. Fonte: Pedro Vanucchi.
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dizagem, ou seja, trata-se de potencializar as conexões dos 
espaços entre si e com os espaços intermediários.
 Do ponto de vista construtivo, foram definidas so-
luções que atendem às condições citadas acima, dentro de 
parâmetros de racionalização modular, o que permite sua 
materialização em todas as regiões do estado de São Paulo. 
Como exemplo, a mesma estrutura metálica de cobertura 
em duas alturas, que define as áreas de oficina associadas 
às salas de aula e laboratórios, se repete na biblioteca e no 
pátio coberto. Essa repetição oferece a possibilidade de 
variar a continuidade do bloco didático, prolongando os 
locais de aprendizagem em direção às áreas externas e às 
galerias que levam à biblioteca. Nesse caso, ao trabalhar 
com elementos construtivos reconhecíveis da arquitetura 
industrial, como o "chão de fábrica" e os sheds longitudi-
nais, o projeto procura resolver as necessidades de ordem 
ambiental, como a iluminação e a ventilação naturais, ao 
mesmo tempo oferecendo diversas possibilidades de apro-
ximação de toda a infraestrutura industrial necessária ao 
aprendizado, seja pelas amplas galerias internas ou pelos 
amplos beirais da cobertura.
  O projeto, assim, constrói um padrão, como 
fora solicitado, porém, ao se basear na noção de sistema, 
oferece liberdade para cada situação proposta.

 Ainda que os programas para a aprendizagem técni-
co-industrial trabalhem com grande precisão, há também 
determinada imprevisibilidade presente, que pode ser divi-
dida em duas categorias principais. 
 Em primeiro lugar, a vocação industrial das cida-
des do estado de São Paulo são extremamente variadas, o 
que interfere diretamente na definição das demandas de 
infraestrutura, insumos e recursos humanos. Tal vocação 
vai desde a indústria calçadista e a de confecções até a ele-
troeletrônica e a petroquímica, passando pela automobilís-
tica e pela de alimentos, entre outras, cada uma com carac-
terísticas totalmente distintas.
 Em segundo lugar, sabemos que o setor industrial 
vive em permanente evolução, gerada pela tecnologia e pela 
automação. Para tanto, mais do que se adaptar às diversas 
vocações industriais, o projeto deve aproximar os diversos 
lugares da aprendizagem como maneira de oferecer cami-
nhos e oportunidades de novas práticas produtivas. Em 
outras palavras, não se trata de bem definir isoladamente 
objetos arquitetônicos especializados e aproximá-los para 
que desempenhem sua função. Seria mais do que isso, pois 
o projeto coloca-os em frequente tensão ao investir na in-
ter-relação de sua dinâmica programática e ao reservar 
especial atenção à materialização de situações de apren-

minado município do Estado. Podemos ainda entender de 
maneira detalhada as operações didáticas previstas para os 
espaços projetados. Porém, existe pouca precisão a respeito 
do comportamento dinâmico das relações internas da obra 
e das mudanças do ambiente social e urbano aos quais ela 
responde, mesmo nos menores municípios contemplados.
 Para que essa situação seja enfrentada, o projeto 
propõe, entre outras estratégias, qualificar os lugares inter-
mediários, originados das relações de associação e de proxi-
midade entre as edificações. Os ambientes de convivência e 
troca devem cumprir um papel primordial nas inúmeras im-
plantações previstas, ou seja, ser um dos fundamentos, um 
dos elementos constitutivos do projeto, de forma a participar 
da desejada evolução programática e a estabelecer as neces-
sárias interações urbanas, como avalia Aldo van Eyck:

A arquitetura deve ser concebida como uma con-
figuração de lugares intermediários claramente 
definidos. [... ] a transição deve ser articulada por 
meio de lugares intermediários definidos, que in-
duzem à percepção simultânea do que é signifi-
cativo de um lado e do outro. Nesse sentido, um 
espaço intermediário fornece o terreno comum 
onde as polaridades conflitantes podem tornar-
-se de novo fenômenos gêmeos. (VAN EYCK, apud 
VENTURI, 2004: 111)

Senai Bragança Paulista. Vista galerias de conexão entre bloco didático e biblio-

teca. Fonte: Pedro Vanucchi.
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da, ou em cruz, ou em pente ou ainda em z, como os meca-
nismos citados que colaboram na materialização de lugares 
intermediários que podem estreitar as relações com o con-
texto imediato. 
 Em síntese, o projeto Senai Padrão Modular é instru-
mentado pelo sistema proposto e se desenvolve pelo reco-
nhecimento do contexto físico e social em que é implanta-
do, reservando espaço para permanente evolução. As áreas 
didáticas são distribuídas por edificações especializadas 
mas podem ser ampliadas ou prolongadas em direção às 
áreas externas protegidas e das conexões que vierem a ser 
criadas. Com o projeto comportando-se dessa maneira, o 
sistema se transforma, em certa medida, numa plataforma 
de trocas, distanciando-se do padrão do espaço industrial 
especializado e da tradição do espaço de aprendizagem 
individualizado. A arquitetura da escola é identificada em 
cada implantação, o que é um atributo das invariantes que 
a compõem. Entretanto, é na noção de plataforma de apren-
dizagem, como elemento construtivo, edificada com o con-
texto e para o contexto, que a obra exerce sua permanência.

 É importante lembrar, ainda, o valor simbólico 
que o equipamento destinado à aprendizagem industrial 
deve assumir. Ao repetir o projeto em cada implantação, 
é possível construir uma identidade sem a necessidade 
de fazer o mesmo, o igual, e sim reservar grande espaço 
ao diferente, ao imprevisto. Ao reconhecê-lo, pode-se 
estabelecer processos de apropriação que criam o novo, 
ainda que baseado na repetição, como vimos no capítulo 2. 
Como acontecimento, o projeto baseado no sistema reapro-
pria as condições do ambiente sem que seja uma decorrên-
cia estrita do contexto.
 Outros aspectos que não devem ser desprezados 
tratam dos eixos de circulação, dos fluxos, dos espaços ser-
vidos e dos que servem (os satélites), da variação de escala, 
das transversais e longitudinais, da configuração dos lu-
gares intermediários, abertos e protegidos e da expressão 
da cobertura, bem como a forma de expansão nas diversas 
direções, partindo do centro ou de uma ponta determina-

Senai Bragança Paulista. Vista pátio 

interno. Fonte: Pedro Vanucchi.
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Considerações finais

aos seus elementos construtivos. No entanto, o tema trata-
do demonstrou que essa redução pode abrir um caminho 
fértil para que a arquitetura enfrente os desafios da condi-
ção urbana atual.
 O risco de reduzir a arquitetura aos elementos cons-
trutivos como elementos de projeto vê-se certamente am-
pliado quando a obra é desprovida de uma realidade deter-
minada ou de uma função social definida, ou seja, quando o 
contexto não lhe confere mais sentido ou quando o progra-
ma se esgota. 
 A investigação que apresentamos apontou as difi-
culdades que o projeto tem para enfrentar os desafios de 
situações que não são suficientes para justificar e para sus-
tentar as tomadas de decisão ao longo do tempo. A fim de 
entender projetos de equipamentos públicos atuais, espe-
cialmente aqueles com a missão de aprendizagem e de for-
mação, nosso trabalho percorreu um período significativo 
do século XX e do início do século XXI em que as intensas 
transformações do contexto físico e social imprimiram uma 
permanente evolução programática do tema.

[...] enquanto existir na Terra um mínimo de inte-
ligência sensitiva, haverá alguém capaz de orde-
nar os elementos do entorno físico, de modo que 
o reconhecimento da sua estrutura produza um 
prazer estético, independente da satisfação de re-
quisitos funcionais. 

PIÑON, 2006

 Na arquitetura, a investigação em projeto tem uma 
missão distinta da crítica. Nossa pesquisa demonstrou que 
não se trata do julgamento de valores e sim da identifica-
ção, do entendimento e da apreensão dos atributos respon-
sáveis pela construção da obra. Dessa maneira, o projeto 
prescinde do contexto e do programa para fazer sentido, o 
que nos auxilia a entender e a ensinar o projeto.
 Nesta tese, defendemos o “isolamento” dos elemen-
tos construtivos como elementos de projeto. O ato de isolar 
aqui empregado aproxima-se do sentido utilizado em pes-
quisas das ciências biológicas, ou seja, isola-se para exami-
nar com maior cuidado para evitar possíveis distorções. 
Evidentemente, há sempre um risco de se reduzir o projeto 
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 Não se trata, portanto, de desprezar os valores do 
lugar e a dinâmica da vitalidade social como fundamentos, 
mas sim entender o projeto sem que seja necessário ampa-
rá-lo por essas mesmas condições.
 Foi possível, também, encontrar um meio mais ade-
quado para o exame dos documentos de projeto, que são 
uma das fontes indispensáveis para a compreensão da 
arquitetura proposta. Em muitas situações, os trabalhos 
acadêmicos e as publicações de arquitetura reduzem gra-
ficamente informações valiosas contidas em cada projeto 
empreendido. A justificativa de que ao redesenhar, copiar 
ou mesmo simplificar os códigos contidos no projeto, sua 
compreensão é facilitada, só é valida quando se trata de 
uma possível vulgarização do assunto. Para um entendi-
mento mais apurado do projeto é fundamental que a versão 
produzida por seus autores seja a fonte primária a ser exa-
minada. A utilização desses documentos pode nos auxiliar 
na confrontação de obras de momentos distintos, enten-
dendo com maior precisão as intenções de seus autores.

 No âmbito da presente pesquisa, as reflexões de 
Hélio Piñon em epígrafe devem ser consideradas pois en-
contramos em seu entendimento a Teoria do Projeto como 
fundamento da arquitetura como experiência. Isto é, en-
quanto a arquitetura estiver distante dos atributos do pro-
jeto como atributos que lhe são próprios e se justificar por 
temas alheios a seus fundamentos, estará sujeita a um pa-
pel coadjuvante na construção de nossas cidades. Piñon 
insiste na necessidade de se considerar a concepção como 
construção e a própria abstração dos elementos construti-
vos como forma de assumir a universalidade, princípios da 
modernidade ainda hoje necessários.
 Vale destacar, no entanto, que o tema por nós exami-
nado encontrou um caminho durável e promissor quando o 
projeto assumiu um comportamento sistêmico no momento 
de sua gênese, ou seja, quando o projeto revelou potenciali-
dades não explícitas, tanto de ordem programática como re-
lativas a seu entorno. Ficou claro que o projeto permaneceu, 
independentemente dos parâmetros funcionais e contex-
tuais. A identificação das referidas potencialidades é a prin-
cipal missão que nosso trabalho apontou para o projeto. 

pacidade do projeto de não se alinhar às soluções constru-
tivas padronizadas pelo mercado, como ocorreu em outras 
experiências307, e ter encontrado um caminho coerente com 
sua visão do equipamento de aprendizagem.
 Por outro lado, tanto no CIEP como no CEU, as difi-
culdades encontradas não se originaram da noção de repe-
tição, fundamental para o sucesso dos referidos programas. 
Certamente a repetição obrigou à padronização do projeto 
mas trouxe também a oportunidade de construir novas si-
tuações, isto é, novas realidades que pudessem dar sentido 
à obra. Isso significa que os projetos não valorizaram corre-
tamente a repetição como um possível fundamento, tendo 
sido decididos apenas como uma unidade a ser repetida. A 
obra, então, assumiu o caráter de protótipo a ser copiado, 
como se todas as dúvidas já estivessem por ele resolvidas e 
coubesse agora apenas viabilizar a sua reprodução: encon-
trar terrenos, posicionar o protótipo e promover sua pro-
dução usando a pré-fabricação de seus componentes, sem 
dúvida, um limite imposto ao projeto.

307  Estamos nos referindo ao uso principalmente de estruturas pré-fabricadas 
para a construção de escolas, como em São Paulo pela FDE e na própria experiência do 
CEU.

 A produção editorial da arquitetura foi bastante sig-
nificativa nesse início do século XXI. Infelizmente, com raras 
exceções, as publicações continuam apresentando de manei-
ra simplista os documentos de projeto, transformando-os 
em um esquema funcional primário e com poucas menções 
aos elementos construtivos que fundamentam a obra.
  Após introduzirmos no capítulo 1 as noções e os 
princípios que orientaram nossa tese, no capítulo 2, foi pos-
sível encontrar em importantes programas de implantação 
de redes de equipamentos de aprendizagem no estado do 
Rio de Janeiro e na cidade de São Paulo estudados resul-
tados de certa forma distintos, decorrentes dos próprios 
limites dos projetos propostos – CIEP e CEU. O exame das 
realizações desses programas mostrou que a arquitetura 
proposta marcou de forma definitiva a capital paulista e 
todo o estado fluminense. 
 No CIEP, Oscar Niemeyer manteve a expressão de 
suas estruturas em concreto armado apesar do uso da pré-
-fabricação dos componentes306. O que destacamos foi a ca-

306  Graças à colaboração de João Filgueiras Lima. 
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 Destacamos ainda como as experiências da rede de 
escolas-classe e escolas-parque, idealizadas durante gran-
de parte do século XX por Anísio Teixeira no Rio de Janeiro, 
em Salvador e em Brasília, tornaram-se referência e ins-
piração para os programas estudados. Cabe salientar, no 
entanto, que essa forte presença pouco se refletiu nos pro-
jetos realizados, o CIEP e o CEU. Mostramos como há uma 
significativa distância entre as obras, em especial quando 
examinamos o meio ambiente construído e sua relação com 
o meio ambiente natural. O projeto como instrumento de 
mediação concebeu obras notáveis, como a escola-parque 
SQS307-SQS308 em Brasília, projetada por José Reis em 
1958. Traduzindo literalmente os termos do Plano de Cons-
truções Escolares de Brasília idealizado por Anísio Teixeira, 
o conjunto encontra no projeto a oportunidade de construir 
uma plataforma em que atividades formadoras de nature-
za cultural e esportiva se confrontam com os atributos da 
cidade-parque imaginada por Lúcio Costa. Em outras pala-
vras, as qualidades ambientais da capital moderna qualifica 
fundamentalmente a obra graças aos elementos construí-

 Ficou evidenciado que o projeto pode ir além se 
considerar a repetição como um atributo. Ao encontrarmos 
uma possível genealogia do equipamento público de apren-
dizagem em São Paulo, muitas respostas nos auxiliaram a 
entender o valor da repetição. A obra de Ernesto Mange, in-
tegrante da equipe do 2º Convênio Escolar, é um exemplo 
valioso. Mesmo concentrando os esforços na sistematiza-
ção e na padronização da rede de equipamentos escolares 
empreendido pela equipe no início da década de 1950, cuja 
arquitetura é perfeitamente identificável ainda hoje, Man-
ge encontrou na repetição necessária a oportunidade para 
a construção de uma identidade baseada na exatidão en-
tre contexto e programa. Os exemplos dos Grupos Escola-
res Domingos Sarmento (Brás), General Antônio Sampaio 
(Osasco) e República do Chile (Vila Nova Cachoeirinha) são 
um testemunho de que a aparente repetição da proposta 
encontrou no projeto o momento de construção de uma 
nova obra. 

dam, de Eugène Beaudouin e Marcel Lods em Susrennes, de 
André Lurçat em Villejuif, de Giuseppe Terragni em Como 
e de Richard Neutra, em Los Angeles. O legado apontado, 
principalmente no que diz respeito ao raciocínio científico 
e à sistematização do projeto, ainda hoje são fundamentos 
que, em grande medida, orientam os projetos escolares em-
preendidos pela FDE no estado de São Paulo.
 Vale destacar que não se trata de encontrar um meio 
ou um mecanismo capaz de recuperar o atraso encontrado 
em um setor tão sensível como a educação, mas demonstrar 
a capacidade do projeto de encarar as transformações ur-
banas e sociais nas suas diversas escalas.

dos do projeto de José Reis. A escola-parque, assim como a 
escola Elefante Branco, também obra de Reis examinada no 
nosso trabalho, anteciparam parte das situações construti-
vas que marcaram a arquitetura paulista na década seguin-
te308. Entretanto, as dificuldades da capital paulista levaram 
a arquitetura a negar, em certo sentido, sua condição ur-
bana, diferentemente das qualidades da cidade-parque no 
Planalto Central, que não puderam ser desprezadas. 
 Encontramos também evidências da proximidade 
entre a arquitetura escolar de expressão moderna pratica-
da pelos arquitetos do 2º Convênio Escolar em São Paulo e 
por Affonso Eduardo Reidy no Rio de Janeiro com o pensa-
mento construtivista e funcionalista que consolidou a noção 
de equipamento público, em especial no período entre as 
duas Grandes Guerras. O projeto, através dos seus elemen-
tos construtivos, atuando como mediador e enfrentando as 
transformações urbanas e sociais em suas diversas escalas, 
pôde ser identificado ao confrontarmos as obras brasileiras 
às realizações exemplares de Hannes Meyer e Hans Wittwer 
em Basel, de Joannes Duiker e Bernard Bijvoet em Amster-

308  Ver MEDRANO, 2013.
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 No capítulo 3, ao nos propormos a examinar a per-
manência do projeto mesmo na ausência do programa, 
encontramos, na realidade, a situação em que o projeto 
revela potencialidades não explícitas pelo problema ini-
cialmente colocado. 
 O exame de obras significativas, como o Teatro de 
Mannheim de Mies van der Hohe, o Learning Center da EPFL 
em Lausanne de SANAA e a Marquise do Conjunto do Parque 
do Ibirapuera de em São Paulo, de Oscar Niemeyer, demons-
trou como os programas em formação ou em plena transfor-
mação não limitaram o projeto. Ao contrário, foi nessa apa-
rente dificuldade inicial que o projeto encontrou os meios 
para revelar novas vocações do lugar, imprimir um caminho 
aberto às relações sociais que ainda não tinham sido cons-
truídas e amparar a permanência da obra em seu contexto. 
 Os imaginados “Edifícios para Fins Universais” des-
critos por Alberti encontraram nas obras estudadas sua 
materialização diante de contextos físicos e sociais extre-
mamente diversos, em momentos distintos e protagoniza-
dos por arquitetos de diferentes formações.Muito além do programa

reza humana”, lembradas por Alberti, com a missão de su-
perá-las, empreitada que vem exercendo intensamente há 
mais de seis décadas. 
 Uma outra situação de destaque foi evidencia-
da na obra construída por SANAA no campus da École 

Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), o Learning 

Center: um equipamento de porte em que mais da meta-
de de seus 20.000 m² não possuem uso definido. O projeto 
encarou a construção do vazio no interior do campus des-
tacando sua função indeterminada. Dessa forma, o projeto 
passa a pensar e a construir formas de relacionamento que 
desfazem as divisões funcionais e apoiam iniciativas de no-
vas formas de ação e de interação. Sua extensa superfície 
contínua e ondulada cria uma paisagem interior em que a 
estrutura regular, quase imaterial, dá formas a seus usos, 
aproximando-se da noção de arquitetura como sistema e 
distanciando-se da noção de objeto arquitetônico.

 Mostramos como a visão do teatro segundo Mies, 
expressa na proposta para o concurso de Mannheim, va-
leu-se dos elementos construtivos para idealizar a arquite-
tura do espetáculo segundo um programa aparentemente 
tradicional, mas extremamente preparado às novas expe-
riências dramáticas e sua franca relação com a cidade, sem 
que tenha sido necessário se entregar à espetacularização 
da tecnologia. Como constatado por Erwin Pisicator, a sofis-
ticação tecnológica e a flexibilidade total, como respostas às 
demandas das vanguardas teatrais do início do século XX, 
tornaram-se muito mais uma dificuldade do que um cami-
nho para a criatividade309.
 A força da obra de Niemeyer na construção do vazio 
do Parque do Ibirapuera é outro testemunho verdadeiro da 
vitalidade com que os elementos construtivos permitem a 
reconstrução diária do programa. A Marquise é a prova de 
que a arquitetura do programa merece uma reflexão per-
manente. A interioridade do vazio do Parque se depara 
cotidianamente com as “diferenciações existentes da natu-

309  Ver PIETRAROIA, 2014.
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 Se admitirmos que a evolução progressiva da socie-
dade vem gerando atualmente demandas de variedade ini-
maginável, a arquitetura deverá cada vez mais promover a 
ação entre as pessoas. Mais do que a satisfação das necessi-
dades humanas preconizadas pela modernidade na primei-
ra metade do século XX, isto é, o programa, é na promoção 
da aproximação e da interação que o projeto deverá atuar 
para sua própria sobrevivência. Mais do que o respeito e a 
integração com os valores existentes, ou seja, o contexto de-
fendido pelos questionamentos críticos da segunda metade 
do século XX, é na qualidade e na generosidade dos espaços 
a serem imaginados que os valores da arquitetura podem 
permanecer vitais.
 É com esses objetivos que o capítulo 4 responde, 
através do projeto, aos problemas colocados nos capítulos 
2 e no 3, isto é, se o projeto tem dificuldades para se ampa-
rar no contexto e no programa, a arquitetura deve se valer 
de atributos que lhe são próprios para enfrentar uma reali-
dade cada vez menos determinada. Freespace, Freeing Architecture310

310  Os títulos acima foram usados por duas recentes exposições: a Bienal de Ar-
quitetura de Veneza e da exposição de Junya Ishgani em Paris, ambas em 2018. A primeira 
enfatizou a capacidade da arquitetura em oferecer espaços livres e suplementares aos 
espaços funcionais, trazendo novas possibilidades. Na segunda, o arquiteto japonês de-
fende, por meio de projetos marcantes, uma atuação do projeto de maneira mais aberta, 
sútil, que possa acompanhar mais de perto a evolução progressiva da sociedade.

profissionais de diversas áreas e origens. Apesar de sua ex-
periência ter se limitado a pouco mais de uma década, com 
obras como a ENSA (École Nationale Supérieure d'Art), em Li-
moges, e o Métafort, em Aubervilliers, observamos como 
os locais de convergência podem ser materializados pelos 
dispositivos de trocas físicas e mentais entre os usuários 
graças à oferta de infraestrutura de circulação e de comuni-
cação. O desenho tem uma forte posição ordenadora sem se 
tornar um limite ou um fim em si mesmo.
 Na experiência do Senai Padrão Modular, destacamos 
a natureza inacabada da obra no momento anterior à sua im-
plantação. Isto significa que o projeto considera como padrão 
sua própria modularidade, ou seja, não copia nem repete um 
padrão. Ao contrário, tem a mudança como padrão. O proje-
to de um sistema a ser edificado segundo a combinação e a 
variação dos blocos pré-estabelecidos tem pouco significado 
se não se relacionar com o contexto. Noções de proximidade, 
justaposição e associação entre os blocos funcionais e os blo-
cos variáveis indicam uma possível saída para o desafio entre 
a permanência e a evolução, condição que nossa tese coloca 
para a sobrevivência da arquitetura. 

 As obras examinadas são muito menos obras ou pro-
jetos propriamente ditos, e sim muito mais sistemas que 
constroem realidades funcionais ou processos que supor-
tam a construção de programas, como nas pesquisas em-
preendidas por Candilis-Josic-Woods. Mesmo destacando 
suas obras para a Universidade Livre de Berlim-Dahem e 
para a Universidade, pudemos evidenciar que a força do 
trabalho do grupo reside na noção de arquitetura como 
pesquisa, resultando em uma obra aberta, e não no obje-
to arquitetônico em si. O projeto elabora sistemas basea-
dos no conhecimento arquitetônico que promove a ação de 
outras disciplinas, sem que se tornem objetos de um pro-
grama definitivo. A ocupação e a apropriação da obra, no 
sentido de ação entre indivíduos, promovem sua evolução 
e seu aprimoramento sem que o projeto seja abandonado. 
Este, então, incorpora o tempo como dimensão do progra-
ma, aproximando o tempo histórico, segundo Louis Kahn, 
do tempo futuro, segundo o TEAM X.
 Já no trabalho do LAB.F.AC, o destaque está no fato 
do grupo ter ampliado a atuação do projeto ao incorporar 
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 Há, portanto, uma convergência de preocupações 
que valorizam a importância do território na definição do 
projeto implantado. Na experiência do Senai Modular, o im-
pacto no contexto de grandes cidades industriais do inte-
rior de São Paulo, como Sorocaba e Paulínia, é sem dúvida 
menos significativo do que do programa CEU na periferia 
da cidade de São Paulo. Entretanto, a possibilidade de en-
frentamento de territórios tão diversos, como a pequena 
Iracemápolis com 20.000 habitantes, é a prova de que o 
projeto deve ser encarado como experiência no sentido do 
acúmulo do conhecimento obtido, ou seja, um acervo ba-
seado na práxis, como forma de fortalecimento do projeto e 
não como modelo exemplar a ser copiado.

 Como demonstram esses exemplos, a repetição é 
encarada como a oportunidade de reencontrar uma nova 
obra. Se, no momento da concepção, o contexto não havia 
sido definido, por outro lado, no momento da implantação, 
a obra deverá ordená-lo e ser por ele ordenada, abrindo 
sempre possíveis caminhos para as mudanças, condição 
fundamental para encarar contextos sociais de alto teor 
urbano. Em certa medida, o raciocínio antecipa a noção de 
território que seria posteriormente incorporada ao progra-
ma CEU na cidade de São Paulo, chamado de CEU III no nos-
so trabalho. 

 O exame dos projetos apresentados em nossa tese 
destacou o caminho que defendemos, no qual a permanên-
cia do projeto como meio de enfrentamento da condição 
social urbana está fundamentalmente baseada no conhe-
cimento dos elementos construtivos como elementos de 
projeto e não na referência formal como transformadora do 
lugar. Não se trata de negar essa referência formal, tal como 
defendida pela modernidade, e sim aprender e apreender o 
conhecimento acumulado com a experiência de tais obras 
como meio de instrumentar o projeto. 
 Sublinhamos também como a técnica permitiu que 
os desafios encontrados fossem transformados em atri-
butos do projeto, condição que vem sendo deformada nos 
programas examinados, transformando-se em limites de 
ordem financeira e tecnocrata. Ao considerar a prevalência 
das condições de ordem econômica e de desempenho em 
detrimento dos conhecimentos científicos que são próprios 
ao projeto, baseados nos elementos construtivos, a arquite-
tura desses amplos programas limitou as possibilidades de 
sobrevivência da obra e de sua capacidade de transforma-
ção do lugar. Entre o limite e o permanente
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 Não estamos nos referindo à duração física da obra 
e sim à necessidade de que ela faça sentido enquanto arqui-
tetura. A imagem da escola de Bento Rodrigues, que abre 
nosso trabalho, é prova disso. A construção sobreviveu à 
catástrofe ambiental que devastou o território da pequena 
vila, mas a arquitetura perdeu seu sentido.
 Ao construir um raciocínio e não uma análise das 
obras, nossa tese responde à hipótese colocada inicialmen-
te. Insistimos que o projeto deve promover a permanência 
da arquitetura ao encontrar na realidade as condições de 
uma ação mais ampla. Para isso, o conhecimento acumula-
do pela arquitetura ganha importância na busca pela inter-
disciplinaridade necessária.
 Para encerrar, podemos apontar uma contribuição 
de nosso trabalho do ponto de vista do ensino de projeto 
em que seja possível considerar sua independência em re-
lação ao contexto e ao programa ao identificar quais são as 
estruturas próprias da arquitetura capazes de permanecer 
mesmo quando suas justificativas contextuais e programá-
ticas se esgotam.
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