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Resumo

RIBEIRO, Patricia Pimenta Azevedo. Teoria e prática: a obra do arquiteto Richard
Neutra. 2007. 171 f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

Este estudo trata de algumas premissas identificadas na arquitetura moderna, na
perspectiva da arquitetura de Richard J. Neutra, e destaca a importância da obra do
arquiteto através da teoria e da prática de projeto e construção. O trabalho aborda a
formação, influências e atuação do arquiteto e o contexto histórico arquitetônico
vivenciado por ele nos Estados Unidos. Inicialmente o arquiteto é visto através da sua
reflexão teórica, evidenciada tanto em sua produção escrita quanto em seus
desenhos. Em Neutra o desenho enquanto observação é apreensão do entorno, e
enquanto desígnio tem como resultado a configuração do projeto e a quebra da caixa.
Foram analisadas as suas pesquisas e aplicações tecnológicas na prática construtiva;
a importância do meio ambiente e a consideração do homem em sua arquitetura. Esse
trabalho fornece uma contribuição ao estudo de teorias e práticas projetuais em
arquitetura.

Palavras-chave: Arquitetura moderna. Arquiteto Richard J. Neutra. Análise projetual.
Projeto de arquitetura.

Abstract

RIBEIRO, Patricia Pimenta Azevedo. Theory and practice: the work of architect
Richard Neutra - Doctor degree - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

This study covers some premises identified in modern architecture, under the
perspective of the architecture of Richard J. Neutra, and points out the importance of
the architect’s work through project and construction theory and practice. The work
verses on the architect’s formation, influences, and performance, and on the
architectural historic context lived by him in the United States. Initially, the architect is
seen through his theoretical reflections, evidenced as much in his written production as
in his drawings. In Neutra, the drawing as observation is apprehension of the
surroundings, and as intent has, as result, project configuration and rupture of the box.
His researches and his technological applications in constructive practice, the
importance of the environment and the consideration for Man in his architecture were
analyzed. This work offers, thus, a contribution towards the study of theories and
design practices in architecture.

Keywords: Modern architecture. Architect Richard J. Neutra. Architectural
design.
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apresentação

Quando estou a beira-mar posso identificar uma linha tortuosa
que avança ao mar e volta à terra, que sobe e desce numa
topografia irregular, diferentemente de quando estou no meio
do cerrado brasileiro onde a vastidão me domina. A beira-mar
cada perfil dos horizontes laterais me provoca a ir atrás de uma
nova descoberta – o que está atrás daquele morro? Daquela
curva do perfil da terra? Uma nova praia a descobrir e
conhecer? O que eu poderia encontrar do outro lado? Essa é
sempre a pergunta e o desejo que em mim desperta quando
estou a beira-mar e olho a topografia do entorno. Mas quando
ultrapasso aquela curva, aquele morro, sempre existirá outro
perfil de terra que me incentivará e me provocará a continuar a
descobrir e conhecer. É assim com o doutorado, com a tese.
Existe uma linha que não tem um fim; a cada texto, a cada
página que abro, a cada análise que faço, vejo outros perfis de
terra

e

sou

impulsionada

a

conhecê-los,

sucessivamente. Nosso horizonte não tem fim.

e

assim
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APRESENTAÇÃO

Este trabalho é resultado da pesquisa de doutoramento junto à Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, na área de concentração de Projeto
de Arquitetura, com enfoque na subárea Teoria e Método. Tem como objeto o estudo do
projeto de arquitetura, e a obra do arquiteto Richard Joseph Neutra como instrumento de
reflexão teórico-prática. O objetivo foi estudar as estratégias que fundamentam o processo
de criação do projeto de arquitetura de Neutra, arquiteto dotado de um espírito investigativo
e cuja obra contempla uma produção teórica e uma extensa prática arquitetônica.
Tal interesse de pesquisa tem origem no primeiro contato que a arquiteta
pesquisadora teve com a obra de Richard Neutra. Desde o início da graduação, o espaço,
configurado pela obra de Richard Neutra, me sensibilizou; ficava horas a examiná-la com o
olhar maravilhado. Os livros com os trabalhos de Neutra estavam também nos escritórios
dos arquitetos dos quais fui estagiária na cidade do Rio de Janeiro na segunda metade da
década de 1970. Eram espaços que me agradava olhar, percorrer as plantas e analisar as
imagens do fotógrafo Julius Schulmann1, indo da planta para a foto. Olhar, como estudante
de graduação, a obra de Richard Neutra pelas fotos de Julius Schulmann2 era emocionante.
Trinta anos depois, quando da viagem de estudos a Los Angeles diante das obras de
Neutra, essas sensações foram relembradas e confirmadas: isso é essencial.

1

O fotógrafo Julius Schulman começou a fotografar para Richard Neutra em 1936. Ele fotografou trabalhos de
outros pioneiros californianos: Pierre Koenig, Rudolph Schindler, Craig Ellwood e Charles Eames. As perfeitas
composições das fotografias em preto e branco de Schulman definiram o moderno californiano do pós-guerra,
uma era de otimismo social e tecnológico (Architectural Review, Londres, p. 30, set. 2000).
2
De acordo com Arthur Drexler(1982), pelas fotos de Schulmann nós vemos as obras de Neutra exatamente
como ele gostaria de ser visto.
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Figura 1 - Casa Hasserick 1958 - Filadélfia – Fonte: Lawrence S. Williams in HINES (1982, p. 274)

Figura 2 - Casa Hasserick 1958 - Filadélfia – Fonte: NEUTRA (1970, p. 92)

Figura 3 - Casa Hasserick 1958 - Filadélfia – Fonte: NEUTRA (1970, p. 93). Esta casa foi também
denominada de Sawyer.
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Esta é a primeira problemática identificada da pesquisa: por que a arquitetura de
Richard Neutra me instigou tanto? Neste início de século XXI, atuando como professora de
Projeto de Arquitetura, a problemática se modifica um pouco, mas ainda permanece a
dúvida sobre quais são as características da boa arquitetura. Ou melhor, por que a obra de
Richard Neutra foi considerada por mim como uma boa arquitetura? Por que me
emocionava? Porque buscava uma essência durável ou perdurável? O contato com a
natureza? Uma transparência ímpar? A precisão técnica? Uma organização espacial
resolvida pela “quebra da caixa”? A busca do entendimento psicológico do homem? Foi
então preciso buscar nos arquitetos, teóricos e historiadores da arquitetura moderna o que
compreende uma boa arquitetura. Por que só nos modernos? Porque a análise configura
uma contemporaneidade do meu pensar. Para Lucio Costa, a arquitetura moderna brasileira
teve a sua importância no contexto internacional porque veio colocar
o problema da qualidade plástica e do conteúdo lírico e passional da obra
arquitetônica, aquilo que haverá de sobreviver no tempo, quando
funcionalmente já não for mais útil. Sobrevivência não apenas como
exemplar didático de uma técnica construtiva ultrapassada, ou como
testemunho de uma civilização perempta, mas num sentido mais profundo e
permanente, – como criação plástica ainda válida, porque capaz de
comover (COSTA, 1995, p.245).

Conforme assinala Costa, cabe pensar a arquitetura com seu caráter de
permanência, conferido pelas intenções que norteiam o projeto, que são selecionadas e
organizadas a fim de dar ao “conjunto, ritmo, expressão, unidade e clareza” (1995, p.257).
Será que essas intenções e valores que aparecem na obra dos arquitetos modernos,
mais especificamente a obra do arquiteto Richard Neutra, ainda serão válidos para a
arquitetura contemporânea no Brasil?
A arquitetura moderna brasileira e a arquitetura de Richard Neutra tiveram seus
pontos de encontro na história. Através de algumas publicações, a obra de Neutra estava
presente nos escritórios de arquitetura no Brasil dos anos 1940/1950, e não somente nos
escritórios de arquitetos que estavam no eixo hegemônico, Rio-São Paulo, mas também
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naqueles escritórios situados no interior, como é o caso do arquiteto João Jorge Coury3, que
foi nosso objeto de pesquisa para o mestrado.4
Em 1945, em viagem patrocinada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos
da América, Richard Neutra visitou alguns países da América Latina,5 inclusive o Brasil. O
objetivo da viagem foi conhecer os problemas locais, as complicações políticas e as
dificuldades econômicas, bem como as tendências e os trabalhos dos arquitetos que
atuavam nessas áreas.6 Neutra encontrou-se com jovens arquitetos locais e participou de
discussões em mesas redondas e de palestras em universidades. “Richard Neutra incitou o
entusiasmo da geração mais jovem pelas palestras nas quais ele discutiu seriamente os
aspectos humanos e sociais da arquitetura” (Mindlin, 1956, p.7).
Após a visita, Gregori Warchavchik escreveu sobre a relação de aproximação entre
Neutra e o Brasil: “se de longe, já era tão grande a sua influência sobre todos nós, que dizer
o que foi a sua presença aqui?” (1948, p.20).

Figura 4 - Richard Neutra com estudantes brasileiros no aeroporto do Rio de Janeiro.
Fonte: BOESIGER (1951, p. 192)
3

O arquiteto João Jorge Coury pertenceu à 1ª turma de estudantes da Escola de Arquitetura de Belo Horizonte.
Em 1940 instalou seu escritório de arquitetura, urbanismo e paisagismo em Uberlândia - Minas Gerais, vindo a
falecer em janeiro de 1970.
4
A dissertação de mestrado intitulada A difusão da arquitetura moderna em Minas – o arquiteto João Jorge
Coury em Uberlândia foi defendida na EESC-USP, 1998, sob a orientação do Prof. Dr. Carlos Alberto Ferreira
Martins.
5
De acordo com o artigo “Observations on Latin America” (1946), Neutra visitou: Lima, La Paz, Buenos Aires,
Montevidéu, São Paulo, Rio de Janeiro, Santo Domingo, Haiti e Havana.
6
Nota dos editores da revista Progressive Architecture, Nova York, p. 67, maio de 1946.
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Em 1950, o MASP – Museu de Arte de São Paulo montou uma exposição intitulada:
“Neutra – Residências”. Um catálogo da exposição foi lançado apresentando oito
residências, contendo um texto de apresentação de Pietro Maria Bardi e um texto de
Richard Neutra. Existe uma dúvida quanto à confirmação da realização da exposição. Na
dissertação “O MASP em exposição”, Motta (2003) afirma que não encontrou nenhum
documento comprobatório da realização da exposição, mas cartas trocadas entre Bardi e
Neutra demonstram a organização da mesma. Lamprecht (2004), no capítulo “Vida y Obra”
de seu estudo “Richard Neutra 1892-1970: La conformación del entorno”, é enfática “1950 exposición en el Museo de Arte Moderna de São Paulo – Brasil” (p.91).
McCoy (1960, p.23) afirmou que durante a construção de Brasília, por duas vezes
Neutra foi convidado a ser palestrante no Brasil; além dessa informação, o artigo de Neutra
publicado na revista brasileira Módulo e os croquis com anotações acerca da arquitetura e
do desenho da cidade de Brasília – que apresentaremos no item 2 do capítulo 4, “O
desenho como configuração do projeto” – nos levam a concluir que Neutra retornou ao
Brasil entre 1959/1960.
De acordo com a historiografia da arquitetura brasileira, o arquiteto Le Corbusier foi a
fonte onde os arquitetos brasileiros beberam as premissas da arquitetura moderna, alguns
entretanto tiveram contato e afinidades com os arquitetos modernos norte-americanos. No
período dos anos 1930/40, um dos cenários culturais e tecnológicos em projeção no
panorama mundial era a Costa Oeste dos Estados Unidos. De acordo com Segawa (1997,
p.21), em 1942, com a abertura de uma exposição sobre a arquitetura da Califórnia no San
Francisco Museum of Art, a revista Time publicou uma matéria chamando a atenção da
nova arquitetura da região, mencionando arquitetos como Richard Neutra, W.W. Wurster, H.
Harris, J.E. Dinwiddie e outros. O artigo destacava a qualidade da arquitetura doméstica,
“moderna e agradável”, “arejada, luminosa”, que integrava interior e exterior por portas de
vidro, era flexível, usava novos materiais, e era de bom preço. Nesse período também
circulavam no Brasil revistas norte-americanas da área de arquitetura. Oswaldo Bratke,
segundo Segawa (1997), abraçou “procedimentos análogos ao de Richard Neutra (a quem
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acompanhou em sua passagem por São Paulo) e da arquitetura do Oeste dos Estados
Unidos” (p.49). Bratke visitou em 1948 as obras de F. L. Wright e R. Neutra nos EUA.
O professor Carlos Faggin, no texto sobre o arquiteto Carlos Millan, faz referência à
influência de Neutra em obras residenciais de Millan: “guardam lembranças sólidas dos
ensinamentos de Richard Neutra”; especificamente sobre a residência Olívio Gomes,
destaca a “presença de Richard Neutra e arquitetura social na simplicidade dos detalhes”
(FAGGIN, 1994, p.98).
O arquiteto J. B. Vilanova Artigas projetou em 1948 uma cadeira denominada
“Preguiçosa” ou “Preguiça”, que tem características semelhantes à cadeira “Boomerang” de
Richard Neutra, de 1942. As diferenças estão nos detalhes, dos pés, dos encaixes, na trama
das tiras. Artigas esteve nos Estados Unidos em 1946, como aluno bolsista da Fundação
Guggenheim, e Neutra esteve no Brasil em 1945; este fato explicaria uma possível
influência do desenho de Neutra sobre o de Artigas. Uma análise sobre as duas cadeiras foi
desenvolvida no artigo “Diálogos entre arquitetos: Cadeira Preguiça versus Cadeira
Boomerang” (RIBEIRO, 2006).

Figura 6 - Cadeira Preguiça – Arquiteto
João Batista Vilanova Artigas
Fonte: site www.mcb.sp.gov.br/mcbItem
Acessado em abril 2006

Figura 5 - Cadeira Boomerang – Arquiteto
Richard Josep Neutra
Fonte: SACK (1997, p. 165)

Neutra, quando esteve no Brasil, conheceu o paisagista e artista plástico brasileiro
Burle Marx, e juntos fizeram dois trabalhos: o paisagismo da Casa de Schulthess em
Havana/Cuba (1956) e o painel da Liga dos Trabalhadores do Vestuário (“Amalgamated
Clothing Workers of América”) em Los Angeles (1956). Ambos os trabalhos muito elogiados
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pelos historiadores. “Um maravilhoso painel abstrato” – escreve Hines (1982) a respeito do
painel de Los Angeles, que infelizmente não existe mais. Sobre o paisagismo da Casa em
Cuba, Boesiger (1960) afirma: “a colaboração com Roberto Burle Marx reforçou a
harmoniosa unidade entre a arquitetura e a paisagem”. (p.52)

Figura 7- Assistente completando o painel de Roberto Burle Marx para a Liga dos
trabalhadores do Vestuário - Los Angeles
Fonte: HINES (1982, p.243)

Figura 8 - Casa de Schulthess - 1956 – Havana - Cuba
Fonte: BOESIGER (1960, p. 55, 61)

A influência de Neutra na produção da arquitetura moderna na América Latina é
reconhecida nos projetos de escolas de ensino fundamental que ele desenvolveu para Porto
Rico e que foram publicados no Brasil em 1948, no livro “Arquitetura social em países de
clima quente”. Segundo Amorim (2002), as premissas de Neutra, inclusive as aberturas
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pivotantes que permitem os prolongamentos das salas de aula para o pátio externo,
aparecem em escolas do Recife, Pernambuco. “O impacto do livro, apesar de pouco
referido, parece ter sido significativo: veio a representar uma importante referência para a
elaboração de projetos de edificações públicas, sobretudo para as redes de ensino”
(AMORIM; LOUREIRO, 2002). Ainda de acordo com Amorim (2002), a conciliação entre
racionalização e adequação climática nas obras de Neutra é que as tornavam atrativas para
a incorporação no Brasil. Nas palavras do autor:
É esta conciliação que torna atrativa a incorporação de suas idéias no
Brasil, podendo-se observar uma certa identidade entre as experiências
desenvolvidas por arquitetos brasileiros e a arquitetura californiana do pósguerra, principalmente através das Case Study Houses (McCoy, 1962),
programa experimental idealizado por John Entenza, editor da revista Arts
and Architecture, que objetivava o desenvolvimento de uma arquitetura
residencial moderna para a uma democrática América (AMORIM;
LOUREIRO, 2002).

Podemos afirmar também que alguns arquitetos cubanos formados nos Estados
Unidos trabalharam em escritórios como os de Neutra e Wright e carregaram essas
referências para os seus países de origem. Segre aponta que em Cuba
a crise das caixas brancas é assimilada através da influência que exercem
Richard Neutra, Marcel Breuer, Walter Gropius e José Luis Sert, cuja
projeção internacional forjada nos Estados Unidos coincide com a expansão
política e cultural dessa metrópole no âmbito do chamado Terceiro Mundo
(SEGRE, 1987, p.125).

As trocas e transferências de informações foram uma prática constante no
Movimento Moderno Internacional. Havia uma coerência entre os trabalhos de vários
arquitetos em vários países evidenciando um diálogo. Esse processo de interlocução existiu
principalmente entre os países que tinham afinidade política, econômica, cultural e climática.
A circulação dos conhecimentos se deu em caminhos de mútua colaboração. Desse modo,
podemos dizer que houve também a influência da arquitetura moderna do Brasil nos
mestres internacionais.
A arquitetura brasileira ocupou um lugar de destaque nos anos 1940/1950. A
exposição “Brazil Builds”, bem como o livro homônimo de Philip Goodwin, publicado em
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1943 pelo Museu de Arte Moderna de Nova York7, tiveram como objetivo “travar relações
com o Brasil”, um país futuro aliado de guerra, e
pelo desejo de conhecer melhor a arquitetura brasileira, principalmente as
soluções dadas ao problema do combate ao calor e aos efeitos da luz sobre
as grandes superfícies de vidro na parte externa das construções
(GOODWIN, 1943, p.7).

Posteriormente, em 1956, o livro de Henrique Mindlin “Modern Architecture in Brazil”
foi publicado em edições para as línguas inglesa, francesa e alemã. Como era um livro
destinado a divulgar a arquitetura brasileira, não foi publicado em português, fato que só
aconteceu recentemente.
As edificações do pavilhão do Brasil na Feira de Nova York em 1939, a construção
do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, um projeto de 1936 com término da
construção em 1946, o conjunto da Pampulha em Belo Horizonte (1942), foram obras
reconhecidas internacionalmente e divulgaram nossa arquitetura. Vários foram os visitantes
de outros países que vieram conhecê-las.
Alguns elementos provenientes da arquitetura moderna européia, principalmente de
Le Corbusier, e que encontraram outra expressão no Brasil apareceram na obra de Richard
Neutra. Teriam sido assimilados em sua passagem pelo Brasil? O que podemos afirmar é
que Neutra escreveu artigos onde analisa a nossa arquitetura. O artigo “Sun control
devices”8, publicado em outubro de 1946, é referido pelos editores da revista como: “uma
apresentação baseada nos exemplos coletados por Richard J. Neutra na América do Sul”.
Nas imagens da Embaixada dos Estados Unidos no Paquistão notamos
semelhanças com a arquitetura moderna brasileira no uso da abóbada da cobertura, nas
lâminas verticais móveis para proteção da incidência do sol, denominadas “brises-soleil”,
nas janelas contínuas e horizontais requadradas por uma caixa, no uso do elemento vazado
tipo cobogó.

7
8

Naquele momento os americanos patrocinaram Carmem Miranda e também a nossa arquitetura, que era boa.
Progressive Architecture, NY: Reinhold P. C. p. 88-91, oct. 1946.
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Figura 9 - Embaixada dos Estados Unidos, Paquistão, 1959 – R. Neutra e R. Alexander
Fonte: SACK (1997, p.133)

Figura 11 - Conjunto Residencial Pedregulho, 1947-1952Affonso Reidy
Fonte: CAVALCANTI (2001, p. 36)

Figura 10 - Obra do Berço, RJ , 1937– Oscar
Niemeyer
Fonte: CAVALCANTI (2001, p. 248)

Figura 12 - Embaixada dos Estados Unidos, Paquistão,
1959 – R. Neutra e R. Alexander
Fonte: BOESIGER (1966, p.227)
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Pensando sobre possíveis semelhanças entre as obras de arquitetos, Adriana
Irigoyen (2002), em seu livro Wright e Artigas: duas viagens, diz na conclusão que não
ocorreu nenhuma conseqüência visível na obra de Wright depois que ele veio ao Brasil.
Abordar o assunto das trocas e influências da arquitetura moderna foi necessário
como reconhecimento de uma afinidade de idéias entre arquitetos que projetaram em locais
que tinham semelhanças climáticas, ou utilizaram a mesma técnica, ou foram capazes de
selecionar e eleger a arquitetura que mais detinha valores essenciais de permanência. A
afinidade entre Richard Neutra e o Brasil nos ajuda a refletir sobre a importância da sua
arquitetura na tentativa de identificar suas premissas de projeto. O que podemos aprender
com elas? Essa é a questão desse trabalho de pesquisa.
Não é pretensão desse estudo transportar diretamente o raciocínio de projeto de
Neutra para hoje, não tem mais sentido. O que se pode fazer hoje é refletir sobre a
qualidade dessa obra, sobre suas experimentações, sobre seus fundamentos e análises
como conhecimento. Também não é pretensão desse trabalho descrever a obra de Neutra
nem a sua biografia. A tese aqui proposta é que a obra de Richard Neutra possui uma
essência que comove, e que pode ser apreendida em algumas premissas estabelecidas,
algumas considerações que o arquiteto fez e que aparece tanto nos seus textos quanto na
sua obra projetada, desenhada e construída. Essência que se revela no modo como
abordou o meio ambiente, na relação entre o interior e exterior; no modo como
experimentou materiais e técnicas construtivas; no modo como explorou as sensações dos
usuários, enfim, no desenho de arquitetura, no detalhe, na resolução do programa.
Acredito que a obra do arquiteto Richard Neutra deva ser discutida não só como um
fato histórico, mas dentro dos nossos ateliês de projeto. Este trabalho tem a pretensão de
dar subsídios a essa discussão.
O arquiteto Richard Neutra sempre teorizou as suas ações de projeto, escreveu
sobre o que ele buscou na arquitetura, e como utilizou a arquitetura como pesquisa. Neutra
estava convencido de que a investigação metódica, sistemática e bem detalhada era
importante para a arquitetura, mas acreditava também que a intuição dava subsídios para
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essa investigação (NEUTRA, 1962, p.63). Provavelmente por trabalhar algumas vezes com
a intuição, os textos de Neutra não tenham sido lidos com seriedade e interesse pelos
historiadores da arquitetura moderna. Um arquiteto da prática de projeto que percebe e
aplica os parâmetros teóricos da percepção, da psicologia na sua arquitetura. Escreve sem
ser um especialista.
A relação entre a Teoria e a Prática do arquiteto Richard Neutra é o enfoque desta
pesquisa e os capítulos serão divididos entre a reflexão teórica e prática, e os elementos
estruturantes de projeto: o desenho, a tecnologia, o meio ambiente, e a percepção sensorial.
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1. INTRODUÇÃO
Tudo que está em nosso entorno é uma escola para o arquiteto1
Richard Neutra

1.1 Biografia do arquiteto Richard Joseph Neutra
Richard Joseph Neutra (1892-1970) nasceu em Viena, Áustria, formou-se na
“Imperial Institute of Technology”, de Viena, estudou com Adolf Loos e Otto Wagner,
precursores do Movimento Moderno, dos quais ele se declara influenciado. De Wagner
herdou o desejo de ser arquiteto e o entendimento da circulação da cidade vista pelas
“Estações de Metrô” de Viena, pelo ordenamento da “Karl Platz” e do “Plano Regulador de
Grosstadt”. Wagner representava para Neutra todos os heróis gregos, pois enfrentara uma
comunidade inteira com seus projetos: “ferro, vidro, arquitetura moderna e, acima de tudo
um renascimento da integridade humana essencial no desenho de projeto” (NEUTRA, 1972,
p.65-69).2 De Loos entendeu a importância da arquitetura para a vida das pessoas e o
cuidado em não ser um “arquiteto de papel”, mas um arquiteto de execução e realização.3
Loos formou em Neutra a vontade de ir para a América, a admiração pela máquina, a
simplificação formal, a economia e fabricação em série. Segundo Lamprecht (2000), Neutra
adicionou a natureza como o terceiro ingrediente à idéia psicológica da Teoria do
“Raumplan”4 de Adolf Loos, que relaciona a forma e o material como elementos
determinantes da qualidade de emoção do espaço. Para Neutra, Adolf Loos foi o
personagem de maior significado para a arquitetura moderna, teve respeito às tradições
vienenses, mas foi contra o formalismo de uma cultura antiga.
Richard Neutra conviveu com a Viena do “fim de século”, foi amigo do filho de
Sigmund Freud e participou de alguns encontros do Circulo de Estudos de Analistas
1

Todas as citações de obras em inglês e espanhol presentes neste trabalho foram traduzidas pela pesquisadora.
Capítulo “El reformista y su comunidad”do livro Vida y forma.
3
Depoimento em 1955, in Peter (1994)
4
Raumplan – sala com planos de pisos intermediários atuando na altura do espaço.
2
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Freudianos. Leu Wilhelm Wundt – psicologia experimental, uma percepção subjetiva dos
fenômenos físicos e conheceu Wilhelm Reich5, psiquiatra que estudou a percepção do
espaço como uma ação psicanalítica no ambiente físico.
Durante a Primeira Guerra, Neutra lutou na Albânia. Depois estudou no Instituto
Politécnico de Zurich com o professor K. Moser. Em Zurich trabalhou com paisagismo com
Gustav Ammann, onde aprendeu as características técnicas das plantas e a distribuir a
vegetação de acordo com o crescimento, tamanho, cor e floração. Entendeu que o projeto
da paisagem manipulava o caráter cultural de acordo com o meio natural do lugar. Neutra
disse que naquele momento “gostava de observar o equilíbrio natural da ecologia vegetal e
o micro-clima gerador do lugar” (1972, p.134), as características da vegetação do habitat
úmido ou do habitat seco e arenoso.
Em Berlim trabalhou no escritório de Erich Mendelsohn, no projeto de “Berliner
Tageblatt” (“Rudolf-Mosse Press Building”), na casa “Vier Einfamilienhauser” e no concurso
internacional de Haifa, no qual obtiveram o primeiro lugar. De Mendelsohn ficou o postulado:
“A função é um elemento primordial, mas função sem os componentes sensuais torna
construção”.6 Em relação aos componentes sensuais, Neutra acreditava que Mendelsohn
estava muito próximo da forma como paixão, era escultura, mas confiava nesse homem
determinado que tinha grande força de vontade e um objetivo claro.

Figura 1: Vier Einfamilienhauser (1923)
URL: http://www.archinform.net/medien/00110059htm
5

Figura 2: Berliner Tageblatt (1923)
Fonte: www.essential-architecture.com
acessado em 15/06/2007

Reich foi membro da Sociedade Psicanalística de Viena, publicou “A função do orgasmo”, “A psicologia das
massas do fascismo”, entre outras obras. Na década de 1950 Reich convenceu-se de que era possível isolar a
energia da vida, que estava no homem e na natureza, na forma de ampolas guardando-as em “caixas de orgone”.
6
Retirado do site: www.ifa.de/architek Acessado em 4 jun. 2007
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O interesse maior de Neutra estava na América, onde pretendia ir “a procura de
novas experiências, entender novas coisas, e continuar a educar-se como arquiteto e ser
humano” (HINES, 1994, p.45). Encorajado por Loos, decidiu visitar o “novo mundo”,
conhecer novas possibilidades, um “país de imigrantes dos espíritos livres”, onde se poderia
pensar a destruição dos ídolos. Finalmente em 1923, Neutra imigrou para os Estados
Unidos da América, um país industrializado onde ele poderia estudar os problemas técnicos
da construção. Depois de alguns meses em New York, cidade com uma “beleza acidental” e
uma diversidade incrível que poderia ser definida como “a cidade de Loos” (HINES, 1994,
p.45), pois Loos havia falado de farrapos e de miseráveis, das pessoas que jogaram suas
esperanças num futuro mais rosado; Neutra mudou-se para Chicago, que acreditava ser o
importante centro da nova arquitetura.
Em Chicago Neutra trabalhou na firma Holabird & Roche, na construção do Hotel
Palmer House, experiência que ele relatou no livro Wie Baut Amerika? (1927). Conheceu
Louis Sullivan quando este já estava melancólico e na miséria e conversaram sobre a
arquitetura moderna. No enterro de Sullivan conheceu pessoalmente Frank Lloyd Wright7,
de quem foi assistente por vários meses no Taliesin Studio. O depoimento de Neutra nos
fornece o exato valor desse encontro: “A primeira vez que me encontrei frente a Frank Lloyd
Wright, era como se de pronto me houvesse parado frente ao ‘Unicórnio’, ou frente a
qualquer outra figura fantástica que havia perseguido além do arco-íris” (NEUTRA, 1972,
p.165).8
Neutra já conhecia o trabalho de Wright através do portfólio de suas obras publicado
na Europa em 1911. Dentre os projetos, os desenhos das casas totalmente “diferentes sem
paredes” e abrindo em todas as direções o haviam encantado: “este homem suscitou em
mim a convicção de que era absolutamente imprescindível ir aos lugares onde ele
trabalhava” (NEUTRA, 1958, p.155). No estúdio com Wright, Neutra “trabalhou em projetos

7
8

O primeiro filho de Neutra recebeu o nome de Frank em homenagem a Frank Lloyd Wright.
Capítulo “Estados Unidos, um país promissor?”
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que não foram construídos”, mas a casa rural e a relação com a paisagem lhe propiciaram
uma visão dos Estados Unidos totalmente diferente daquela transmitida por Adolf Loos.
Um dos projetos de Neutra desenvolvidos com F. L. Wright no Taliesin Studio foi
“Motorcar Observatory, Sugarloaf Mountain em Maryland”, projeto que permitia ao visitante
ter uma visão da paisagem que o cercava através de seu próprio carro. Conforme relata
Pfeiffer (1994), “foi a primeira vez que Wright usou uma rampa espiralada em grande escala”
(p.109).9 A rampa em espiral foi posteriormente, em 1955, retomada por Wright no Museu
Guggenheim de Nova York.

Figura 3: Motorcar observatory, Sugarloaf Mountain, Maryland, 1924.
Fonte: DREXLER & HINES (1982, p. 35)

Figura 4: Motorcar observatory, Sugarloaf Mountain, Maryland, 1924.
Fonte: PFEIFFER (1994, p.109)
9

É importante observar que Pfeiffer não menciona o nome de Neutra no projeto nesse projeto.
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O curso da civilização humana foi por um bom tempo a procura do Oeste, da luz do
sol. A história da América do Norte também reacendeu a busca do Oeste, e com Neutra não
foi diferente. Em 1925, Richard Neutra fixou-se em Los Angeles, Califórnia, Costa Oeste dos
Estados Unidos, uma região industrializada sob o céu de clima subtropical. Reencontrou seu
antigo amigo Rudolf Schindler10, com quem trabalhou e que apoiara a sua ida para Los
Angeles. Juntos participaram em 1927 do concurso para o projeto da Liga das Nações
Unidas em Genebra / Suíça.11

Figura 5: Projeto Liga das Nações Unidas – Richard Neutra e Rudolf Schindler
Fonte: LAMPRECHT (2000)

Com dificuldade financeira, Neutra começou a trabalhar em outros escritórios de
arquitetos da cidade. À noite, após o jantar desenvolvia os projetos com Schindler e seus
próprios trabalhos começados anteriormente – o desenho de uma cidade utópica que ele
denominou de “Rush City Reformed” e o projeto do livro já citado anteriormente “Wie Baut

10

Rudolf Schindler era também austríaco e foi colega de Neutra em Viena.
No Concurso Internacional para a sede da Liga das Nações em Genebra participaram 377 projetos na sua
maioria monumentais e acadêmicos. Le Corbusier, Hannes Meyer, Neutra e Schindler apresentaram propostas
numa linguagem moderna. Sem um primeiro lugar os jurados do concurso premiaram nove projetos, o de Neutra
não estava entre eles.
11
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Amerika?”. Na divulgação dos projetos do concurso da Liga das Nações, o nome de
Schindler é omitido, fato que estremeceu a relação dos dois arquitetos.
Ainda com Schindler, Neutra, com a esperança de que uma empresa atrairia grandes
projetos governamentais e comerciais, propôs uma estrutura de planejamento para a AGIC
(Architectural Group for Industry and Commerce). Mas não foi como o esperado, e Jardinette
Apartments (1927) foi um dos poucos projetos construídos.

Figura 6: Jardinette Apartments
Fonte: HINES (1982, p. 75)

Neutra rapidamente se tornou conhecido em Los Angeles, lugar ideal para novas
experiências. Encontrou clientes flexíveis, capazes de aceitar novos conceitos. A residência
que desenhou em 1927 para o Dr. Lovell, um médico naturalista, vegetariano, e sua esposa
Leah, vice-diretora de uma escola de jardim de infância muito liberal, se tornou conhecida
como a Health House. Esta casa em estrutura metálica foi erguida em 40 (quarenta) horas e
criou um rebuliço nos círculos arquitetônicos. No capítulo sobre pesquisa tecnológica
discorremos sobre a técnica construtiva dessa casa.
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Figura 8: Lovell House
Fonte: SACK (1997, p.29)

Figura 7: Lovell House – montagem da estrutura
Fonte: SACK (1997, p.30)

Figura 10: Lovell House 1927-1929
Fonte: SACK (1997, p.29)
Figura 9: Lovell House – Los Angeles 1927-1929
Fonte: Patricia Pimenta Azevedo Ribeiro

Neutra fez vários projetos experimentais, construiu casas de pedra e concreto
armado, de metal e madeira e também de madeira compensada: VDL (Van Der Leeuw) –
casas experimentais com estrutura em madeira, onde obteve um custo mais baixo que as
estruturas em aço; “one plus two” (1926) – casas expansíveis, geminadas e desenhadas aos
pares. Esses e outros projetos veremos no capítulo 4 – “Pesquisa tecnológica”.
Em 1929, ministra aulas no Curso de Arquitetura na Academia de Arte Moderna de
Los Angeles. Como professor visitante ministrou cursos na Bauhaus de Dessau/Alemanha
em 1930 a convite de Mies van der Rohe. Segundo Hines (1982), Neutra em seu estúdio de
ensino usou como exercício de projeto o Concurso Internacional para o Teatro de Kharkov
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na União Soviética, discutiu os princípios das soluções usando como parâmetros de projeto
o Concurso da Liga das Nações em 1927 e outros teatros projetados por ele.
Na viagem à Europa em 1930 Neutra visitou também o Japão, onde foi reconhecido
pelo livro Wie Baut Amerika? Encontrou com o arquiteto Kunio Maekawa e apreciou a
arquitetura japonesa.
Em 1932, como veremos no próximo capítulo, Neutra foi um dos participantes da
exposição “Modern Architecture-International Exhibition”, junto com Mies van der Rohe,
Walter Gropius e Le Corbusier, no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MOMA).
Organizada por Philip Johnson e Henry- Russell Hitchcock, esta exposição ficou conhecida
como “International Style”, termo que apareceu no texto do catálogo escrito pelos
organizadores que defendiam que uma linguagem da arquitetura moderna estava sendo
adotada por todos. Segundo os curadores (HICHTCOCK & JOHNSON, 1932, p.36), a
expressão “Internacional” não aparece no sentido de que a produção de um país era
justamente igual à de outro, nem era uma questão tão rígida que não se pudesse distinguir
um trabalho de um arquiteto do de outro, o “International Style” se tornou evidente e
definível aos poucos através da coerência dos resultados dos trabalhos obtidos pelos
arquitetos em vários países.
Neutra assistiu, como delegado dos Estados Unidos, à reunião do III CIAM em
Bruxelas, Bélgica, em 1930; foi inclusive um dos palestrantes, junto com Le Corbusier,
Gropius, dentre outros. A discussão deste congresso girou em torno de como organizar
grupos de residências nas unidades de vizinhança de tal maneira que as necessidades
humanas pudessem ser satisfeitas.
Posteriormente, em virtude da guerra, Neutra foi presidente interino do CIAM,
representou a organização em diversas conferências sobre planejamento e reconstrução.
Junto com o estudante Harris, aprendiz do escritório de Neutra, desenvolveu dois
documentos que exemplificavam o seu pensamento amplo e visionário. Um deles, “Minimum
Existence Correlation Chart”, pretendia fazer um julgamento da eficiência do desenho
americano comparado com o Europeu. A base para a comparação foi o tamanho da família,
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área, custo e preço do aluguel. O outro projeto foi em resposta ao CIAM, que requisitou a
cada grupo de arquitetos de diferentes nações o replanejamento de uma de suas cidades de
acordo com a mais avançada proposta. Neutra e seu assistente Harris replanejaram Los
Angeles como imaginavam que ela poderia ser em 1950. Este plano propôs para o distrito
central de negócios de Los Angeles edifícios com 12 pavimentos, que seriam elevados,
deixando o solo livre para os veículos; eram longos e estreitos, orientados e espaçados para
receber o sol. As lojas ficavam no segundo e terceiro pisos e margeadas por uma calçada
de pedestres elevada. Estes caminhos tornavam-se pontes e atravessavam as ruas. As ruas
carregavam um tráfego pesado e tornavam-se túneis sobre outras ruas. Bulevares radiais e
circunferenciais, juntos com trem de superfície e de subsolo, ligavam o centro e a periferia;
as plataformas de transferências aéreas ligavam-nos a outras cidades. Esse e outros
projetos se tornaram parte da “Rush City Reformed”.
Em 1942 - período de guerra – Neutra, como vários outros arquitetos, estava com
pouquíssimo trabalho. Em 1943, ele foi indicado pelo governo americano como consultor do
“Committee on Design of Public Works”, coordenou um projeto extenso de construção no
pós-guerra: escolas, hospitais e posto de saúde em Porto Rico, uma pequena ilha tropical
situada entre as duas Américas. Este excelente trabalho desenvolvido em Porto Rico foi
posteriormente publicado no Brasil.
Neutra publicou vários livros, dentre os quais, três são importantes de serem
lembrados. Publicado em 1948, em São Paulo, o primeiro a ser destacado é The
Architecture of Social Concern in Regions of Mild Climate / Arquitetura social em países de
clima quente. Este livro tem a introdução de Gregory Warchavchik, que apresenta Richard
Neutra como urbanista, arquiteto, criador de novos conceitos estruturais e teóricos, e de
novos métodos de trabalho para as novas arquiteturas, “uma arquitetura funcional, que se
destina

às

necessidades

humanas,

e

libertada

de

formalismos

excessivos”

(WARCHAVCHIK, 1948, p.10).
A segunda publicação que acreditamos ser importante mencionar é de 1954, Survival
through Design, publicado também em espanhol pela Universidade do México - Planificar
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para sobrevivir. São 47 ensaios filosóficos direcionados aos arquitetos, numa compreensão
biológica do homem e do meio ambiente. Neutra acreditava que somente o desenho com
esta visão poderia assegurar-nos a sobrevivência.
O terceiro livro é de 1962: Life and Shape, também publicado depois em espanhol Vida y Forma (1972). Trata-se de uma autobiografia escrita aos 70 anos de idade, onde
Richard Neutra destacou os momentos marcantes da sua vida. É a reconstituição de um
percurso que acreditamos refletiu em sua obra arquitetônica e urbanística. “VIDA” definida
pelas suas percepções, seus caminhos, seus encontros e suas trocas, são fatos que
geraram uma “FORMA”, uma ação no ato de projetar. Mas Life and Shape pode ser também
uma autodefesa, uma defesa de suas escolhas, seus planos, suas ações e obras, visto que
no início da década de 1960 a arquitetura moderna começava a receber severas críticas.
Esses e outros textos escritos por Richard Neutra serão analisados no capítulo 2 “Reflexões Teóricas”.

Figura 11: Recepção ao arquiteto Richard Neutra/ São
Paulo 1945 - Acervo: Biblioteca Unicentro/Belas Artes
Fonte: Eduardo Kneese de Mello arquiteto

Figura 12: Escola em Porto Rico
Fonte: NEUTRA (1948, p.51)

Em 1945 Richard Neutra veio ao Brasil, o que favoreceu a publicação do livro já
mencionado, em 1948 e a exposição no MASP, com data do catálogo de 1950. Segundo
testemunhos, o arquiteto retornou ao Brasil em 1959. Ano em que foi publicado na Revista
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Módulo12 um artigo intitulado “Planejamento - um problema humano, com base no indivíduo”.
De acordo com informação dos professores da FAUUSP (Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da USP), ele proferiu uma palestra na faculdade. Depois da vinda de Neutra ao
Brasil é possível notar reflexos de linguagens e elementos usados na nossa arquitetura em
obra dos anos 1960. Esse assunto foi abordado na apresentação deste trabalho.
Em 1949, Neutra associou-se com Robert Alexander, arquiteto que era vinculado ao
“Federal Housing Authority (FHA)” de Los Angeles e responsável pelo “Chavez Ravine
Housing”, projeto este que não foi construído. Juntos fizeram vários projetos. Os trabalhos
em parceria com Alexander duraram até 1958.
O interesse de Richard Neutra estava nos novos materiais, na sua utilização mais
racional, nos novos elementos técnicos, novos processos e novos métodos, e a sua
aplicação às realidades sociais e econômicas, assim como ao clima, tanto na cidade quanto
nas regiões rurais - preocupações que Frank Lloyd Wright demonstraria ao desenvolver as
“Prairie House”.
O reconhecimento da importância da contribuição de Neutra para a moderna
arquitetura não foi unânime. Scully por exemplo, assim se referiu ao arquiteto austríaco:
“Richard Neutra, que trabalhara com Wright na década de 1920, cujo projeto foi outra
síntese entre Wright e a Europa” (SCULLY, 2002, p.61). Scully, professor que analisou “as
inovações da arquitetura moderna nos EUA e a relação de reciprocidade com a Europa” no
livro “Arquitetura Moderna” com primeira edição em 1961, simplesmente ignorou Neutra,
resumindo sua vinculação com Wright em uma única frase.
McCoy (1960), por outro lado, reconhece Neutra como um arquiteto que aceitou a
disciplina da máquina sem ficar subordinado a ela. Ele via a máquina como o instrumento
que poderia criar oásis no deserto das mesmices das cidades, casas relacionadas com as
comunidades no largo contexto das cidades. Ou seja, a máquina deu o suporte a Neutra
para criar o conforto térmico ou acústico que confere qualidade ao espaço.

12

Revista brasileira de Arquitetura e Urbanismo, fundada em 1955 pelo arquiteto Oscar Niemeyer.
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Richard J. Neutra, arquiteto tão obstinado no trabalho e em gerar uma qualidade na
produção da arquitetura, faleceu em 1970, na Alemanha, justamente em uma viagem de
trabalho, aos setenta e oito anos.
Neutra recebeu diversas condecorações dos Institutos de Arquitetura em várias
partes do mundo. Em 1949 foi capa da revista Time, e tornou-se conhecido fora do meio
arquitetônico como “humanizador” do International Style. Em 1982 o Museum of Modern Art
– MOMA de New York montou uma exposição sobre a sua obra. Arthur Drexler13, no
prefácio do catálogo que acompanhou a exposição, discordou da crítica que considerava
Neutra como um “arquiteto de casas de elite” e afirmou que essa exposição relembrava o
grande arquiteto que foi R. J. Neutra, “com uma obra realizada e esquecida que poderá
encontrar o seu merecido valor”.

1.2 América moderna: o contexto norte-americano

O desenvolvimento da arquitetura norte-americana pode ser entendido a partir da
transição do uso colonial das estruturas em madeira, com um sistema em encaixes e
cavilhas, para as construções que foram “revivals” estilísticos da arquitetura grega,
renascentista e gótica, até a aceitação pela população e pelos arquitetos da arquitetura
moderna.

13

Arthur Drexler em 1982 era diretor de Arquitetura e Design do MOMA- Museum of Modern Art de NY.
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“O público europeu teve o primeiro contato com os produtos, utensílios e móveis
norte-americanos por ocasião da Primeira Grande Exposição de 1851 em Londres”, os
visitantes sentiram-se totalmente “maravilhados pela simplicidade, perfeição técnica e
franqueza formal dos produtos” (GIEDION, 1955, p.349). Zevi (1954, p.419) registra a
admiração geral “com a inteligência e leveza do ‘Balloon Frame’, o sistema construtivo mais
difundido na arquitetura doméstica dos Estados Unidos” e que estava relacionado com a
industrialização da construção em madeira naquele país.
Os livros que tratam da história da arquitetura moderna dos Estados Unidos apontam
a importância de Henry Hobson Richardson, a grandeza de Louis Sullivan e o gênio de
Frank Lloyd Wright. Richardson estudou na École des Beaux Arts de Paris em 1865 e
montou seu escritório em Nova York, se impôs pela arquitetura que fez, utilizou uma
linguagem romanesca com algumas modificações programáticas quanto à iluminação e
ventilação, que seriam caracterizadas como modernas.
No final do século XIX, “como todas as manifestações artísticas, a arquitetura
caminhava da ‘homogeneidade para a heterogeneidade” (HANDLIN, 2004, p.123) e aspirava
a produção de novos “tipos” adequados à modernidade. Por volta de 1880 a cidade de
Chicago acreditava ser a mais moderna do mundo. A Associação de Arquitetos foi criada em
1884 e se tornou o Instituto Americano de Arquitetos em 1889. Chicago avançou
principalmente na tecnologia dos altos edifícios de escritórios, mas esta tecnologia se
manteve subserviente à expressão plástica. É desse período a criação da chamada Escola
de Chicago, cujos protagonistas foram Le Baron Jenney, John Root e Louis Sullivan. Foram
colaboradores de Jenney Martín Roche, William Holabird e Daniel Burnham; a eles, segundo
Zevi (1954), esteve ligada a década luminosa do racionalismo norte-americano. Jenney
possuía um profundo conhecimento técnico e de engenharia, difundiu a estrutura “tipo
esqueleto” e em suas obras o detalhe arquitetônico teve pouca importância. John Root “foi
um gênio estrutural, resolveu os problemas das fundações dos altos edifícios nos terrenos
pouco firmes de Chicago” (ZEVI, 1954, p. 424).
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Figura 13: JENNEY, B. G. – Ed. “The Fair”, Chicago 1891 – Esqueleto da estrutura
Fonte: GIEDION (1955, p.389)

Em contraposição aos edifícios de estilo clássico e de mármore branco da exposição
Colombina em Chicago (1893), os edifícios inseridos na cidade com estrutura em forma de
esqueleto e sem ornamentação fizeram sucesso entre os arquitetos visitantes. O pavilhão
dos arquitetos Adler e Sullivan era o único edifício construído para a exposição dentro do
espírito daquela época da Escola de Chicago. A personalidade artística e a figura mais culta
da Escola de Chicago foi Louis Sullivan. Com uma vasta visão humanística, foi o “herói e o
mártir” da história da arquitetura nos Estados Unidos. Escreveu dois livros que o tornaram o
mestre de uma geração. Em 1901 “Kindergarten Chats”, que se refere ao retorno aos
princípios essenciais da arquitetura, e em 1922 “The autobiography of an idea”.“Em seus
escritos [Sullivan] soube unir uma refinada cultura humanística a uma força embriagadora e
febril de um pioneiro norte-americano” (ZEVI, 1954, p.429). Nos seus textos expressou uma
visão cultural e uma poética arquitetônica mais humana, como evidencia o fragmento
abaixo, extraído de Zevi (1954, 430):
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Não duvides das faculdades de tua mente: estão ali para ti, dispostas a
serem descobertas, aprofundadas, utilizadas. Não podes conhecer teus
poderes até que não os tenha experimentado com a força da vontade e
apoiado com um caráter capaz de superar os obstáculos. É uma loucura
falar de limitações da mente. Te digo que os limites de teu poder intelectual,
emotivo e intuitivo são mais remotos do que podes crer. O homem comum,
tem poderes e possibilidades maiores de desenvolver do que
pensas...Tenho a profunda convicção de que cada criança nascida em boas
condições físicas está naturalmente dotada de uma capacidade receptiva
que, se bem nutrida, desenvolverá sem dúvida essas qualidades normais da
mente, as quais em função de uma concepção totalmente invertida do
Infinito, da Natureza e do Homem, damos o nome de Gênio, como se fosse
algo estranho e longínquo.

Enquanto os arquitetos do período da Renascença Americana diziam que a coisa
mais importante na arquitetura era a “beleza”, Sullivan, no ensaio sobre os altos edifícios de
escritório, defendia que os edifícios deveriam ser um reflexo das suas funções essenciais (a
forma segue a função), e além da realização da função era necessário ao construtor dar
atenção à “imperativa voz da emoção” (HANDLIN, 2004, p.151). ”Por função não entendeu
nunca os fenômenos meramente mecânicos e utilitários mas o resultado de todas as
realidades intelectuais, espirituais e práticas, isto é a expressão da vida desenvolvida
internamente aos edifícios” (ZEVI, 1954, p.429).
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Figura 14: Louis Sullivan - Armazém Carson - Chicago 1899-1904
Fonte:GIEDION (1955, p. 406)

Figura 15: Louis Sullivan - Armazém Carson - Chicago 1899-1904 – detalhe.
Fonte:GIEDION (1955, p. 406)
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Frank Lloyd Wright foi o discípulo de Sullivan que mais se destacou. De acordo com
Handlin (2004, p.155), Wright era conservador, “aceitou e deu uma interpretação
arquitetônica para as convenções da sociedade na qual ele viveu.” “Na arquitetura
Americana, Wright foi, e continua a ser, a ligação vital entre o passado e o futuro”(HANDLIN,
2004, p.154) Quanto à paisagem, Wright foi também conservador, apreciou o natural e o
que era feito artesanalmente. As casas dos subúrbios “Praire Houses” têm como centro a
lareira, mas as zonas de estar da família se prolongam para o exterior. Wright era contra o
ornamento na arquitetura, mas admitiu que o ornamento pertencia ao ser humano.
Acreditava que arquitetura era uma criação pessoal, e que o “estilo” era individual, assim ele
não construiu grupos ou correntes estético-arquitetônicas. É importante lembrar que em
1910 houve uma divulgação dos trabalhos de Wright na Europa através da publicação em
Berlim de um “portfólio” com seus desenhos.
O Movimento “Arts and Crafts” criticou a produção pela máquina e teve Irving Gill
(1870-1936) como o expoente desse pensamento. Apesar de não ter uma formação
acadêmica em arquitetura, ele desenvolveu seu trabalho em San Diego, Califórnia.
A arquitetura da Califórnia, Costa Oeste, estava dividida em duas correntes, uma que
acreditava na continuidade dos grandes clássicos e dos trabalhos históricos, e outra que
entendia que o rompimento com a Costa Leste e conseqüentemente com a Europa era
imprescindível, e buscou assim um resgate da arquitetura nativa, que era um resquício da
presença espanhola.
Enquanto na Europa a Primeira Guerra Mundial gerou uma diminuição na construção
civil, a entrada dos USA na Guerra, ao contrário, gerou a construção de novas edificações,
portos, armazéns na Costa Leste para levar suprimentos à Europa. Um exemplo foram as
Vilas Militares, que segundo Handlin (2004) foram construídas com rapidez, buscando uma
diversidade no desenho, mas ao mesmo tempo uma continuidade do entorno. O autor
considera que
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A questão importante levantada pelas edificações da Primeira Guerra foi se
as experiências foram excepcionais ou se forneceram novos rumos para a
arquitetura. [...] A experiência devastadora da guerra convenceram que uma
nova era havia chegado e que era essencial repensar as bases da
arquitetura (HANDLIN, 2004, p.169).

Em 1920 um grupo de artistas, pintores, escultores e poetas americanos visitaram a
Europa e conheceram os movimentos de “avant-garde” do período. Quando retornaram aos
EUA estavam entusiasmados, mas a cultura norte-americana não estava preparada para a
“nova arquitetura”. Entendia-se que com o cataclismo da Primeira Guerra Mundial a tradição
deveria ser mantida, o que gerou uma diversidade de imagens de arquitetura, enquanto na
Europa a nova linguagem do modernismo estava sendo articulada. Antes da guerra
acreditava-se que a arquitetura iria revitalizar a cultura. Depois da guerra esse otimismo
enfraqueceu, mas outras manifestações culturais, o rádio, o automóvel, o avião e o cinema
influenciaram o despertar dessa nova cultura. Alguns arquitetos ainda projetavam com a
linguagem clássica, como exemplo Paul Cret14 (1876-1945), que entendia o projeto como
uma disciplina que começava com uma avaliação racional do programa do edifício e da
técnica construtiva disponível, e que a expressão desse programa e dessa técnica estava na
linguagem clássica. Cret construiu nos anos 1920 vários edifícios com linguagem Gótica e
Georgiana, dentro das universidades dos Estados Unidos.
Também nesse período o arquiteto Bertram Goodhue (1869-1924) desenvolveu uma
linguagem clássica abstrata, com técnica de construção em estuque e adobe, influência da
arquitetura mexicana e de Cuba, e várias grandes residências reproduziram uma imagem
mediterrânea dos Palácios Italianos ou eram miniaturas das casas dos filmes
hollywoodianos. As casas em sua maioria no subúrbio estavam ligadas ao centro da cidade
por um sistema de rede viária. Radburn (1929) um projeto da Corporation City Housing, foi
implantado no subúrbio sob os princípios:
da substituição dos quarteirões por blocos habitacionais, não cortados por
vias; a hierarquização das ruas; separação da circulação de pedestres da
circulação automóvel, criando uma rede de caminhos pedonais que se
cruzam em desníveis com as ruas; orientação dos espaços principais das
casas para jardins (LAMAS, 1993, p.312).

14

Paul Cret teve formação na École des Beaux Arts em Paris.
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A separação das circulações dos carros e dos pedestres assegurava o isolamento
das habitações e favoreceria o aproveitamento dos espaços livres coletivos. Em contraponto
ao sistema das habitações no subúrbio vemos na década de 1920 uma importante atenção
dada aos edifícios de escritórios de grande altura (skyscrapers) que mantinham padrões de
ornamento góticos. Os espaços internos, principalmente os “halls” no térreo, se misturavam
com os espaços da cidade, eram amplos com pés direito mais altos, e recebiam o vai-vem
dos pedestres que acessavam os elevadores, num movimento da cidade. O famoso edifício
“Rockefeller Center” em New York, concebido no final da década de 1920 e só concluído em
1940, exemplifica bem essa característica dos espaços urbanos públicos entremeados nos
edifícios de grande altura.
Conforme já comentado na biografia de Neutra, a exposição “The International Style:
Architecture since 1922”, montada no “Museu de Arte Moderna” - Nova York em 1932,
divulgou uma nova visão da arquitetura. A exposição continha fotos, desenhos e maquetes
de edificações na maioria européias e alguns exemplos norte-americanos. Alvar Aalto, Erich
Mendelsohn, Walter Gropius, Le Corbusier, Mies Van der Rohe, Marcel Breuer, Figini &
Pollini, são alguns dos representantes da Europa, e dentre os arquitetos dos EUA: Richard
Neutra e Howe & Lescaze. Os curadores, Johnson e Hitchcock, haviam viajado pela Europa
juntos e tinham a mesma paixão pela arquitetura moderna. Eles identificaram três princípios
no que denominaram de “novo estilo”: a expressão do volume ao invés da massa, o uso da
regularidade ou balanço ao invés da preconcebida simetria, e a expulsão do ornamento. A
exposição foi importante, pois gerou uma discussão acerca da arquitetura moderna e levou
muitos arquitetos norte-americanos a conhecer o desenvolvimento da arquitetura na Europa.
As críticas à exposição, segundo Handlin (2004), foram relativas ao enfoque dado pelos
organizadores às questões estéticas e, conseqüentemente, ao afastamento da arquitetura
de propostas sociais. Na bibliografia pesquisada, a referência ao trabalho de Neutra se limita
a dizer que a Casa Lovell foi exposta.
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Figura 16: Capa do catálogo da exposição republicado pela Norton
Fonte: www.arcoweb.com.br/debate/debate77.asp

Outra exposição igualmente importante foi a Feira Mundial de Nova York em 1939. A
Feira foi dividida em setores, Transportes, Comunicação, Alimentação, Interesses
Comunitários, das Nações, dentre outros. Os pavilhões expressaram as características dos
países e das empresas que representavam. O pavilhão do Brasil foi projetado por Lucio
Costa e Oscar Niemeyer, mostrou nossos produtos agrícolas, nossa flora, inclusive uma
vitória-régia. O pavilhão da Finlândia foi projetado por Alvar Aalto. O pavilhão da GM –
General Motors, projetado por Norman Bel Geddes, correspondia muito bem à proposta da
Feira “The World of Tomorrow”. Com o pavilhão “Futurama” a empresa teve a intenção de
criar um espaço onde o observador sentado em uma poltrona móvel sobrevoava maquetes
de montanhas e vales dos Estados Unidos, ouvia uma narração e via modelos animados do
futuro das cidades, da cidade do automóvel e de como o tráfego seria resolvido, em uma
previsão para o ano de 1960. A exposição primava pela exploração e apresentação de uma
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tecnologia avançada. O pavilhão da Westinghouse mostrou as inovações tecnológicas
acessíveis às residências. No setor de Interesses Comunitários, “Town of tomorrow”, foram
construídos 15 protótipos de casas com o intuito de mostrar os equipamentos, materiais e
técnicas construtivas nacionais disponíveis. O real propósito da Feira foi o de levantar o
povo e a economia americana que vinha da Grande Depressão, com “[...] o projeto moderno
uma imagem do futuro no qual a tecnologia produzirá uma economia florescente entorno da
qual estimulará uma sociedade coesa” (HANDLIN, 2004, p.211).

Figura 17: “Futurama” – Pavilhão da GM – Feira Mundial de Nova York – 1939
Fonte: www.pmphoto.to/worldsfairtour/home.html
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figura 18: “Futurama” – Pavilhão da GM – Feira Mundial de Nova York – 1939
Fonte: www.morrischia.com/research/futurama.html
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No final dos anos 1920 e início da década de 1930 surgiu uma tecnologia com novas
propostas e projetos usando novos materiais e sistemas construtivos. Richard Buckminster
Fuller, desenvolve a Dymaxion House e as cúpulas geodésicas de treliças metálicas. Fuller
parte do estudo matemático e de infinitas possibilidades estruturais, com elementos préfabricados e postula a “máquina de morar”; repensou todas as partes da casa utilizando os
critérios mais atualizados. A “Dymaxion House” foi pensada com um mastro central que
concentra todos os serviços essenciais da casa, é pré-industrializado e pode ser elevado por
gruas, possui tirantes de aço como estabilidade da estrutura. A água utilizada é re-filtrada e
re-utilizada. Sistemas mecânicos ajudam nos serviços domésticos, a limpeza é feita por
aspiração e ar comprimido. O mobiliário é pensado pela solução mais leve, o colchão de ar.
“A casa não tem nenhuma sala no sentido tradicional. Os espaços são divididos por
unidades de armazenagem com prateleiras e cabides móveis” (HANDLIN, 2004, p.214). A
proposta de Fuller é a produção em massa da casa como na fabricação de carros. Desse
modo,
A construção já não é a inserção de um objeto no ambiente natural, e sim
uma modificação das condições ambientais; a construção não é senão um
invólucro ou uma cobertura, no interior da qual se podem determinar
condições climáticas ideais (ARGAN, 1992, p.282).

A tecnologia a serviço da qualidade ambiental foi também utilizada por Richard J.
Neutra na obra da Casa Kaufman implantada no deserto; ele fez modificações no sítio para
melhorar as condições ambientais de moradia, torná-la habitável, sendo que a casa recebeu
todas as tecnologias possíveis para permitir esse feito. Maiores detalhes sobre esse projeto
serão fornecidos nos capítulos seguintes.
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Figura 19: Buckminster Fuller – Dymaxion House 1929
Fonte: www.designmuseum.org

No início do governo do presidente Franklin Roosevelt – 1933 -1945, os Estados
Unidos passaram por uma “Grande Depressão” econômica, com muitos desempregados.
Foi implementada então uma política habitacional atuando em três frentes: primeiro, com um
sistema institucional de empréstimo para reforma e construção de habitações; segundo, com
uma política de construção de novas cidades - “Tennessee Valley Authority”- TVA foi a
agência do governo responsável pelo desenvolvimento dos projetos da região do Rio
Tennessee -; e terceiro, com um programa de habitações de baixo custo, construídas pelo
próprio governo através do PWA - “Public Works Administration”. “Durante os anos 1930
arquitetos e engenheiros trabalharam em projetos para racionalizar a construção e assim
abaixar os custos das casas” (HANDLIN, 2004, p.217). Dentre as propostas estavam
sistemas de painéis pré-fabricados que pudessem ser montados conforme a necessidade
dos clientes.
O arquiteto Frank Lloyd Wright também contribuiu para a solução de casas pequenas
de baixo custo, fez estudos e projetos de várias casas que ele denominou de “Usonian
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Houses”. Chegou a escrever um manifesto sobre seu ideal para essas casas. A residência
Hebert Jacobs exemplifica esse ideal, uma reorganização espacial com a centralização dos
espaços de serviço, a implantação da habitação em forma de “L” voltada para a parte
posterior do terreno, o uso de novas tecnologias facilitando a construção, painéis divisórios
montados após a execução da cobertura sobre um projeto desenhado a partir do esquema
de grelha, sistema de aquecimento a vapor pelo piso.

Figura 20: Frank Lloyd Wright – Usonian Houses – Hebert Jacobs House -1936
Fonte: Pedro E. Guerrero – www.usonia1.com
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Figura 21: Frank Lloyd Wright – Usonian Houses –Hebert Jacobs House -1936
Fonte: SERGEANT (1975)

Sob o tema da criação das novas cidades, Wright desenvolveu o projeto teórico
“Broadacre City”. “A questão importante que Wright investigou nesses estudos foi como o
desenvolvimento de uma vasta área dos Estados Unidos poderia ser melhor ocupada
fornecendo prosperidade e uma ampla posse da propriedade[...]” (HANDLIN, 2004, p.230).
Em decorrência do crescimento econômico verificado após a Segunda Guerra, com o
crescimento econômico, as cidades dos Estados Unidos receberam grandes investimentos
nas áreas de edificação e de trânsito. Os edifícios que estavam com padrão construtivo de
baixa qualidade foram removidos, ao mesmo tempo foram implantadas vias expressas
ligando o centro das cidades às áreas mais afastadas e pouco ocupadas. Devido à
prosperidade a prosperidade do pós-guerra e ao boom econômico, os arquitetos dos
Estados Unidos tiveram uma grande oportunidade de construir desde centros empresariais e
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governamentais, galerias de arte, escolas, “shopping centers”, até parques industriais e
aeroportos, incluindo bases militares e embaixadas fora do país.
A partir da Segunda Guerra Mundial o mundo vai estar dividido em dois blocos
políticos e econômicos distintos – a União Soviética com o comunismo, e os Estados Unidos
com o capitalismo, sendo que os EUA vão reforçar a sua influência na América do Sul com a
“Política de Boa Vizinhança”.
No tocante à arquitetura na América do Norte, que sempre mantivera uma linguagem
clássica, acadêmica muito forte, houve no pós-guerra um novo entendimento e aceitação da
arquitetura moderna pela grande maioria dos arquitetos e da população. Algumas análises
sobre a adoção da arquitetura moderna na América do Norte apontam distintas
compreensões. Primeiro: uma nova arquitetura para uma nova sociedade, segundo: tudo
após a Segunda Guerra deveria ser moderno, expressar um desejo de modernidade, ou tãosomente harmonizar com a denominação da América como uma terra nova e de liberdade.
A

participação

desenvolvimento

da

dos

arquitetos

arquitetura

modernos

norte-americana.

europeus
Os

foi

imigrantes

importante
europeus

nesse
eram

personalidades da cultura, “homens da ciência, os literatos e os artistas mais modernos, que
nos anos que se seguiram a 1930 tiveram uma influência direta em cada um dos campos da
ciência e da cultura, desde a estética moderna até a física nuclear” (GIEDION, 1955, p.519).
Argan, no livro “Arte Moderna”, comenta a respeito da relação Estados Unidos e
Europa no pós - segunda guerra:
A relação dialética entre a cultura americana e a cultura européia estreita-se
principalmente quando a situação política na Europa torna-se mais
perturbada, e não são poucos os literatos, artistas, estudiosos, em sua
maioria alemães, russos e espanhóis, que procuram refúgio na América
livre. [...] Agora, os Estados Unidos tornam-se depositários, em nome da
democracia, dos valores da inteligência e da cultura; porém, no exato
momento em que os adota, adapta-os à sua estrutura social, ao seu “modo
de vida”. A tensão ideológica e polêmica, que opunha a arte moderna ao
conservadorismo europeu, já não tem ou parece não ter razão de ser no
quadro do modernismo e do progressismo americano; a vanguarda, que na
Europa andava contra a corrente, nos Estados Unidos segue pari passu
com o avanço tecnológico, mas perde o gume polêmico da vanguarda
(ARGAN, 1992, p.525).
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Dentre os arquitetos europeus contemporâneos de Richard J. Neutra que emigraram
para a América, cabe destacar Walter Gropius e Mies Van der Rohe; ambos com obras
relevantes dentro do Movimento Moderno, vieram para os Estados Unidos em 1937, no
período do entre-guerras.15 Gropius lecionou em Harvard e trabalhou com pesquisa na área
de tecnologia da construção. Mies tentou articular a linguagem da sua arquitetura para que
pudesse expressar a visão do mundo norte-americano do pós-guerra, e seu trabalho mais
reconhecido nos Estados Unidos foram os edifícios altos.
A história do arquiteto Louis I. Kahn é diferente da trajetória dos arquitetos já
mencionados. Kahn nasceu na Estônia em 1901, em 1905 foi para os Estados Unidos,
formou-se pela “Beaux-Arts”, Universidade da Pennsylvania, sob a orientação de Paul Cret.
É importante destacar na sua obra o esmero pelas questões sensoriais e perceptivas. De
acordo com Handlin (2004), após a viagem no início de 1950 para a Europa, Grécia e Egito,
Kahn foi capaz de conciliar as premissas da arquitetura moderna com a sua formação
acadêmica e entendeu que a arquitetura não envolve só a montagem dos usos dentro de
áreas dimensionadas, arquitetura é a criação de espaços que evocam sensíveis usos. Para
Kahn, o projeto de um edifício é muito mais que um sistema de paredes e colunas, ele tem
que ser suficientemente flexível para permitir os serviços complexos e emaranhados de
hidráulica, aquecimento, ar condicionado, elétrica, tão importantes nos edifícios.
Após a Segunda Guerra Mundial, a aspiração da classe média americana estava
focada na pequena casa no subúrbio e um carro na garagem. “Case Study House” foi um
programa concebido com o propósito de oferecer ao setor público, bem como às indústrias
de construção, protótipos de residência de baixo custo na linguagem moderna. O programa
foi proposto por John Entenza para a Revista Arts & Architecture entre os anos de 1945 a
1966. O objetivo de Entenza era incentivar os arquitetos a projetar e construir casas
modernas com baixo custo usando materiais doados pela indústria, e posteriormente

15

Como já foi dito na biografia do arquiteto, Richard Neutra emigrou para os EUA em 1923, não fugindo de
algo, mas de acordo com Drexler (1982) “emigrou porque admirava a energia e o otimismo Americano”, pág.
19.
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publicá-los. Vários arquitetos participaram desta proposta, dentre eles: Charles e Ray
Eames, Craig Ellwood, Pierre Koenig, Raphael Soriano e Richard J. Neutra. Segundo
Handlin (2004, p.245), “Case Study House” não teve influência direta nos projetos e
construções das residências de “padrão norte-americano” talvez em virtude de o ferro,
tecnologia utilizada na maioria das casas desse programa, não ser aceito pela população
para obras residenciais e também por não possuir a maleabilidade da madeira para as
pequenas construções.

Figura 22: Charles e Ray Eames – Case Study House #8/ 1945-1949
Fonte: SMITH (2007, p.23)

Figura 23: Charles e Ray Eames – Case Study House #8/ 1945-1949
Fonte: SMITH (2007, p.24)
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Na década de 1960 aparecem as primeiras críticas ao que era preconizado pelo
movimento moderno, como as de Catherine Bauer16 que em 1965 escreveu e questionou
acerca das pesquisas sobre habitação realizadas no pós-segunda guerra e ainda baseadas
no pensamento dos anos 1930, um tempo de depressão econômica, que tinha como
preocupação o mínimo, a estandardização e o coletivismo, enquanto naquele momento o
sonho da grande maioria dos americanos era o individualismo no subúrbio.
Alguns projetos menores de habitação de baixo custo foram construídos nesse
período do e foram bem sucedidos, outros de dimensões maiores foram problemáticos. A
década de 1960 é marcada, não só na América do Norte, pela publicação de teorias que
criticavam o Moderno: Kevin Lynch escreveu “A imagem da cidade” em 1960, Jane Jacobs
em 1961 escreve “Morte e vida nas grandes cidades americanas”, Christopher Alexander
em 1965 escreveu o texto “A cidade não é uma árvore”, e em 1966 Robert Venturi publicou
“Complexidade e contradição em arquitetura”.

1.3 A pesquisa e a tese

A Arquitetura Moderna, no período entre guerras, nos deu grandes mestres, e ainda
hoje mais de sessenta anos depois, suas propostas teóricas, suas obras arquitetônicas e
urbanísticas têm muito a nos oferecer, pela riqueza dos debates e pela inovação. Dentre os
arquitetos modernos destacamos Richard Joseph Neutra, arquiteto austríaco que foi para
América do Norte logo depois da Primeira Guerra Mundial. Esclarecemos que não é
pretensão desse trabalho olhar o movimento moderno pela história de um “herói”. A intenção
é discutir as qualidades da arquitetura moderna percebidas na excelente obra de um grande
arquiteto reconhecido no Brasil e que podem trazer subsídios para uma proposta de
edificação do início do século XXI.

16

De acordo com Handlin (2004), Catherine Bauer (1905-1964) foi a mais importante estudiosa americana sobre
habitação.
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Consideramos que pensar a Arquitetura Moderna pelo viés do olhar racional, técnico
e funcional, não basta, e que outros parâmetros do raciocínio do arquiteto moderno devem
ser colocados – a preocupação com a emoção do espaço, com a cultura, entendendo a
arquitetura como arte, com seus valores espirituais e sublimes. Os arquitetos modernos
buscavam uma ordem utópica, baseada na harmonia, harmonia do lugar, das pessoas,
buscavam uma vida saudável e feliz, o bem-estar e a tranquilidade. Essa busca da paz leva
ao contato com a natureza.
Sabe-se que para todas as estratégias de projeto, o programa sempre foi um ponto
relevante em todos os momentos históricos. Como definir o programa? A definição do
programa de necessidades leva a decisões de projeto que o arquiteto tem que assumir.
Nesse sentido, Beatriz Oliveira ressalta que
A arquitetura moderna racionalista herda de Durand a idéia da
determinação utilitária das formas arquitetônicas que faz com que o
programa seja responsável pela planta. O arquiteto começa seu trabalho
pelo levantamento de necessidades a serem atendidas pelo projeto e as
distribui em forma de planta sobre a reticula ortogonal. É com base nessa
manipulação bidimensional que ele pensará, em seguida, o corpo
tridimensional do objeto (OLIVEIRA, 2000, p.25).

Mas a arquitetura moderna não visa apenas o resultado direto das demandas do
programa. O que gostaríamos de levantar nesse trabalho são os outros olhares sobre a
arquitetura moderna.17 Quais seriam esses olhares? O primeiro pode ser o olhar para as
respostas do corpo. O corpo é o portador dos sentidos, vemos pelos nossos olhos, ouvimos
pelos nossos ouvidos, saboreamos o cheiro da manhã pelo nariz. Se queremos uma
arquitetura que se relacione com o nosso corpo, devemos permitir que os sentidos
participem ativamente. Mas a questão da arquitetura não é ter cheiro, ou ter som, a questão
é propiciar a poesia construída por esses elementos. É como na literatura: um amontoado
de palavras soltas não compõe um poema ou uma poesia, elas têm que ser articuladas de
modo que resultem em poesia. “A arquitetura é normalmente uma questão de percepções

17

A partir dos olhares dos autores das obras, das questões pessoais, John Peter (1994) escreveu uma história da
arquitetura moderna através dos depoimentos coletados em entrevistas realizadas com alguns arquitetos por anos
a fio.
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compostas, cuja conexão deveria ser compreendida pelo arquiteto projetista” (NEUTRA,
1954).
A obra do arquiteto Richard Neutra, além de atender a uma proposta da tecnologia
da arquitetura moderna, traz pontos de discussões relativos à percepção e às sensações,
que são requisitos da arquitetura atual. A obra de Neutra teve uma determinação
tecnológica racional, mas não podemos deixar de reconhecer uma invenção plástica
baseada no uso de materiais diversos, e ao mesmo tempo com uma intenção de economia,
um encontro com a paisagem e um domínio da natureza, e no somatório desses cuidados
ao trabalhar está o caráter perene da poesia.
Richard Neutra escreveu uma obra que abrange muitos textos decorrentes da
reflexão acerca da sua prática profissional como arquiteto e urbanista. Seus textos mostram
uma estreita aproximação entre o plano da idéia e a sua ação como projetista.
No presente estudo, a metodologia adotada foi a análise da obra de Neutra enquanto
desenho de observação, da memória, desenho enquanto desígnio, intenção na
representação dos projetos e enquanto obra construída. Procedemos a uma leitura
sistemática dos textos de Richard Neutra, das suas entrevistas e depoimentos. A produção
teórica do arquiteto é tão extensa quanto seus projetos arquitetônicos e urbanísticos. Alguns
textos não foram encontrados, mas na bibliografia estão listados os mais relevantes e
acessíveis. A etapa seguinte foi a leitura de tudo o que foi escrito sobre Neutra. O sistema
Art Index foi importante no levantamento da bibliografia “do” e “sobre” o arquiteto e sua obra.
Com relação à bibliografia utilizada, cabe mencionar ainda que a maior parte das obras
foram lidas no original inglês ou espanhol, sendo as traduções dos trechos citados ao longo
do estudo de responsabilidade da pesquisadora.
O processo de desenvolvimento do trabalho partiu então do paralelo entre teoria e a
prática, entre o que o arquiteto pensava e a ação do projeto. Assim estudamos assim a obra
do arquiteto Richard Neutra de acordo com as questões apresentadas nos livros e ou
ensaios. Sua reflexão teórica nos forneceu subsídios para pensar o desenho enquanto
projeto. Dentre os pontos de raciocínio do projeto, destacamos o grande interesse pela
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técnica construtiva, pela pesquisa tecnológica, que desponta desde a sua ida para a
América do Norte, a publicação do livro Wie baut Amerika? (“Como se constrói na
América?”), a participação no programa “Case Study House”, a pesquisa e o uso de novos
sistemas construtivos.
A visão sobre o meio ambiente nos projetos de Neutra é muita discutida, alguns
acreditam que o arquiteto não se preocupava com o entorno, outros levantam pontos onde
notamos essa preocupação. Através dos textos “Mistery of the site” e “Landscape
Architecture”, identificamos por parte do arquiteto um cuidado com a natureza e o clima, um
entendimento de paisagem, uma relação interior versus exterior com o “desenho” da quebra
da caixa, e uma preocupação com a ecologia.
Na seqüência, a percepção será entendida como a percepção do outro, ou seja, do
cliente, seus desejos e necessidades, definida no movimento moderno como a estrutura do
programa de necessidades. E a percepção sensorial em que a ação do corpo, estudado
fisiologicamente, responde à ação dos sentidos. A arquitetura como espaço das sensações
é um assunto discutido em algumas palestras de Neutra, mas aparecem principalmente em
três livros, Survival through design, Life and shape e Realismo biológico.
A relação entre a Teoria e a Prática do arquiteto Richard Neutra é o enfoque
primordial da nossa análise que resultou nos capítulos divididos entre os elementos
estruturantes da sua arquitetura: a tecnologia, a natureza e a relação interior e exterior, e a
percepção sensorial. Dispostos nessa seqüência os capítulos da tese refletem o nosso
modo de ver a arquitetura de Richard J. Neutra. É importante salientar que essas premissas
serão trabalhadas com o objetivo de verificar a possibilidade de serem relevantes para a
arquitetura contemporânea.
Na disciplina “Projeto de Arquitetura Urbana” fizemos um exercício de investigação
de novos processos que determinam a arquitetura18, o que nos ajudou a refletir a respeito de
quais serão os novos parâmetros e quais são aqueles que devemos ainda resgatar. Uma

18

O projeto da disciplina foi desenvolvido junto com a colega Juliana Torres de Miranda, professora da Escola
de Arquitetura da UFMG e doutoranda FAUUSP.
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dúvida constante, que persiste além deste momento, é: a forma precede ou é decorrência
no desenvolvimento do projeto? Sullivan disse que “a forma segue a função”, mas com uma
má interpretação dessa frase teremos como resultado, na cidade, espaços sem caráter
permanente como respostas de funções práticas e pragmáticas, sem a poesia dos espaços
que talvez não respondam a uma função objetiva mas sim do lugar das emoções, da
contemplação e também da ação.
Na abordagem de estratégias do projeto, desenvolvida como exercício na disciplina
“Projeto de Arquitetura Urbana”, tentamos colocar a possibilidade de criar o espaço
acidental, o espaço do evento enquanto acontecimento, da diferenciação, da cisão, da
mistura de usos. Os arquitetos modernos, ao contrário, tentaram a homogeneidade, o
equilíbrio, a setorização, a separação das funções, o espaço público ficava retido no térreo
ou na cobertura, enfim os modernos buscavam eliminar o conflito. Essa oposição entre o
pensamento contemporâneo e o moderno não ficou muito bem demarcada, na realidade há
um fio que os conecta: o arquiteto contemporâneo tem critérios que advêm da modernidade,
como alguns arquitetos modernos avançaram na linha do seu tempo e propuseram
raciocínios de projeto que condizem com a postura contemporânea. A atividade
desenvolvida nesse exercício foi importante pois trabalhamos com estratégias de projeto
contemporâneas, podendo assim fazer um paralelo com o raciocínio de projeto dos
arquitetos modernos ou, mais precisamente, com as estratégias e parâmetros colocados
pelo arquiteto Richard Neutra.
Segundo Montaner (1993, p.260),
Assistimos a um ressurgimento do minimalismo e do racionalismo, a
aparição de arquiteturas que primam pela busca de um sentido comum
tectônico presente no uso rigoroso e ascético dos materiais, na recriação de
espaços diretos e puros, na utilização de formas volumétricas e geométricas
simples, na austera utilização de repertórios sígnicos. Trata-se da
recuperação de uma poética da sensibilidade, do silêncio e do
contextualismo que toma como referência, por exemplo a obra de Richard
Neutra, Luis Barragán, José Antonio Coderch ou Álvaro Siza Vieira.

Em texto dos anos 1940, “Considerações sobre Arte Contemporânea”, Lucio Costa
abordou de forma magnífica o sentido e o significado de arquitetura e nos explica
perfeitamente o seu caráter de permanência:
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Enquanto satisfaz apenas às exigências técnicas e funcionais – não é
arquitetura; quando se perde em intenções meramente decorativas – tudo
não passa de cenografia; mas quando – fruto instantâneo de inspiração, ou
de procura paciente – aquele que a ideou pára e hesita ante a simples
escolha de um espaçamento de pilares ou da relação entre a altura e
largura de um vão, e se detém na procura da justa medida entre “cheios” e
“vazios”, na fixação dos volumes e subordinação deles a uma lei, e se
demora atento ao jogo dos materiais e seu valor expressivo, – quando tudo
isso se vai pouco a pouco somando, obedecendo aos mais severos
preceitos técnicos e funcionais, mas, também, àquela intenção superior que
seleciona, coordena e orienta em determinado sentido toda essa massa
confusa e contraditória de pormenores, transmitindo assim ao conjunto,
ritmo, expressão, unidade e clareza – o que confere à obra o seu caráter de
permanência: isto sim, é arquitetura (COSTA, 1995, p.257).

A tese a ser defendida nos capítulos subseqüentes é a de que a aplicação de alguns
princípios, tais como, ambientais, tecnológicos, sensoriais, misturados com uma ação
reflexiva por parte do arquiteto Richard Neutra, resultou numa obra com qualidade
reconhecida ainda hoje, com parâmetros que podem ser vistos como perenes – “isto sim é
arquitetura”.
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2. REFLEXÃO TEÓRICA E PRÁTICA

A área de concentração “Projeto de Arquitetura”, no Programa de Pós-graduação da
FAUUSP, tem como um dos objetivos “estudar o projeto de arquitetura como instrumento de
reflexão teórico-prática, com ênfase na escala intermediária de edificações e seu
rebatimento nas escalas do urbano e dos objetos.”1
Este capítulo tem o objetivo de analisar a relação entre a pesquisa empreendida pelo
arquiteto Richard Neutra e a sua obra, tanto arquitetônica quanto urbanística. Sua pesquisa
não era direcionada para um determinado projeto, era uma pesquisa que corria ao lado da
sua produção. Dois trabalhos que para o próprio autor são resultados de anos de reflexão
são: “Rush City Reformed” e “Survival Through Design”. O primeiro, Rush City, é um projeto
que nunca teve a pretensão de ser construído, trata-se de uma série de desenhos urbanos
que Neutra começou em Berlim e depois continuou na América do Norte, que eram a
“concepção de uma nova cidade baseada na aplicação de novos princípios sociais.”2 O
segundo trabalho, “Survival Through Design”, reúne 47 ensaios sobre a fisiologia do homem,
com ênfase na percepção, e foi publicado em livro.3 Segundo Argan, antes “a idéia era a
teoria que informava a prática”, “do século XVII em diante, a história da cultura é a história
da prevalência progressiva da prática sobre a teoria, da experiência sobre a idéia: até que a
teoria se torne teoria da prática e a idéia, idéia da experiência” (2001, p.11). Hoje o princípio
é a ação.
Richard Neutra teve sempre uma posição, um espírito investigativo. A pesquisa para
Neutra estava refletida na sua ação, no seu objeto arquitetônico e urbano. Pensou a
arquitetura e a cidade. Foi um arquiteto com uma grande produção arquitetônica e urbana, e

1

Disponível em : <http://www.fau.usp.br/ensino/pos/areas/area_projeto/index.html>. Acesso em: 15 mar. 2007
Revista AC, n 15, p. 15, 1934. A edição da revista foi responsabilidade do grupo Catalão do GATEPAC, e os
autores não assinavam individualmente os artigos.
3
Survival through design foi escrito por Neutra no final dos anos 1940, foi publicado pela primeira vez em 1954,
depois foi republicado em comemoração ao centenário de Frank Lloyd Wright, em 1969; em 1982 foi
republicado pelo filho Dion Neutra, e a última publicação foi em 1984. Em espanhol, com o título Planificar
para sobrevivir, foi publicado no México em 1957 pela Universidad de Columbia.
2
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que teorizou a respeito do que ele fez na prática. Quando desenhou “Rush City”, teve o
intuito de questionar e de pesquisar soluções espaciais que posteriormente ele as utilizaria
em seus projetos e construções. Neutra transitou da experimentação para a prática e viceversa, e as conclusões da prática se transformavam em textos. Buscou novos parâmetros
que pudessem interferir no projeto, mas sempre pensando no conforto do homem, em
proporcionar ambientes saudáveis ao cliente. A saúde, as implicações fisiológicas no
comportamento do homem foi uma das pesquisas que realizou, bem como a da tecnologia
construtiva.
Neutra estava convencido de que a investigação metódica, sistemática e bem
detalhada era importante para a arquitetura, mas acreditava também que a intuição oferecia
subsídios para essa investigação (1972, p.63).

2.1 A produção teórica de Richard Neutra
Neutra escreveu muito, de acordo com Zevi (1954). Neutra publicou suas reflexões
desde 1927 – Wie baut Amerika? (Como se constrói na América?), obra em que relatou
suas experiências no escritório da firma Holabird & Roche. Um livro sobre os recursos
modernos destinados a servir o homem; nele analisou a construção de um hotel e o que ele
significa nos Estados Unidos, focalizando a estrutura completa desse edifício de múltiplas
funções construído no centro da cidade de Chicago. Em 1930 publica Amerika: Neues
Bauen in der Welt (Novos métodos de construção no mundo), no qual apresentou também,
com fotografias, as obras de outros precursores.
O livro Wie Baut Amerika? contém algumas ilustrações do projeto “Rush City”. Na
primeira parte deste livro, Neutra abordou os problemas gerais e as possibilidades da
arquitetura americana e do desenho urbano, trânsito e transporte, estações e terminais,
zoneamento, e as leis retrógradas de Nova Iorque. Na segunda parte, usou o “Palmer
House Hotel” como um estudo de caso e examinou em detalhes o progresso e a
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organização da construção. Na terceira e última parte do livro, falou dos novos materiais e
técnicas construtivas não utilizadas no exemplo anterior do hotel.
Vários comentários sobre este livro circularam. Para o historiador Henry-Russell
Hitchcock, na arquitetura de vários países existia uma relação essencial entre o desenho
moderno, o método e os materiais com os quais se estava trabalhando, a arquitetura era
uma cristalização das soluções de engenharia para os problemas construtivos. Para Pauline
Schindler símbolos anteriormente usados foram descartados do mesmo modo que com a
modificação das forças sociais e econômicas modificou-se também a maneira de viver. Uma
crescente industrialização e populacional demandava a reforma de habitações compatíveis
com os salários e ajustadas ao trânsito e transportes...a perfeição estava baseada numa
produção e consumo em massa e na economia de custos.
Arquitetura social em países de clima quente, de 1948, foi publicado no Brasil. A
edição bilíngüe, inglês e português, tem a introdução escrita por Gregory Warchavchik, e é
fruto da viagem de Neutra, em 1945, às Américas do Centro e Sul. Nesse livro, como
arquiteto e consultor do “Committee on Design of Public Works de Porto Rico”, conforme
mencionado na introdução, Neutra traça diretrizes programáticas, propostas de organização
de espaços, soluções para os problemas climáticos de escolas públicas rurais e urbanas,
centros de saúde e hospitais distritais rurais e habitações coletivas em países de clima
quente. Preocupou-se também com o planejamento físico das cidades e regiões. O texto
faz, ainda, algumas referências aos problemas brasileiros e aponta caminhos para garantir
uma arquitetura de alcance social, que considerava consistir de pequenas ações para
atender as comunidades.
Em 1951 lança Mystery and realities of the site, pequeno livro que trata das
condições da casa e da paisagem, junção entre o domínio da construção e o domínio da
natureza. Em 1954, além de Survival through design, Neutra publicou La arquitectura
como factor humano, que é na realidade uma conferência proferida no Instituto Técnico da
Construção e do Cimento em Madrid. Em 1958 foi publicado em Buenos Aires Realismo
biológico: um nuevo renacimiento humanístico em arquitectura; este livro é uma
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compilação de textos e palestras versando sobre alguns temas que foram depois abordados
na sua autobiografia Life and Shape, publicada em 1962 e dez anos depois em espanhol Vida y forma. Os livros El Mundo y la vivenda, de 1962 e La Natureza y la vivenda, de
1970 foram publicados pela Editora Gustavo Gili, de Barcelona. O primeiro, de 1962,
coincide com o período das publicações de críticas ao movimento moderno. Neutra abre o
livro com um texto intitulado “Este livro é algo mais que uma simples coleção de gravuras –
equilíbrio entre os cegos números e os conceitos”, onde fez uma auto-análise e uma
autodefesa:
tenho tentado o melhor que pude, que minhas obras estivessem
sensivelmente relacionadas com a paisagem,tendo em conta, inclusive o
movimento do sol, [...]. Esta sutil adequação à paisagem, combinada com
um número limitado de meios construtivos, dá como resultado uma
variedade surpreendente, por assim dizê-lo, de um denominador comum,
como na antiguidade se produziu desde a Sicília ao mar Negro. Este era o
meu desejo e meu enfoque do problema, espero não ter fracassado
totalmente. Trabalhei pacientemente durante quarenta anos, enquanto os
gregos puderam dedicar-se quatro célebres séculos, para aprender a
construir de forma adequada às necessidades humanas (NEUTRA, 1962, p.
11).

O livro de 1972, publicado após a morte de Neutra, enfatizou as obras residenciais
de Neutra com textos explicativos das edificações, estava presente nos escritórios de vários
arquitetos brasileiros e foi o primeiro livro de Neutra com que tivemos contato, ainda como
estudante do curso de arquitetura e urbanismo.
Dentro da vasta lista de livros escritos por Neutra, Survival through design é o que
mais abrange as preocupações do arquiteto austríaco, como assinala Raymond Neutra no
Prefácio da edição de 1969:
a tese principal deste livro é que nós seremos capazes de buscar os
princípios da arquitetura na necessidade biológica ao invés das limitações
ou modificações da técnica construtiva, dos ditames da prática “função” ou
do arbitrário cânone da “beleza”.

Neutra usou o projeto “Rush City’ como fonte de pesquisa, de investigação e
transferiu para seus projetos urbanos ou arquitetônicos as soluções investigadas. O projeto
de Neutra remete a uma questão fundamental que é a importância da pesquisa urbana para
a arquitetura; em vários de seus projetos observamos que o arquiteto não pensava a
arquitetura diferente da cidade.
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Pensar a cidade foi uma característica de inúmeros arquitetos ao longo dos tempos.
Um exemplo brasileiro é Sergio Bernardes, arquiteto que propôs diversos desenhos
urbanos, como a “cidade submersa” e a “cidade utópica”.
Para o presente estudo, realizamos uma pesquisa no arquivo Coleção 1179 –
Richard J. Neutra, no Department of Special Collections, Charles E. Young Research
Library, UCLA, University of California, Los Angeles. Nas caixas de manuscritos e idéias
pesquisadas encontramos anotações de frases soltas, talvez relacionadas com algum
momento ou projeto, e que provavelmente se tornariam um texto. As preocupações com a
cidade e o carro aparecem em tópicos: “cada indivíduo ou cada família com seu transporte
privado – invenção do transporte comum mudou o planejamento da cidade – o carro
abandonou o descanso da família.”
Entre as reflexões de Neutra aparece uma preocupação com a formação do arquiteto
e com a atuação do professor. Para ele, o bom professor “é o homem que pode conduzir
todas as experiências, não somente a sua própria, é o professor que fala sobre aspirações,
o professor que entusiasma seus estudantes.”
A extensa produção teórica demonstra que para Neutra a educação visual não é
tudo, que escrever e construir se completam. Oscar Niemeyer ressalta a importância da
escrita: “escrever é muito importante, às vezes um projeto meu é aceito não pela arquitetura
que ninguém entende, é aceito pelo texto”.4 Segundo Niemeyer, quando faz um projeto,
começa a escrever a explicação como a “prova dos nove”; se não encontra argumentos para
explicar o projeto, é porque ele não está resolvido.
Em 1962, aos 70 anos, Richard J. Neutra escreveu sua autobiografia, Life and Shape
ou Vida y forma, um livro em que tratou da reconstituição de seu percurso e o reflexo de
suas vivências na sua obra. A palavra “vida” no título remete às suas percepções, seus
caminhos, seus encontros, suas trocas, fatos que ajudaram na geração da forma. Mas qual
é o sentido desse livro? Qual o interesse do arquiteto em escrever esse percurso nesse
momento? Primeiro podemos entender essa iniciativa como um reconhecimento do arquiteto
4

OSCAR NIEMEYER. Programa Conexão. Entrevistador: Roberto d’Ávila. Rio de Janeiro: TV Cultura, 1997.
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a todas as influências que ele possa ter recebido. Um reconhecimento de que a sua
arquitetura teve um lado histórico, que tudo aquilo que ele viu e todas as experiências das
quais participou tiveram uma importância fundamental no seu trabalho como arquiteto, e que
nós “possuímos força vital graças à força de interação com os outros”.5 Esse exercício de
reflexão que ele manteve sempre.
Sin embargo, alrededor de su persona no hay empinadas barreras, sino
más bien membranas permeables. Y el individuo absorbe constantemente a
través de ellas. Su existência no se da en el vacio o separada del mundo
exterior; no es una luz solitária en médio de la vacía oscuridad. El “yo” y el
“tu” se funden en uno por obra del estímulo mutuo y, una vez más,
elaborándose todo lo posible – tú mismo, yo mismo – en el curso de este
juego mutuo.6

Outra forma de entender o sentido do livro seria considerar, como mencionamos
acima, que nesse momento a arquitetura moderna estava sendo questionada, e várias
foram as publicações que pediam uma revisão do movimento moderno.7 Neste livro o
arquiteto faz uma análise de tudo por que passou, e defende aquilo em que acreditou. É
interessante observar que essa defesa se faz somente com textos, não utiliza os projetos, é
uma defesa teórica. Life and shape não fala especificamente de arquitetura; o livro reúne
uma história pessoal e textos de palestras que proferiu, alguns já publicados em Realismo
biológico
Para melhor entendimento da relação teoria e prática apresentaremos uma análise
do projeto “Rush City Reformed”, como estudo teórico da arquitetura e do urbanismo.

2.2 O Projeto “Rush City Reformed”
“Rush City Reformed”. Um projeto que nunca teve a pretensão de ser construído,
mas uma série de desenhos urbanos que Neutra começou a produzir em Berlim e depois
continuou na América do Norte. As palavras que denominam a proposta evocam o ritmo

5

NEUTRA, Richard (1962). “Desconcierto de vida” – Epílogo do livro Vida y Forma e prólogo do livro Life
and Shape.
6
Ibidem
7
Os livros foram citados no capítulo anterior.
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acelerado da vida americana. O projeto era um modelo de metrópole com uma população
de um milhão de pessoas, com estrutura viária pensada com avenidas de alta velocidade,
rebaixadas, o que eliminava a travessia de nível, com estacionamentos nos subsolos,
parques que separavam avenidas de alta velocidade, terminais de tráfego, como
contraponto a essa rapidez das circulações, casas térreas com pátios, escolas também
térreas com grandes aberturas para o exterior e centros comunitários.
Contemporaneamente à “Rush City Reformed” de Richard Neutra, o arquiteto Ludwig
Hilberseimer, a propósito do caos das grandes metrópoles, elaborou em 1927 um esquema
teórico de uma estrutura urbana, sem intenção de ser construída, denominada “Cidade
Vertical”, com uma aglomeração mais concentrada, diferentemente de Le Corbusier que
estudava a cidade na sua expansão horizontal, nas cidades satélites (HILBERSEIMER,
1988, p.493). A “Cidade Vertical” era dividida por planos em níveis, embaixo a cidade dos
negócios com a circulação de veículos, acima a cidade residencial com o tráfego de
pedestres, no subsolo as linhas de metrô. Seguindo o mesmo raciocínio de Neutra e dos
demais

arquitetos modernos,

Hilberseimer buscava

a

ordenação do

espaço,

a

homogeneidade, o equilíbrio, a setorização, a separação das funções: o espaço público
ficava retido no térreo ou nos primeiros pavimentos, enquanto a habitação ficava nos
pavimentos superiores.

Figura 1: Esquema da cidade vertical – L. Hilberseimer
Fonte: DE BENEDETTI; PRACCHI (1988, p. 495)
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“Rush City” foi publicada em 1934, no número 15 da revista AC (Documentos da
Atividade Contemporânea) – uma iniciativa do Grupo G.A.T.E.P.A.C (Grupo de Artistas e
Técnicos Espanhóis para o Progresso da Arquitetura Contemporânea). A publicação da
proposta de Neutra vem na seqüência do número da revista dedicado ao Congresso
Internacional CIAM organizado pelo CIRPAC (Comitê International pour la Réalisation des
Pròblemes de l’Architecture Contemporaine) sobre a Cidade Funcional.8
Neutra pesquisou e escreveu Rush City Reformed de 1923 até 1935.9 Se olharmos
em paralelo aos CIAM (Congresso Internacional de Arquitetura Moderna), podemos
observar que no III e IV CIAM o ponto principal de discussão era a cidade. No III CIAM
(1930- Bruxelas/Bélgica), ao qual Neutra compareceu como representante dos Estados
Unidos, o tema foi o estudo do parcelamento do solo, do loteamento racional, da habitação
coletiva que gera a cidade e do raciocínio da casa eficiente. No IV CIAM (1933 –
Atenas/Grécia), a partir da análise de trinta e quatro cidades européias, a discussão girou
em torno da proposta para a Cidade Funcional, com suas quatro funções: habitar, trabalhar,
recrear-se e circular, e obteve como publicação a “Carta de Atenas” de Le Corbusier,
tornada pública em 1941. Em 1942, J.L.Sert publicou “Can our cities survive?”, baseado nas
resoluções do IV e V CIAM, encontros de 1933 e 1937, respectivamente. No VI CIAM (1947
– Bridgwater/Inglaterra) a tônica do congresso foi a criação de um ambiente físico capaz de
satisfazer as necessidades emocionais e materiais do homem; neste momento Neutra está
escrevendo “Survival through design”, uma reflexão sobre as questões emocionais
fisiológicas do homem.
Os estudos sobre a “Rush City Reformed” duraram 12 anos, e estão associados ao
exame estatístico das insuficiências da urbanização americana, que difere da realizada na
Europa durante o período capitalista industrial. A América de Neutra começou a fluir da sua
8

O objetivo da Revista AC era fomentar e divulgar a arquitetura contemporânea, num total de 25 números a
revista circulou entre o primeiro trimestre de 1931 e junho de 1937. Nas páginas de A.C. se publicou arquitetura,
desenho, escultura, pintura e fotografia, segundo Francesc Roca Rosell “é possível ler alguns dos textos
fundamentais do urbanismo peninsular”. Para Solà Morales a experiência do Grupo e da revista foi tipicamente
vanguardista em relação às outras publicações da época.
9
Colaboraram com Richard Neutra os arquitetos: Gregori Ain, Peter Pfisterer, Addison Hehr, Harwell H. Harris,
Philip Firk, Marshal Shafer, Thomas Cook, Rafael Soriano, todos membros da Seção Norteamericana do CIAM.
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imaginação em 1924. Ele via cidades com necessidades profundas de metodologia, de
racionalidade, de um sistema de planejamento total.
Nesses estudos Neutra rechaçou a idéia de criar um centro da cidade, que no seu
entender significava o desejo de ostentação e monumentalidade. Assim descreveu o projeto:
Quando começamos o estudo do projeto “Rush City Reformed”, nossa
preocupação não foi a de traçar um plano ideal para uma cidade americana;
semelhante empreendimento não teria condições de realização dentro das
atuais condições econômicas e sociais. O trabalho é mais um compêndio de
investigação submetido a um processo técnico ajustado ao planejamento
das regiões metropolitanas. Antes de tudo tentamos: 1- Determinar o
problema da urbanização regional nos Estados Unidos- o centro mais
avançado do mundo do ponto de vista técnico, fixando certos aspectos
particulares da questão. 2- Racionalizar as soluções baseando-as em uma
completa documentação de estatísticas. O estudo técnico se baseia na
valorização da estrutura econômico-social, que é a garantia de estabilidade
da região metropolitana em cada caso, estrutura regional que está ligada à
nacional e à internacional (NEUTRA, 1934, p.18).

De acordo com McCOY (1960), a proposta urbana de “Rush City” antecipou o plano
da cidade de Brasília.10 Os desenhos de Neutra davam ênfase às linhas rebaixadas de
tráfego rápido, que eliminavam as travessias em nível, estacionamentos abaixo do nível do
solo, e parques separando as vias rápidas dos edifícios de apartamento. Corredores de
pistas para automóveis e trilhos cortavam a cidade numa rigidez geométrica.

Figura 2: Rush City Reformed – década 1920
Fonte: HINES (1982, p.63)
10

À primeira vista, a estrutura laminar do projeto “Rush City Reformed” parece remeter aos superblocos
laminares do projeto do arquiteto Rino Levi para o concurso de Brasília. Contudo, as semelhanças residem
apenas nesse aspecto, já que a proposta de Levi não reconhecia a metrópole como anonimato do espaço urbano.
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Segundo Sack (1997, p.148), “o projeto levava em conta a comunidade, o tráfego, os
lugares de estacionamento e de trabalho, assim como as novas formas de ensino, mas
estava centrado, sobretudo, em lugares melhores.”
Dramáticas e amedrontadoras imagens lembravam os desenhos do futurista italiano
Antonio Sant’Elia e as urbanas visões contemporâneas a Neutra, de Ludwig Hillbersheimer
e Le Corbusier.
Os detalhes, contudo deixam de lado essa imagem e mostram um projeto mais
humano com especificidades mais racionais. Um estudo mais cuidadoso dos detalhes, como
um zoom, mostram pontes que fazem várias conexões e rampas de acessos a autopistas,
detalhes que ficam perdidos no emaranhado da grande perspectiva. Como contraponto a
todo esse sistema e às grandes torres, aparecem as propostas das casas unifamiliares,
térreas e funcionais, destinadas a famílias com crianças. Com um programa de sala,
cozinha, serviço, garagem, dois quartos e um banheiro, são resolvidas geminadas e com
pátios. Aliás, dois pátios, um frontal voltado para a rua de acesso aos carros, e outro na
parte posterior para onde se volta a sala e um quarto.

Figura 3: planta das casas
Fonte: HINES (1982, p.62)

Um caminho coberto, como uma rua de pedestres, faz a ligação das casas com o
Centro Comunitário, que está localizado entre os conjuntos de casas.
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Figura 4- Residências com centro comunitário
Fonte: HINES (1982, p.62)

As necessidades vitais de cada grupo de moradores das habitações estavam
claramente especificadas e previstas no projeto: adultos solteiros, de ambos os sexos, que
vivem sozinhos; casais; famílias jovens com filhos pequenos; famílias formadas por adultos
mais velhos com filhos adolescentes que necessitam de instituição de ensino e instalações
de recreação, bem como escola de nível superior, dentre outros.

Uma variedade de

soluções foram oferecidas para as moradias: pré-fabricadas e transportadas como um todo,
casas de um pavimento em fileiras e casas agrupadas em torno de um pátio. Todas as
casas, se duplas, de dois andares ou em fileiras, sempre estavam de frente para o verde,
para um parque, e as crianças poderiam brincar com segurança distantes do tráfego de
automóveis. Um princípio do projeto era tratar a propriedade com regras para preservar a
individualidade de cada um. Os jardins frontais eram parques comuns, não eram murados
nem cercados.
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Figura 5: Plantas, elevações, perspectiva - casas
Fonte: MCCOY (1960)

Os quarteirões urbanos eram em faixas longas e estreitas, uma forma de garantir
uma insolação ótima e eliminar os prismas internos. A altura dos edifícios estava limitada a
sete (7) pisos. Toda a superfície do solo, da parte central da cidade, que ficava embaixo das
estruturas dos edifícios, era dedicada ao estacionamento e tráfego de veículos. As
passarelas de pedestres eram de 2 a 3 andares acima das ruas e alcançadas por
elevadores nas intersecções, as lojas estavam no mesmo nível das passarelas.
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Figura 6: esquema setor residencial entre a zona industrial local e zona verde
Fonte: AC 15 (1934,p. 19)

Figura 7: Rush City Reformed – vista aérea
Fonte: HINES (1982, p.62)
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As praças de comércio de vizinhança eram pequenas, mas tinham uma importância
maior que os parques extensos. Na arquitetura Neutra tentou recapturar as praças
pequenas onde qualquer um poderia passar uma hora para refrescar a cabeça. Mercado
com tipologia de “drive in”, também em uma dimensão de pequena escala, reconhece o
significado do automóvel para a vida moderna.

Figura 8 – Detalhe mercado
Fonte: HINES (1982, p.64)

Escolas construídas com corredores externos antecedem a proposta de projeto de
Mies e Neutra, nas décadas de 1930 / 40.

Figura 9 – Neutra/ estudo de escola
Fonte: BOESIGER (1951, p.148)

Figura 10 – Neutra/ estudo de escola
Fonte: BOESIGER (1951, p. 148)
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Os primeiros desenhos da “Rush City” incluem também os croquis da tipologia
escolar posteriormente utilizada por Neutra, uma elipse, como um ginásio, com as salas de
aula abertas para pátios. Neutra entendia que os edifícios públicos escolares deveriam ser
um produto em série, estudado por um grupo formado por pedagogos, engenheiros,
arquitetos e urbanistas, com um custo bem módico. No desenho desta tipologia ele evitou o
edifício de multipavimentos em favor de um anel de salas de aula em só um pavimento; as
quais eram abertas de um lado para corredores protegidos e do outro lado para pátios de
jardins. O desenho da escola deveria ter uma independência da orientação. O mobiliário
deveria facilitar o agrupamento dos alunos, e a entrada de luz zenital permitiria todas as
disposições. Deveria permitir a expansão das atividades escolares da classe para o exterior
em um pequeno jardim. O modelo do “Ring Plan School” obteve um sucesso muito grande
principalmente em Los Angeles, onde o esquema aberto ao ar livre parecia extremamente
apropriado para o clima da Califórnia.

Figura 11 – Neutra/ Ring School Plan
Fonte: HINES (1982, p.103)
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Torres de escritórios foram desenhadas com paredes de vidro, pisos em concreto,
conjugando elementos horizontais e verticais.

Figura 13 – Torre
Fonte: HINES (1982, p.65)

Figura 12 – Rush city – centro de negócios
Fonte: SACK (1997, p.148)

Para o porto e o distrito industrial, abóbadas como estrutura sugerem fábricas e
armazéns.
Enquanto na percepção geral do projeto da “Rush City” lembramos as imagens do
movimento moderno europeu, as altas torres remetem à Escola de Chicago. Os mercados
tipo “drive in” e os edifícios baixos, por outro lado, são influência da cultura do automóvel e
dos esparramados edifícios horizontais de Los Angeles (HINES, 1994, p.61).
Nos parques regionais se situavam as escolas primárias, uma para 500 crianças, e
os institutos para 1.500 estudantes. As zonas de pequenas indústrias acomodavam
atividades de fabricação leve e serviços como lavanderia, oficinas para conserto de carros,
abastecimento dos edifícios, mobiliário doméstico, oficinas diversas de carpintaria,
marcenaria; estavam vinculadas às áreas residenciais da mesma maneira que os centros
comerciais que oferecem produtos de uso cotidiano.
A chave do desenho da cidade era o movimento, tratando as rodovias de trânsito
rápido, o sistema de metrô, o trilho, o aeroporto e portos como um mesmo objeto. Todas as
formas de transporte eram interligadas e a cidade era mantida organizada e fluida. Uma

74
reflexão teórica e prática
característica interessante era o local de pouso dos helicópteros que estava na estação de
metrô e nas estações elevadas.
Para Neutra o aeroporto se tornaria parte do sistema universal de transporte.
Evidentemente que os aeroportos teriam formas e dimensões de acordo com o porte dos
aviões, mas o foco do sistema de transportes desse projeto eram os terminais integrados de
transferências – locais aonde se poderia chegar a um sistema de transporte e mudar para
outro. As conexões abrangeriam os trens suburbanos de longa distância, os trens rápidos,
os automóveis e os aviões.

Figura 14 - Rush City – Terminal ferroviário
Fonte: BOESIGER (1951, p.199)

Figura 15 – Rush city – terminal / corte perspectivado
Fonte – BOESIGER (1951, p. 199)
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Figura 16 – Rush City – aeroporto
Fonte: HINES (1982, p.67)

O projeto da“Rush City Reformed” continuaria envolvendo Neutra ainda na década
de 1930. Com a ajuda de seus aprendizes desenvolveu novos aspectos futuros para esta
cidade, racionalizou e humanizou a temática original. Isto era típico de Neutra, que ao invés
de fazer, ao acaso, croquis utópicos, agrupou essas idéias e imagens visionárias dentro de
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um relativo sistema unificado. A “Rush City” serviu para Neutra como uma reserva de boas
propostas e possibilidades de resolver problemas futuros de arquitetura e desenho urbano.
Neutra dizia que a “Rush City Reformed” não estava baseada em rígidos esquemas
abstratos e teóricos, mas numa série de esforços de um quarto de século, estudando
problemas urbanos de uma maneira científica, expressando uma crença na flexibilidade total
do planejamento das cidades. Nos anos 1950, Neutra lamentou a contínua instabilidade
social e econômica que não permitiu métodos de construção válidos, financiamentos e usos
da terra desenvolvidos de acordo com as vantagens tecnológicas existentes. Conforme
apontamos no início deste capítulo, Neutra usou o projeto “Rush City” para ilustrar o livro
“Wie Baut Amerika?”, em 1926.
Em uma carta endereçada a Neutra em 1940, Maxwell Fry questiona as propostas
modernas que tratam de uma arquitetura a ser vivida por robôs, arquitetos criando um bravo
novo mundo simplesmente porque estavam prontos para praticar, e para Fry,

Neutra,

naquele momento, não poderia acreditar com tanto fervor na “Rush City Reformed”.
Realmente, Neutra estava começando a questionar a “Rush City”, como foi demonstrado
pelo seu trabalho dos anos 1940.
Quando iniciaram-se os estudos do projeto da “Rush City Reformed”, a preocupação
não foi a de traçar um plano axial para uma cidade americana: semelhante empreitada não
teria nenhuma possibilidade de realização dentro das condições econômicas e sociais
daquele momento. O trabalho foi mais um compêndio de investigação submetido a um
processo técnico de planejamento das regiões metropolitanas.
Através do plano urbanístico da sua metrópole “Rush City Reformed”, Neutra discute
problemas urbanos e arquitetônicos. Propostas urbanas para essa metrópole utópica foram
utilizadas em pequenas soluções arquitetônicas. Acreditamos que no geral todo o
movimento moderno fez essa aproximação entre arquitetura e urbanismo, e Neutra mantém
também esse diálogo, pensou a cidade e o objeto arquitetônico.
Em nossa análise, o arquiteto utilizou “Rush City” como fonte de pesquisa, de
investigação e transferiu para seus projetos urbanos ou arquitetônicos as soluções
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interessantes investigadas. Neutra via a cidade como um zoneamento de funções, uma
cidade funcional. Pensou a cidade como mobilidade, sistemas de circulação, viário.
Percebe-se a importância do estudo de “Rush City” para Neutra diretamente nos
projetos das escolas, e indiretamente sobre as pesquisas tecnológicas e reflexões sobre o
meio ambiente, temas que serão tratados nos capítulos seguintes.
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3. DESENHO E CONCEITO

Meus desenhos podem ter sido inovadores e chocantes, [...]
mas eles nunca foram sensacionais. Eles sempre foram
realizados de forma conservadora com uma dimensão de
tempo em mente.
Viver a forma não significa que se dependa exclusivamente
das imagens visuais. Toda a alma colabora. Árvores edifícios - seres humanos - animais – desenhos durante meio
século.
Richard Neutra

O desenho manifesta-se de muitas maneiras conforme a sua destinação: desenho de
observação, de memória, de estruturação de uma idéia e de como representá-la. Lucio
Costa afirma que o desenho desenvolve “o hábito da observação, o espírito de análise, o
gosto pela precisão,” fornece os meios de traduzir as idéias e de registrar as observações
graficamente, “para dar a todos melhor compreensão do mundo de formas que nos cerca,
do que resultará, necessariamente, uma identificação maior com ele” (1995, p.242). O
arquiteto faz ainda uma classificação do desenho conforme a diversidade de objetivos,
assim esquematizados por ele:
1- para a inteligência quando concebe e deseja construir, o desenho como
meio de fazer, ou desenho técnico; 2- para a curiosidade quando observa e
deseja registrar, o desenho como documento ou desenho de observação; 3para o sentimento quando se toca; para a imaginação quando se solta; para
a inteligência quando “bola” a coisa ou está diante dela e deseja penetrarlhe o âmago e significar – o desenho como meio de expressão plástica, ou
desenho de criação (COSTA, 1995, p.243).

Acreditamos que a força, o caráter de um desenho possa agregar duas ou todas
essas modalidades: desenho técnico, desenho de observação e desenho de criação,
classificadas por Costa. Por exemplo, o desenho de observação ou mesmo o desenho
técnico pode ter um caráter de expressão plástica. O desenho técnico mesmo como
linguagem universal pode ser arte, assim como o desenho de criação pode se basear na
linguagem técnica.
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“Desenho é linguagem e enquanto linguagem é acessível a todos” (ARTIGAS, 1986,
p.48), e é também uma forma de conhecimento. Uma ação interativa do olho, olhar para ter
conhecimento do mundo. Diversos elementos caracterizam um desenho, traços, linhas,
enquadramento, técnicas e escalas utilizadas. O traço do desenho, os tipos de linha
identificam o artista, o sujeito operante, como na caligrafia, cada pessoa tem a sua e pode
ser identificada por ela. O olho do observador, o enquadramento da cena, o recorte do fato
ou da paisagem selecionada, em todos essas ações há o sujeito que olha. O olhar é
cognitivo, primeiro selecionamos o que nos interessa, enquadramos, e daí, registramos com
croquis. Cada homem vê sob sua própria ótica. Segundo Kahn (1981, p.77), o puro prazer
que se sente no ato de desenhar fica refletido no próprio desenho, e é a relação própria do
sujeito e a sua abstração pessoal o seu pensamento no ato do desenho; de forma que não
podemos copiá-lo como uma imitação, pois essa é uma qualidade única do sujeito. Nesse
sentido, Oliveira (2000) enfatiza o envolvimento do corpo na experiência do desenho:
Modo de expressão e reconhecimento do mundo, o desenho é uma
linguagem que realiza-se mediante uma operação expressiva do corpo que
visa algo. Todo movimento, todo olhar, todo tato, efetua nossa comunhão
com as coisas e faz com que cada gesto que esboçamos no papel para
representá-las seja ao mesmo tempo uma tomada de consciência do mundo
e a elaboração de um mundo. Ao desenhar, o corpo associa-se ao
espetáculo para descobrir novamente a coexistência das coisas percebidas,
para encontrar aquilo que já sabia mas que, paradoxalmente, ignorava e
que a contingência daquele momento lhe trouxe à presença. A coluna do
templo que olhávamos distraidamente, adquire sentido por nossa intenção
significativa e revela-nos sua materialidade pulsante, transmite-nos essa
maneira de ser que é a do vertical e que nos fará, mesmo na sua ausência,
trazer novamente ao papel a emoção daquele encontro. Porque entramos
em contato com ela, estabeleceu-se ali uma nova dimensão da experiência
na qual realizamos tal objeto em nós, e por esse motivo podemos dizer,
enfim, que nosso desenho a diz. Não importa que tipo de desenho, se de
observação, se técnico, algo assim só ocorre se nos abrimos à experiência
(OLIVEIRA, 2000, p.56).

Pela sua capacidade de interferir na reflexão do sujeito, o desenho se torna um
importante método de análise da arquitetura. Quereremos dizer que o desenho é uma forma
de apreensão de um conceito e de uma idéia. Desenho é o instrumento primário, mas não
único, da comunicação arquitetônica e da análise de seus objetos. Estudar os desenhos
iniciais e originais geradores do projeto é fazer a ligação direta com a concepção, uma vez
que os caminhos que o pensamento do autor percorreu podem ser claramente ser traçados
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e, assim, ajudar a entender um objeto, uma obra arquitetônica ou um espaço urbano, pelo
viés do raciocínio do arquiteto autor do projeto.
O desenho analítico esquemático feito em cima de uma obra ou sobre um projeto é
uma técnica de conhecimento que também nos permite interpretá-los. O recurso do
desenho, ou melhor, do redesenho, os esboços em planta, em cortes, nos detalhes permite
ao critico uma análise da arquitetura por diversos pontos do objeto em si e dele e seu
entorno. A título de ilustração, lembramos uma banca de graduação em que um colega fez
um depoimento sobre o excelente trabalho de um aluno, mencionando que para poder
compreendê-lo melhor, sintetizá-lo e avaliá-lo, tivera que esboçar inúmeras vezes no papel
os traços daquele projeto.
Francis Ching, Geoffrey Baker e mais tarde Bernard Leupen usaram do recurso do
desenho para analisar a arquitetura moderna e contemporânea. Ching, no livro Arquitectura:
forma, espacio y orden, fez uma análise morfológica dos elementos do espaço e da
arquitetura a partir de desenhos e o texto do livro do próprio punho. Baker, em seu livro Le
Corbusier. An analysis of form, não apresenta nenhum desenho de Corbusier, apresenta
diagramas ou desenhos seus na leitura da obra de Corbusier, com o intuito de descobrir o
conteúdo da elaboração do projeto. Já Leupen diz que a tarefa da análise não é reproduzir
fielmente o objeto, mas examinar aqueles componentes cruciais, e que o desenho analítico
pode omitir informações ou enfatizá-las. Ele utilizou as ferramentas do desenho do autor do
projeto, desenhos que melhor se enquadravam na análise ou na referência do projeto e na
fotografia. No apêndice do livro Proyecto y análisis: evolución de los princípios en
arquitectura, Leupen mostra as técnicas de desenho possíveis para facilitar uma análise.
O desenho nos fornece informações conforme o que perguntamos a ele; assim,
analisar os desenhos de projetos é fundamental para o arquiteto. Hill (2003) afirma que para
os arquitetos o desenho é tão real quanto a construção. Primeiro, porque o arquiteto faz o
desenho mas não a edificação; segundo, porque o arquiteto tem um controle maior sobre o
desenho do que sobre a obra; e, terceiro, porque o arquiteto faz o desenho antes da
construção.
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O grande arquiteto Louis Kahn desenhou Albi, cidade francesa, para captar a
embriaguez mental do arquiteto, pois segundo ele, nós, arquitetos, desenhamos sob a ótica
da construção, que é inerente à profissão da arquitetura. Quando visitou Carcassone, Kahn
estudou-a por meio de desenhos: “assim que cruzei as suas portas, comecei a anotar e a
desenhar, as imagens que ia estudando [...]. Comecei a memorizar atentamente, as
proporções e os detalhes daquelas grandiosas construções” (KAHN, 1981, p.77).
O arquiteto franco-suíço Le Corbusier possuía seu caderno com os croquis das
viagens de estudo.

Figura 1: Pisa - croquis de viagem de Le Corbusier
Fonte: W. BOESIGER/H. GIRSBERGER (1971, p.20)

Dentre os tipos de traços de desenho para a concepção do projeto, os arquitetos de
um modo geral utilizam o recurso do “Croqui”, em parte pela escassez do tempo, pois a
rapidez dos traços não deixa escapar a idéia, e muito em virtude da síntese que pode ser
gerada. “Croqui”, segundo o dicionário Corona & Lemos (1989, p.153),1 é um “esboço de
desenho. São os primeiros traços que são executados para transportar ao papel a idéia que
faz o arquiteto de determinada solução arquitetônica”; podemos também denominá-lo risco.
Segundo Lucio Costa (1995, p.242),

1

CORONA, E.; LEMOS, C.A.C. Dicionário da arquitetura brasileira. 2.ed. São Paulo: Artshow Books, 1989.
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O rabisco não é nada, o risco – o traço – é tudo. O risco tem carga, é
desenho com determinada intenção – é o design. É por isto que os antigos
empregavam a palavra risco no sentido de “Projeto”.[...] Risco é desenho
não só quando quer compreender ou significar, mas “fazer”, construir.

É nesse sentido que temos o desenho como desígnio, como intenção e enquanto
projeto.
“O ‘desenho’ – como palavra, [...] traz consigo um conteúdo semântico extraordinário.
Este conteúdo equipara-se a um espelho, donde se reflete todo o lidar com a arte e a
técnica no correr da história” (ARTIGAS, 1986, p.41). Ou seja, a relação entre o objeto
arquitetônico e a sua representação pelo desenho é uma relação de cumplicidade; a
representação, mesmo sendo um código determinado, reflete a proposta conceitual e é um
dos instrumentos do projeto.
Oswaldo Arthur Bratke, arquiteto brasileiro (1907/1997) foi representante de uma
geração de arquitetos que tinham paixão pelo desenho, tanto o desenho de natureza
artística quanto o desenho de arquitetura, onde as perspectivas do projeto de arquitetura
eram apresentadas com técnicas de aquarela, bico de pena, guache, dentre outras.
Uma geração filha dos cursos de arquitetura onde o desenho à mão livre era
imprescindível. Para se resolver o projeto de arquitetura, uma infinidade de imagens gráficas
eram produzidas. Segawa (1997, p.43) relata que em entrevista Bratke “relembra a
importância do desenho, do croqui feito diante do cliente como recurso de diálogo e
deliberação conjunta.” A paixão de Bratke pelo desenho é tão grande que na década de
1960, ele encerra sua atividade como profissional, mas “vislumbra no desenho um meio de
permanecer ligado à arquitetura” (SEGAWA, 1997, p.301).
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Figura 2: Estudo de Casa a beira-mar, Ubatuba, 1959/60, Oswaldo Arthur Bratke
Fonte: SEGAWA (1997, p.159)

Feitas essas considerações, faremos a leitura dos desenhos do arquiteto Richard J.
Neutra enquanto desenho de observação e análise, e desenho enquanto desígnio, projeto.

3.1 Desenho de observação de Richard Neutra
- desenho de observação – expressão do sujeito operante – desenho de memória –
O arquiteto Richard J. Neutra, durante toda a sua vida, fez desenhos de observação
como apreensão da paisagem natural, da paisagem construída da cidade, dos hábitos e
costumes das populações. Como um caderno de anotações, como se quisesse guardar não
só na memória tudo aquilo que viu e vivenciou. Para fazer seus registros, ele utilizou os
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seus croquis, normalmente com técnicas em grafite e carvão. O desenho neste caso é uma
forma de conhecimento e de apropriação.
Richard J. Neutra viajou muitíssimo como consultor, pesquisador, estudante, mas
raramente como turista. Seu olhar se voltava para as questões arquitetônicas, urbanas e
ambientais. Seu interesse estava na operação e tecnologia dos locais industriais, mas
também nas questões culturais, históricas e geográficas das regiões que conheceu. Seus
croquis, de uma excelente qualidade técnica, nos mostram diversas cidades e cenas
urbanas, como pessoas com seus trajes típicos e executando alguma atividade
característica do lugar, uma tourada no México, mãe e filho frente a um santuário ancestral,
danças típicas, conversas em grupos. Seus croquis são como uma anotação daquilo que ele
estava observando ou mesmo de uma imagem selecionada e que deveria ser guardada.
“Para cristalizar suas impressões na memória, o sr. Neutra fez numerosos rápidos croquis
durante suas longas viagens.”2 O olhar do arquiteto que seleciona e dirige para algum
detalhe da cena.
Os croquis ajudam a construir uma memória que posteriormente podem aparecer na
obra do arquiteto; Oscar Niemeyer disse que guarda tudo aquilo que os seus olhos viram. A
atuação da memória, que para Neutra não é somente visual, fundamenta o desenho do
projeto, conforme se lê em Vida y forma:
Em nosso entusiasmo pelo novo e também pelo que tem coerência lógica,
não devemos desdenhar o tesouro elementar de nossa memória, nem as
adaptações que bem atendidas e utilizadas podem fundamentar o desenho
(projeto) com mais eficácia que a mera racionalidade (NEUTRA, 1972,
p.315).

Neutra tinha uma forte miopia somente no olho direito; assim, com esse olho
buscava o detalhe minucioso e preciso, e com o olho esquerdo olhava toda a composição.
Conforme relata em seu texto, sua mente “oscilava entre uma intenção de compreensão
total, com enfoque geral e integrado e o perfecionismo minucioso da miopia” (NEUTRA,
1972). No capítulo “Los ojos desiguales” do livro Vida y Forma, Neutra escreve sobre os

2

Nota do Editor da revista Progressive Architecture, na apresentação de “Observations on Latin América”
(NEUTRA, 1946).
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desenhos que fez de viagens que realizou, da maneira como viu o mundo – são imagens de
um mundo multifacetado. Ele desenhou desde pequeno, fazia passeios próximos a Viena ou
viagens mais longas com o intuito de desenhar e pintar.
Neutra utilizou o desenho para fazer análises urbanas. Na primeira parte do livro
“Mensch und wohnen”, através de croquis à mão livre e em grafite, Neutra fez comentários
sobre a relação de vizinhança, mostrando locais do espaço urbano que são pontos de
encontro, locais de estar e de agrupamentos na cidade, lembrando o que Hertzberger (1996)
fez em Lições de arquitetura.
Dion Neutra (2003), filho de Richard Neutra, em entrevista concedida à
pesquisadora, deu a seguinte declaração sobre o pai:
Eu diria que ele foi uma pessoa muito talentosa como desenhista. Eu
sempre pensei que ele poderia ter sido um artista e não um arquiteto, seus
desenhos são lindos. Ele também tinha uma habilidade tremenda de
absorver coisas complexas sob muitos aspectos.

Os desenhos apresentados nesse trabalho datam da primeira viagem que Neutra fez
ao Brasil, em 1945, e foram publicados em livros3 e revistas da área de arquitetura, como

Progressive Architecture. Aproximadamente em 1959 ou 1960, segundo relato oral do
professor Dacio Ottoni e dos professores Zanettini e Joaquim Guedes, Richard Neutra
retornou ao Brasil e fez uma palestra na FAUUSP.
Nos croquis de várias cidades do Brasil percebemos que Neutra tentou mostrar as
múltiplas faces do país. Rio de Janeiro, São Paulo, Ouro Preto e Carolina, no interior do
Maranhão. Das cidades à beira-mar às cidades nas montanhas e no planalto do interior. As
observações que acompanham os croquis mostram um Neutra preocupado com o estudo do
desenvolvimento das cidades e com o meio ambiente: com a insolação das praias, “que
devem ser protegidas contra o velho estilo de metropolização e preservadas para um ótimo
uso”. Sua leitura do espaço urbano denota uma visão poética em expressões como:
“acariciadas pela brisa do oceano”; “[...] o Rio de Janeiro nos recebe com praias curvas
3

Os croquis das viagens de Neutra aparecem nos livros: Vida Y Forma, Neutra (1972); Richard J. Neutra,
Instituto Eduardo Torroja de La Construccion y Del Cemento (1968); Masters of World Architecture: Richard
Neutra, McCoy (1960); Buildings and Projects, Boesiger (1951); Mystery and realities of the site, Neutra
(1951); Richard Neutra 1961-66. Buildings and Projects, Boesiger (1966).
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(enseadas) protegidas entre as rochas cinza e o verde das vegetações das escarpas se
encontrando com o azul das águas do Atlântico Sul”; “[...] as janelas superiores das casas
concedem uma vista espetacular sobre a cidade acomodada no vale”.
Reproduzimos a seguir os croquis feitos por Neutra das cidades do Rio de Janeiro,
São Paulo, Ouro Preto e Carolina, acompanhadas de comentários feitos pelo arquiteto em
sua análise do espaço urbano.

Figura 3: Rua da Carioca – Rio de Janeiro 1945 - Desenho intitulado “Caos colorido, desordem pitoresca”
Fonte: McCOY (1960, p. 114)
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Figura 4: Praia de Copacabana manhã de domingo – 1945
Fonte: Revista Progressive Architecture, maio 1946.
Comentário de Neutra: “Copacabana glamourizada pelos filmes publicitários e revistas
americanas. É realmente muito impressionante, como uma moderna Park Avenue, sendo
acariciada pela brisa do oceano...” [...] Como as pessoas de Waikiki disseram, seu período
de banho diminuiu de oito horas por dia para um breve período da manhã em razão da
sombra dos altos edifícios de apartamentos. Os cariocas, os arquitetos e planejadores
concordam que as praias mais distantes, Leblon, Ipanema...etc., que ainda não estão
totalmente exploradas devem ser protegidas contra o velho estilo de metropolização e
preservadas para um ótimo uso.”

Figura 5 : Praia do Leblon – Visão do Morro Dois Irmãos - Rio de Janeiro – 1945
Fonte: Revista Progressive Architecture, maio 1946.
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Figura 6 : Rio de Janeiro – Vista aérea do Pão de Açúcar – 1945
Fonte: Revista Progressive Architecture, maio 1946.
Comentário de Neutra: “A cidade alegre do Rio de Janeiro nos recebe com praias
curvas (enseadas) protegidas entre as rochas cinza e o verde das vegetações das
escarpas encontrando com o azul das águas do Atlântico Sul. [...] Rio, Hong Kong,
Vancouver – o coração do homem freqüentemente responde à sedução desses
fantásticos lugares somente ameaçados pela agitação da metrópole.”

Figura 7: Rio de Janeiro – Vista aérea Baia de Botafogo – 1945
Fonte: Revista Progressive Architecture, maio 1946.
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Figura 8: São Paulo – Centro da cidade
Fonte: Revista Progressive Architecture, maio 1946.
Comentário de Neutra: “Esse croqui foi feito no tumultuado centro da cidade
com uma população de 2 milhões de pessoas. Artérias de alto trafego se
cruzam em diferentes níveis; no meio de edifícios vitorianos, predestinados a
desaparecer em um ou dois anos, estão altos edifícios de escritórios e hotéis
com áreas restritas de estacionamento. O ex-prefeito Prestes Maia foi um
engenheiro com vigoroso instinto planejador. Sua administração construiu
avenidas em anéis, regularização dos rios, pontes e túneis. Mas São Paulo, a
capital de um estado com um futuro promissor, ainda sente falta de leis de
zoneamento apesar dos aplausíveis esforços da organização civil do Instituto
Brasileiro de Arquitetos do qual Eduardo Kneese de Melo é o presidente e seus
membros, Gregori Warchavchik, o pioneiro da arquitetura contemporânea no
Brasil, Rino Levi, e muitos outros estudiosos e profissionais capazes são
membros.”

Rino Levi analisa da mesma forma que Neutra a cidade de São Paulo e, de acordo
com Anelli (2001, p.222), “Levi propõe uma intervenção urbanística que incorpore questões
de distribuição demográfica e ‘de habitação, de ensino, de saúde, de trabalho, de recreio e
de transporte’”.
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Figura 9 Ouro Preto - Brasil - 1945
Fonte:NEUTRA(1951, p. 12)

Comentário de Neutra: “Em ambos os lados dessa ladeira de uma velha rua, as janelas
superiores das casas concedem uma vista espetacular sobre a cidade acomodada no vale. E o
caminho para a igreja no cume do morro, a rua é magnífica.”

A seguir observa-se no croqui de uma pequena cidade no interior do Maranhão que
seus traços mostram a linearidade e o paralelismo da cidade com o rio, tendo ao fundo o
Morro do Chapéu, e em primeiro plano os pitorescos desenhos das aves. Mais uma vez o
olhar do arquiteto enfatiza a força da paisagem natural em contraponto com a linha da forma
de ocupação da cidade. O desenho que ficou na memória foi o do sentido de lugar, a
importância da paisagem natural.
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Figura 10 : Carolina - Pequena cidade no vasto interior – Maranhão
Fonte: McCOY (1960, p. 114)

Comentário de Neutra: “Muitas pequenas cidades estão ainda 200 milhas de lugar nenhum,
praticamente inacessíveis exceto por avião.”

Carolina é uma cidade situada ao sul do estado do Maranhão, às margens do rio
Tocantins; sua arquitetura tem características coloniais e foi tombada em 1992 pelo
Patrimônio Histórico do Estado. Segundo informações do site4 oficial da cidade, em 1931
Carolina recebeu uma comitiva de americanos enviados pela Pan American Airlines
(PANAM) com o intuito de se criar uma escala na rota entre Miami e Buenos Aires.
Geograficamente localizada numa região de cerrado, na Chapada das Mesas, possui várias
cachoeiras e fica próxima à primeira hidrelétrica da Amazônia construída em 1940. Hoje é
considerada um município turístico. Apesar de todas essas características da região, ainda
permanece obscuro o objetivo da visita de Neutra à cidade em 1945. Mas, pelo fato de a
cidade estar na rota da PANAM, foi provavelmente um ponto de passagem.

4

www.carolina.com.br
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Nos desenhos de Neutra sobre o Brasil, a cidade do Rio de Janeiro é destacada pela
sua paisagem, mas ao mesmo tempo suas anotações indicam uma preocupação com a
forma de ocupação do espaço urbano, em não ferir a natureza tão esplendorosa, uma
arquitetura que não agredisse a paisagem. Nos comentários que aparecem nas legendas há
uma preocupação em relação à altura dos edifícios, com o sol durante todo o dia na praia de
Copacabana, faz uma análise da forma de ocupação pelos altos edifícios. Em Ouro Preto, a
análise passa pela configuração da rua tortuosa, destaca a vista do vale. Novamente a
ocupação, o traçado da cidade, questões urbanas e da paisagem que são reforçadas nos
desenhos, bem como no texto que os acompanha. Destaca em São Paulo o Vale do
Anhangabaú e enfatiza o planejamento urbano mais precisamente o sistema viário. É
provável que Neutra tenha desenhado a arquitetura do Brasil, mas publicou somente os
desenhos relativos ao espaço urbano e à paisagem. A arquitetura nesses croquis é
mostrada como massa, volume, e como escala para os elementos da paisagem, tanto nas
grandes cidades como no pequeno lugarejo.
A arquitetura de Neutra surge através dos desenhos, um procedimento que passa
pela análise do espaço, dos elementos da cultura local, e alcança o elemento simbólico. O
desenho de observação ajudou Neutra a compreender melhor o que ele via, a expor melhor
sua leitura dos diversos ambientes com que ele teve contato. Foi um exercício de
compreensão e exposição das suas análises com uma grande capacidade de síntese.
O exercício do desenho de observação como compreensão do espaço foi uma
constante nos arquitetos modernos, Oswaldo Arthur Bratke, Oscar Niemeyer, entre outros,
também possuem essa capacidade de sintetizar no desenho suas observações. No
Congresso DOCOMOMO, realizado em Brasília em 2000, com a presença de várias
gerações de arquitetos, foi feita uma visita ao espaço do Palácio Itamarati, projeto do
arquiteto Oscar Niemeyer. Nesse momento de prazer em reconhecer as salas, o terraço de
tão bela arquitetura, distinguiram-se do grupo alguns arquitetos que sacaram seus cadernos
de anotações de viagem e começaram a traçar croquis segundo um olhar individual. As
linhas, as sombras traduziam essa síntese da leitura do espaço, a linha que foi percebida,
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não todas as linhas, os contrastes, os planos de fundo. Destacamos essa ação nos
arquitetos da geração de 1950 e refletimos: será que eles viam o desenho de observação
como método para exercitar a memória na apreensão da paisagem?

3.2 O desenho como configuração do projeto
desenho – representação- concepção de uma idéia-desenho como desígnio, intenção
Os croquis de memória dos arquitetos constituem a primeira etapa do processo de
projetação, são utilizados como instrumento de projeto no exercício profissional.
A partir do desenho da paisagem no Brasil, Richard Neutra chegou a alguns estudos,
aparentemente para hotéis da rede Hilton na cidade do Rio de Janeiro e em Brasília5. Pelos
croquis de Neutra notamos que, para o arquiteto, no Rio a paisagem natural é que se
destaca, enquanto em Brasília a arquitetura é que se impõe.

Figura 11: Croqui de Richard Neutra
Fonte: BOESIGER (1966, p.222)

5

“Hotels in Brasilia” – Desenhos publicados em BOESIGER (1966, p.222). Provavelmente feitos na segunda
viagem de Neutra ao Brasil.
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Figura 12: Croqui de Richard Neutra,
Fonte: BOESIGER (1966, p.222)

Os primeiros croquis do Rio de Janeiro, com linhas claras e traços como síntese de
uma análise, mostram os bairros de Ipanema, Copacabana e Botafogo vistos por dois
ângulos distintos: em um deles, tem-se uma visão aérea com a imagem do morro do Pão
de Açúcar em primeiro plano, e no outro também uma imagem aérea, tendo a praia de
Ipanema em primeiro plano, e na seqüência Arpoador e Copacabana. Não foi possível
identificar o significado das letras “RRR”; a título de especulação acreditamos ser
provavelmente a inserção de um hotel.
Nos croquis do Rio de Janeiro o arquiteto fez uma leitura do espaço topográfico,
onde os edifícios foram inseridos como um conjunto volumétrico e as montanhas e praias
foram percebidas com uma visão mais cuidadosa e detalhada das suas características.
A preocupação em relação à escala do objeto arquitetônico e com a natureza estão
refletidas no desenho de projeto de Neutra. Em sua viagem ao Rio, faz o seguinte
comentário: “O cenário natural pode ser estragado para todo mundo, em conseqüência de
uma construção alta demais, [...] apequenando o famoso Pão de Açúcar, que se projeta na
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maravilhosa baía do Rio de Janeiro” (NEUTRA, 1959, p.14-17). No croqui que ficou na
memória do arquiteto, podemos perceber um sentido de lugar e a importância da paisagem
natural, que serão premissas para o projeto de arquitetura.

.
Figura 13: Um estudo para o projeto de um Hotel em Brasília
Fonte: BOESIGER (1966, p.222)

Em relação à figura acima, num primeiro olhar podemos identificar esse croqui como
o desenho de um hotel existente em Brasília. Um hotel em que provavelmente Neutra tenha
se hospedado. Brasília começou a ser edificada em 1957, foi inaugurada em 1960. Foi muito
divulgada nos meios de comunicação internacionais e motivou em vários arquitetos o desejo
de conhecê-la. Se considerarmos que este croqui é projeto do arquiteto Neutra, verificamos
que segue a linguagem da arquitetura dos hotéis de Brasília. No desenho do pilar do
Palácio da Alvorada, vêem-se resquícios de uma análise dos elementos simbólicos da
capital. A inserção de observações feitas por Neutra quanto à visada do eixo monumental,
onde o desenho do projeto se abre para os balcões, reflete o cuidado do projeto quanto à
inserção na paisagem, houve também uma preocupação com a insolação oeste protegida
por alvenaria. A referência a outros locais do território brasileiro, salão Bahia, terraço
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Manaus, são curiosidades turísticas. No livro onde estes croquis estão publicados, lemos:
“Brasília, uma nova capital de uma jovem nação, construída para uma população de 600 mil
habitantes, necessita de hotéis tanto quanto Chandigarh na Índia” (BOESIGER, 1966). O
texto destaca algumas características dos hotéis de um modo geral; de acordo com Neutra,
são necessários uma localização em lugar agradável, o caráter de local de passagem, de
hospedagem por breve período, e a presença de hóspedes efêmeros. Em relação aos
croquis apresentados, cabe dizer por fim que os elementos do desenho de observação se
tornaram premissas para o desenho da arquitetura e do urbanismo.
Neutra dizia que o vocabulário de um projeto deveria estar de acordo com o material
usado, e apontava a natureza humana como o principal material com que lida a arquitetura:
[...] arquitetura não é um vale tudo [...] deve ter consciência de que a técnica
do projetar permeia a própria estrutura da criação e dá vida ao seu projeto.
A técnica tomada neste sentido não é um instrumento mecânico, é uma
fonte orgânica de criação. Mesmo o gênio precisa de uma base sólida [...]
Como o discurso, a criação arquitetônica precisa de um vocabulário que
exprima um conceito. Centenas de detalhes formam elementos que estão
implícitos na obra, desde seu primeiro esboço (NEUTRA, 1950, p.24).

Nas observações de Neutra, aqui citadas, podemos perceber como a relação entre
os objetos, suas escalas e dimensões são elementos que refletiram no desenho de projeto
do arquiteto. As relações entre as escalas macrourbanas aparecem principalmente com
respeito à paisagem natural, mas podemos identificar também o cuidado em relação ao
micro, ao pequeno objeto e seu usuário. No projeto da Escola de Porto Rico, a consideração
de escala levou à continuidade da sala de aula para o exterior, conforme expõe o arquiteto:
Enquanto trabalhava [...], me dava conta de que uma peça de pouca altura
embaixo das altas árvores tropicais pode guardar, como abrigo, uma escala
melhor com a estatura da criança. Os tetos sobressalentes das portas
dobradiças permitiam agora estender a sala através de uma grande
abertura até um pátio de classes, aumentando a sua superfície para as
atividades tão apreciadas pelas crianças normais e pelos modernos
métodos de ensino (NEUTRA, 1954, p.321-323).
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Figura 15: Escola em Porto Rico, arq. Richard Neutra

Figura 14: Channel Heights, arq. R. Neutra

Fonte: BOESIGER (1951, p.171)

Fonte: BOESIGER (1951, p.232)

Na creche do conjunto habitacional de “Channel Heights”, Neutra colocou as pias no
sanitário infantil na altura em que uma criança pudesse usá-la sem a ajuda de um adulto. Ou
seja na escala da criança. De acordo com Neutra, em um projeto há um jogo complicado de
motivos e considerações levantadas, que o arquiteto deve saber harmonizar. No projeto da
Escola de Porto Rico essas considerações envolveram desde o custo da obra, problemas de
cargas de tremores, até o método de ensino de “aprender ao fazer”.

3.3 A quebra da caixa

Luego vino el plano abierto, o sea que la construcción dejaba de ser una
serie de cajas y cajas dentro de cajas, para hacerse cada vez más abierta,
más consciente del espacio, con un exterior que entraba cada vez más, en
tanto que el interior salía progresivamente. Eso siguió desarrollándose,
hasta que tuvimos prácticamente un nuevo plano de construcción, que
acostumbra a llamarse “plano abierto” (WRIGHT, 1957, p.13).

Essa explicação da “quebra da caixa” é uma resposta objetiva de Frank Lloyd Wright
a uma pergunta sobre quais foram suas inovações fundamentais na arquitetura. E completa
com a seguinte analogia: “Pensé entonces que la caja es un símbolo fascista, y que la
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arquitectura de la democracia y la libertad necesitaba algo básicamente mejor que aquella.
Por eso empece a destruir la caja como vivienda” (WRIGHT, 1957, p.14).

Figura 16:Estudo de decomposição de planos- Theo Van Doesburg.1920.
Fonte: ZEVI (1954, p.27)

O desenho acima, realizado por volta de 1920 pelo artista Teodoro Van Doesburg,
mostra uma inter-relação entre planos, verticais em suspensão e superfícies horizontais, um
esquema de movimento de planos que responde a uma relação do espaço interior com o
exterior, ou seja a “abertura da caixa”. Segundo Zevi (1954, p.26),
Theo Van Doesburg havia elaborado em 1920 um projeto para mostrar os
componentes essenciais da arquitetura, linhas, superfícies e planos
intersecantes, volumes desarticulados e recompostos, espaço e tempo
necessários para apropriar-se da composição observando-a de diversos
pontos de vista. [...] projeto de uma casa de campo na qual toda a massa
está quebrada em volumes e estes em planos que se cortam.

O estudo da quebra da caixa apareceu também nos projetos de Mies van der Rohe,
que em 1923, sob a influência do grupo De Stijl, projetou a Villa Brick, cujo “desenho de
discretas linhas opostas com variação de comprimento não é só uma planta de um edifício,
é também um diagrama de intenção” (LAMPRECHT, 2000, p.16).
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Figura 17: Mies van der Rohe – Villa Brick, 1923
Fonte: http://www.answers.com/topic/ludwig-mies-van-der-rohe

Richard J. Neutra utilizou este mesmo recurso, só que de uma forma mais simples:
são poucos planos longitudinais, indicando uma linha; esses planos nem sempre se tocam,
ou quando se tocam não são planos de um mesmo material. O vidro, como um material
transparente, foi muito utilizado nesses encontros, pois ele nos dá a sensação de
inexistência. O arquiteto, procurando destacar com mais clareza as linhas e os planos,
trabalhou com diferentes definições de materiais, cores e texturas.

esquema de planta cruciforme com
cruzamento de planos.

esquema de planta cruciforme com planos
não se tocando

Figura 18: Croquis de Patricia Pimenta A. Ribeiro – Síntese da obra residencial do arquiteto Richard
Neutra
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O arquiteto Neutra não utilizou a caixa compartimentada, o que se vê é a própria
destruição da caixa: o desenho se desenvolve pela relação dos planos, modifica o eixo reto
e trabalha com eixos deslocados. A organização das plantas de várias casas é cruciforme,
facilitando a iluminação e a ventilação, que podem acontecer cruzadas por duas laterais. A
modulação pode ser claramente notada pela estrutura ou mesmo pelos painéis das
esquadrias.

figura 19: Casa Tremaine 1947 – santa Barbara California
Fonte: BOESIGER (1951, p. 85)

Na planta de desenhos de piso, verificamos que há uma continuidade do material e
paginação do piso exterior com o interior; ou seja, Neutra utilizou no plano horizontal do piso
os mesmos princípios da locação dos pilares e vigas e das paredes, que avançam além da
linha de projeção da cobertura.
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Figura 20: Casa Tremaine, 1947-1948- Arq. R. Neutra
Fonte:LAMPRECHT (2004, p.62)

Neutra decompôs suas casa de campo seguindo a tendência da arquitetura
norte-americana. A articulação volumétrica e planimétrica nasce do mesmo
desejo de fazer prevalecer os valores dos ambientes internos e a vontade
de libertar-se da caixa arquitetônica fechada do cubismo. Mas não é uma
concepção espacial: é um método de trabalho, um procedimento de
composição mais elástico que, como tal, pode dar lugar a obras de arte ou a
obras de literatura de acordo com a potência criadora do arquiteto (ZEVI,
1954, p.326).

Segundo Neutra, muitas vezes o arquiteto projetista opera inconscientemente,
empregando procedimentos ou elementos da arquitetura sem se dar conta de que esses
elementos podem induzir sensações no observador. “Uma linha reta tem uma direção tão
declarada que se imbui de um dinamismo aparente” (NEUTRA, 1954). Para o observador,
uma linha ou uma vara delgada que corre até um plano que intercepta seu caminho não
morre realmente no ponto de intersecção, pois dá a impressão de atravessar o plano. Aos
olhos do observador é como se a linha penetrasse realmente a superfície e passasse, atrás,
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por um espaço de conjectura. Manejando isto com habilidade, pode ser usado para
contrapor nossa sensação do caráter limitador de uma parede. É um recurso de desenho
que pode fazer do muro um simples anteparo, produzindo uma suposição inconsciente de
um espaço vazio detrás de uma delgada superfície. Para Neutra, “esse desenho pode
chamar-se sugestivo; sugere coisas que os sentidos não percebem realmente” (1954).
Os capítulos seguintes abordam questões que orientaram o “desenho” enquanto
desígnio, nos projetos do arquiteto Richard Neutra e de vários outros arquitetos modernos.
Essas questões são: a pesquisa tecnológica, técnica e materiais; o contato com a natureza
e a percepção sensorial, ou melhor, a participação das sensações do corpo na arquitetura.
Com as belas palavras de Vilanova Artigas encaminhamo-nos para as próximas discussões:
A consciência humana, com seu lado sensível e seu lado racional, não tem
sido convenientemente interpretada como um inteiro, mas como a soma de
duas metades. [...] O conflito entre a técnica e a arte prevalece ainda hoje.
Ele desaparecerá na medida em que a arte for reconhecida como
linguagem dos desígnios do homem. [...] As linguagens são formas de
comunicação ligadas estreitamente ao que exprimem (ARTIGAS, 1986,
p.41).
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4. PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Com o advento do movimento moderno, a arquitetura assumiu um papel de
valorização do sistema construtivo e, conseqüentemente, o detalhe
arquitetônico teve um papel fundamental nesse processo alcançando,
muitas vezes, o papel principal como qualificador da arquitetura.
Gilberto Belleza

Pretendemos neste capítulo abordar as técnicas e os materiais utilizados, a
racionalização e a industrialização da construção, propostas pelo arquiteto Richard Neutra,
relacionando seus projetos com os projetos dos demais arquitetos modernos.
Na modernidade norte-americana, enquanto a Costa Leste olhava para a Europa, a
Costa Oeste abraçava a modernidade e a tecnologia. Assim pode ser entendido – depois foi
confirmado no seu depoimento em Life and Shape – o motivo pelo qual Neutra preferiu
instalar-se na Costa Oeste dos Estados Unidos. Em várias publicações, Neutra explicou sua
chegada à América do Norte e sempre enfatizou que a disponibilidade tecnológica “[...]
poderia dar origem a uma indústria dinâmica, robusta, especialmente nos acessórios da
construção, com tecnologia dotada de recursos atualizados [...]”. De forma que os Estados
Unidos promoveriam a arquitetura moderna como não poderia fazê-lo nenhuma outra nação.
Quanto à contribuição da técnica para a arquitetura, Vilanova Artigas compartilha da
mesma opinião que Neutra:
Não esperem de mim tomar partido contra a máquina ou contra a técnica.
Muito ao contrário, julgo que frente a elas, os arquitetos e os artistas em
geral viram ampliar-se o seu repertório formal assim como se ampliaram
seus meios de realizar. Alinho-me entre os que estão convictos de que a
máquina permite à arte uma função renovada na sociedade (ARTIGAS,
1986, p.42).

No final da década de 1950, por ocasião da publicação do livro Survival Through
Design, Neutra expressava uma visão em que agregava à tecnologia o elemento humano, e
manifestava a preocupação com a industrialização e os danos que ela poderia causar ao
meio ambiente. “Embora procure agir sempre sistematicamente nas atividades, estou
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sentindo em meu trabalho a existência de influências não científicas que escapam à minha
análise racional” (NEUTRA, 1957, p.63).
Segundo Lamprecht (2000), em uma palestra em 1957, sobre como usar um projeto
criativo para reduzir os custos da construção, Neutra disse que estivera casado com a préfabricação por 34 anos e ainda a amava, mas também deixou claro que tecnologia,
industrialização, pré-fabricação, estandardização não é o fim, o objetivo final, mas um meio
para alcançar o fim. “Existirão sempre várias outras patentes para novos materiais, mas o
maior progresso estará nas pesquisas que se preocupam com a mais nova biologia
humana” (NEUTRA apud LAMPRECHT, 2000, p.32).

4.1 Novos materiais, detalhes e processos construtivos

Na apresentação desse trabalho comentamos sobre as trocas e transferências
possivelmente ocorridas entre o arquiteto Richard Neutra e os arquitetos brasileiros. Nesse
sentido, a idéia explicitada por Antoine Picon – na transferência de modelos das cidades do
século XIX – de que se pode copiar mais sob uma base formal do que sob uma base
técnica, talvez possa ser transposta para a arquitetura do século XX. Assim, provavelmente
as formas da arquitetura de Neutra não foram totalmente usadas e assumidas, absorvidas
pelos brasileiros, porque não dispúnhamos da técnica empregada por ele em seus projetos.
Giedion, no prefácio do livro “Modern Architecture in Brazil”, apontou que uma das
razões da proximidade da arquitetura moderna brasileira com Le Corbusier e não com a
América do Norte foi
o rápido emprego no Brasil do concreto armado como material estrutural
para a grande maioria das construções. Isto está em contraste acentuado
ao desenvolvimento nos USA, onde na arquitetura foi utilizada em larga
escala a estrutura em aço (GIEDION, 1956, p. IX).
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As técnicas de construção com o uso do aço utilizadas por Neutra e por outros
arquitetos modernos na Europa e na América do Norte a partir da segunda década do
século XX não foram muito exploradas no Brasil, apesar de o país ser produtor de aço.
Embora no Brasil a construção civil ainda seja predominantemente artesanal, presenciamos
a partir dos anos 1990 uma tentativa por parte de arquitetos, engenheiros, construtores e
empresários brasileiros de inserir no mercado essas técnicas e materiais. O “steel frame” é
uma delas. Esse sistema é semelhante ao antigo “balloon frame”.
O sistema construtivo denominado de “Balloon Frame” foi muito utilizado nos
Estados Unidos a partir de 1833, e com pequenas modificações persiste como um processo
construtivo atual. Consiste em uma série de vigotas e travessas em madeira assentadas
eqüidistantes, que estruturam paredes, pisos e tetos. A estrutura é coberta por tábuas
pregadas obliquamente para ajudar a enrijecer a construção, depois prende-se uma tela
engraxada para calafetar, isolar e impermeabilizar, e como revestimento externo usaram-se
tábuas pregadas horizontal ou verticalmente. É um sistema estrutural simples; feita a
fundação e a base, se arma facilmente. É um adequado método de pré-fabricação, as
vigotas em madeira são padronizadas e de fácil transporte e manejo, os elementos de união
das peças são os pregos de aço.
O “steel frame” também foi largamente difundido nos EUA, e consiste basicamente
de perfis de aço leves como elemento estrutural, como uma trama apoiada em base tipo
“radier”. É um processo industrializado, pré-fabricado, que compõe paredes, pisos e
cobertura. Reunidos, eles resistem aos esforços que os solicitam. Necessitam de
fechamentos externos e internos, normalmente feitos com placas disponíveis em diversos
materiais, com a inserção de isolamento térmico/ acústico entre as placas.
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Figura 2: Estrutura Balloon Frame
Fonte: ZEVI (1954, p.418)

Figura 1: Estrutura “Steel frame”- Casa
Lovell – Arq. Richard J. Neutra 1927-29
Fonte: BOESIGER (1951, p.22)

A Casa Lovell, construída em Los Angeles em 1927, é um exemplo do uso do
sistema “steel frame” - estrutura metálica com composição similar ao sistema “Balloon
Frame”, pré-fabricada e transportada para o terreno, neste caso muito íngreme, uma
encosta de colina em Hollywood com uma paisagem lindíssima. Toda a estrutura metálica
foi erguida e montada com grande agilidade. As colunas metálicas estão apoiadas em uma
estrutura de concreto das fundações e base da piscina. Os balcões em balanço estão
atirantados, pendurados à estrutura do pavimento superior que avança em relação ao piso
inferior. Os fechamentos foram feitos com placas em concreto e esquadrias em vidro. Estas
esquadrias pré-fabricadas existentes no mercado definiram o módulo da estrutura em aço,
entre eixos de 155 cm. As tubulações de água e elétrica foram distribuídas entre as placas
com mais facilidade. Neutra desenhou os detalhes previamente e obteve o apoio do
proprietário, que pretendia uma nova experiência envolvendo “arquitetura e saúde”, tanto é
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que a casa foi denominada de “Health House”. Por ser uma técnica nova, a divulgação das
imagens pelas revistas da área foi intensa e Neutra recebeu vários convites para palestras
na Europa, China e Japão. A Casa Lovell, projeto do arquiteto Richard Neutra, foi
contemporânea da Vila Stein, de Le Corbusier e do Pavilhão de Barcelona, de Mies Van der
Rohe.

Figura 4: Piscina – concretagem
Fonte: BOESIGER (1951, p.20)

Figura 3: Casa Lovell – 1927-1929
Fonte: Patricia Pimenta Azevedo Ribeiro/2003
Figura 5: Casa Lovell – 1927-1929
Fonte: LAMPRECHT (2004, p.24)

Figura 7: Casa Lovell – 1927-1929
Fonte: Patricia Pimenta Azevedo Ribeiro/2003

Figura 6: Casa Lovell – 1927-1929
Fonte: Patricia Pimenta Azevedo Ribeiro/2003
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Figura 8: Casa Lovell 1927-29 – vista das esquadrias e seus
fechamentos.
Fonte: BOESIGER (1951, p.24)

Figura 9: Corte vertical –casa Lovell
Fonte: BOESIGER (1951, p.22)
Figura 10 :Casa Lovell detalhe da estrutura danificada.Podemos
perceber o encontro dos montantes e vigas metálicas com
recobrimento em argamassa
Fonte: Patricia Pimenta Azevedo Ribeiro/ 2003

Figura 12 Corte pilar, junção com as
janelas.
Fonte: BOESIGER (1951, p.22)
Figura 11: Casa Lovell – 1927-1929
Fonte: Patricia Pimenta Azevedo Ribeiro/2003
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Outra tecnologia construtiva utilizada por Neutra e que não foi explorada no Brasil no
movimento moderno, provavelmente devido ao nosso quente clima tropical, é o sistema de
aquecimento pelo piso e pelas paredes, por meio de tubulações de água quente, que
atualmente aparece nas revistas especializadas nacionais.
Conforme assinala Handlin (2004, p.220) Richard Neutra se preocupou muito com a
forma como os edifícios eram construídos, em aplicar as técnicas construtivas mais recentes
à arquitetura. Logo que chegou aos Estados Unidos, escreveu e publicou o livro “Wie Baut
América?” que é uma descrição das técnicas construtivas americanas, principalmente o
“steel frame”. Segundo Handlin (2004, p.222), o que distingue o trabalho de Neutra é
o nível de experimentações consistentes. Não importa qual o trabalho,
Neutra tentou introduzir inovações na construção, controle térmico, ou a
organização das funções. Mesmo no momento que ele estava estabelecido
numa prática confortável, ele continuou interessado em projetar casas
acessíveis em termos de custo, e usou sua grande equipe para testar
materiais e técnicas que poderiam ser usadas mais adiante. Entre 1933 e
1936 ele projetou 20 casas com custo inferior a $5.000 dólares.

Em contato com as pranchas de desenho na visita feita ao arquivo “Special
Collections – UCLA” verificamos que os projetos de execução do escritório de Richard
Neutra se assemelham ao padrão utilizado na arquitetura brasileira. As pranchas contêm
detalhes construtivos ampliados, quadro de esquadrias, indicação dos materiais e
equipamentos e uma especificação pelos catálogos dos produtos industrializados. Observase um cuidado muito grande em passar as informações de projeto, pois, se o material era
pré-fabricado, o arquiteto não acompanhava toda a execução. Em um caderno dividido por
seções o arquiteto detalhava todas as etapas da obra, desde a escavação até a pintura. As
pranchas foram numeradas conforme o tipo de detalhe e a seção correspondente.
Os detalhes concernentes ao conforto ambiental foram muito bem resolvidos por
sistemas de ventilação natural. Na casa Wilkins, por exemplo, a entrada de ar foi feita pela
parte inferior da esquadria.

110
pesquisas tecnológicas

Figura 13: Casa Wilkins 1949 – arq. R. Neutra
Fonte: LAMPRECHT (2004, p.72)
Figura 14: Esquema de ventilação natural e sombras –
Arq. R. Neutra
Fonte: NEUTRA (1948, p.45)

Nos projetos das escolas para Porto Rico, projetos dos anos 1940, e mesmo na casa
Tremaine (1948), a ventilação natural acontece no entre forros. No livro “Arquitetura Social”
lançado no mesmo ano da conclusão da casa Tremaine, Neutra discorreu sobre essa
solução de ventilação, e ainda estudou as possibilidades de ampliar as sombras a partir da
projeção das portas basculantes, recurso este que aparece na grande maioria de seus
projetos escolares, propiciando melhor conforto térmico principalmente para regiões onde o
clima é muito quente.
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Figura 15: Perspectiva escola rural – Arq. R. Neutra
Fonte: NEUTRA (1948, p.45)

Figura 16: Corte porta pivotante – Arq. R. Neutra
Fonte: NEUTRA (1948, p.45)

Tanto na casa Tremaine quanto nas escolas, o sistema estrutural foi definido por
vigas em concreto armado, modulares e sobrepostas. Essa solução construtiva permite e
facilita a ventilação no entre forros e foi muito adotada por Neutra. Nos projetos das escolas
a entrada de ar é livre, sem obstáculos, e cruzada. Na Casa Tremaine, janelas articuláveis
se encaixam nos vãos criados por essa sobreposição das vigas, permitindo o controle da
entrada de ar e da luz que penetra no ambiente por rebatimento. A iluminação artificial
repete o ponto de luz natural no mesmo ponto do forro.
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Figura 17: Esquema ventilação natural
Fonte: NEUTRA (1948, p.126)

Figura 18: Casa Tremaine - 1948 – Arq. R. Neutra
Fonte: LEATHERBARROW (2002, p.39)

Figura 19: Corte esquemático – Casa Tremaine
Fonte: Patricia Pimenta Azevedo Ribeiro/2007

Outro recurso de projeto que garante o controle dos ventos e a proteção da insolação
são os brises fixos e móveis, em concreto pré-fabricado, fibrocimento ou em alumínio.
Neutra especulou sobre eles e estudou as propostas da América do Sul que já haviam sido
publicadas no livro “Brazil Builds”(1943) e no estudo de Mindlin (1956). Neutra escreve:
Nenhuma outra particularidade da arquitetura da América do Sul chamoume mais a atenção do que o claro significado dos sistemas de controle do
sol que caracterizam seus edifícios. Lâminas verticais móveis me intrigam,
tempos atrás eu experimentei alguns esquemas desse tipo, mas não persisti
com minhas idéias para chegar a uma conclusão (NEUTRA, 1946, p.88).

113
pesquisas tecnológicas

Figura 20: Detalhe brise ABI – 1936 - Arq. MMM.Roberto
Fonte: GOODWIN (1943, p.87)

Figura 21: Croqui MEC –1936 - Arq. Costa, Niemeyer, Reidy, Moreira, Leão, Vasconcelos/(cons. L. Corbusier)
Fonte: GOODWIN (1943, p.85)

No artigo “Sun control devices” Neutra levantou todos os tipos de proteção do sol:
balanços de beirais, balcões, pérgolas, lâminas verticais fixas e móveis, janelas tipo
veneziana articulável, elemento vazado, portas pivotantes, vidros duplos, exemplificando
com imagens de obras de arquitetos brasileiros. No projeto do edifício “Hall of Records”- Los
Angeles1, ele fez uma análise mais aprofundada entre o uso do elemento vazado, do brise
horizontal e do brise vertical, Tendo em vista os seguintes aspectos: 1) proteger contra o sol
antes de incidir na janela, 2) mobilidade para acompanhar os ângulos dos raios solares, 3)
permitir a visão da paisagem do entorno, 4) limpeza, 5) facilidade de instalação e o baixo
custo. Seguindo a mesma solução do prédio do MEC – Ministério da Educação e Saúde no
Rio de Janeiro, Neutra define para a fachada norte um pano de vidro e para a fachada sul

1

Projeto institucional do Arquivo de Los Angeles em 1962.
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brises verticais que se movimentam automaticamente conforme a posição do sol.2 A opção
por brises verticais para o edifício “Hall of Records”, em oposição aos horizontais do MEC,
foi defendida pelos seguintes pontos: maior possibilidade de visão externa e menor
possibilidade de sujar, pela integração com os edifícios do entorno, pela verticalidade que
impõe, pela simplicidade e uniformidade do edifício como um todo, de cima a baixo.

Figura 23: Hall of Records 1962 – fachada norte /Arq.
R. Neutra
Fonte: BOESIGER (1966, p.201)

Figura 22: Hall of Records 1962 – fachada sul /Arq. R.
Neutra
Fonte: BOESIGER W (1966, p.201)

4.2 Casa “V.D.L.”

Neutra fez vários projetos experimentais, dentre eles a sua casa, que foi patrocinada
pelo empresário Van der Leeuw3 e denominada com as iniciais de seu nome. A construção
da casa VDL foi uma experiência de investigação integral, concentra uma enorme variedade
de materiais e técnicas. Nesse projeto, Neutra buscou
comprovar praticamente a possibilidade de utilizar um grande número de
novos materiais, assim como ensaiar novos sistemas e elementos
construtivos e especialmente procurou tirar conclusões práticas sobre a
possibilidade de obter o máximo de economia usando elementos e materiais
4
pré-fabricados.

2

Lembrar que Neutra projetou para o hemisfério norte, onde a insolação é o inverso em relação ao hemisfério
sul – Brasil.
3
Empresário, magnata holandês que conheceu a Casa Lovell, se encantou e ajudou Neutra a construir sua
própria residência. No livro “Vida y forma” , página 252, Neutra descreve como foi esse encontro e quais foram
suas intenções no projeto.
4
AC 15 (1934) – Revista trimestral, Barcelona, Madrid, publicação do GATEPAC, p.16
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Uso de novos materiais, instalações especiais, mas com uma atitude respeitosa ao
ser humano – essa era a filosofia do arquiteto. A estrutura da casa foi erguida em madeira
sobre uma base flexível, para o caso de um terremoto. As janelas eram modulares, com
batentes em aço, como na casa Lovell. Os materiais isolantes variavam de acordo com a
insolação da fachada. Vidros duplos, chapas de alumínio e de fibra prensadas eram alguns
dos materiais novos usados no fechamento da casa. A Fonte de iluminação artificial era
indireta, com a intenção de ter a luz como um estímulo emotivo. A organização espacial
dividia o escritório, a moradia de Neutra e a de hóspedes; a flexibilidade da casa permitia
receber os aprendizes com total independência. Depois de trinta anos, Neutra avaliou que a
casa ainda atendia às expectativas dos arquitetos colaboradores do escritório e à sua
própria. A casa não mostrou envelhecimento ou desvalorização, demonstrando aos
empreendedores “que era seguro investir na arquitetura contemporânea” (NEUTRA, 1962).
A casa VDL construída em 1932 foi incendiada. Neutra reconstruiu a casa VDL II no
mesmo terreno em 1966, com uma nova forma e com a participação do seu filho Dion. A
casa de hóspedes e cinqüenta por cento do restante permaneceram em pé. O escritório de
Neutra não fazia parte do escopo do programa de necessidades, havia sido transferido para
uma rua próxima.

Figura 25: Casa experimental VDL2 - 1966
Fonte: Patricia Pimenta Azevedo Ribeiro

Figura 24: Casa experimental VDL -1932
Fonte: LAMPRECHT (2004, p.31)
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A região onde a casa VDL II está situada – Silverlake, Los Angeles – sofrera
modificações após 33 anos da construção da primeira, na rua havia mais barulho. Assim, a
casa recebeu modificações nesse sentido, se tornou mais fechada. As árvores que antes
protegiam do sol da tarde tinham sido queimadas no incêndio, desta forma surgiram os
brises verticais acionados eletronicamente que cobrem do térreo ao primeiro pavimento. A
casa se tornou mais transparente que a VDL I, com mais uso de vidros planos e lisos
internos. Tem mais truques de ilusão espacial, inclusive pela presença de espelhos. Inseriuse o elemento água – espelhos d’água - em todos os pavimentos, para auxiliar no
microclima, pois o lago foi parcialmente aterrado para alargamento da avenida. No
pavimento de cobertura foi acrescida uma sala no formato de caixa de metal e vidro e
rodeada por um fino espelho d’água de cinco centímetros, desta sala avista-se o lago e a
montanha; de um ponto de observação mais baixo, dois espelhos d’água – o lago e o da
cobertura – se fundem. O arquiteto português contemporâneo Alvaro Siza utilizou esse
recurso no projeto da piscina Leça da Palmeira, onde a borda da piscina e o mar se fundem.

Figura 27: Casa experimental VDL2 - 1966
Fonte: Patricia Pimenta Azevedo Ribeiro/2003

Figura 26: Casa experimental VDL2 - 1966
Fonte: Patricia Pimenta Azevedo Ribeiro/2003
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De acordo com Lamprecht (2004), a casa VDL I atendeu aos propósitos de Neutra:
resolver os problemas gerais da arquitetura e ser, ao mesmo tempo, íntimos retratos
familiares.

4.3 Projetos experimentais

Como vimos na contextualização histórica feita na Introdução desse estudo, no final
dos anos 1920 e ao longo da década de 1930 houve várias propostas arquitetônicas
relativas à pesquisa de novos materiais, novas tecnologias construtivas e a produção em
série de casas pré-fabricadas. Nesse período despontaram, dentre outros, Buckminster
Fuller com a “Dymaxion House”, e Neutra com várias experiências: casas em painéis de
terra, em estrutura metálica, em madeira e em concreto, casas expansíveis.
Analisemos algumas experiências de Neutra, em cuja concepção “o arquiteto
aprende a ver o mundo através de uma fina lente que lhe oferece uma estreita perspectiva.
As experiências concretas podem trazer-lhe uma visão geral” (NEUTRA, 1972, p. 262).

SÉRIE “DIATOM”
A série de casas “DIATOM” (1925-1950) teve como objetivo a industrialização e a
comercialização de painéis isolantes, para serem usados em paredes e pisos de casas
unifamiliares, econômicas com dimensão entre 82 e 92 m². A idéia foi impulsionada sob o
lema: “construir casas como se constroem carros”.
A proposta é o estudo de uma nova tecnologia de construção baseada em painéis de
terra endurecida com vapor, semelhante ao “concreto leve ou celular”, e similar às propostas
iniciais que o arquiteto João Filgueiras Lima (Lelé) fez com terra e depois com argamassa
armada. De acordo com LAMPRECHT(2004), era uma alternativa econômica ao concreto,
mas posteriormente ficou comprovado que esses painéis eram quebradiços. Neutra tentou
por muitos anos produzir e divulgar nos Estados Unidos esses painéis criados na Alemanha.
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A intenção do projeto era a separação dos elementos de construção na fachada e na
planta livre.

CASA “ONE PLUS TWO”

Proposta de uma casa metálica baseada nas tendas dos circos, que representavam
o verdadeiro espírito norte-americano pela facilidade de desmontar e transportar. O objetivo
do projeto era a flexibilidade e a possibilidade de ser implantada em qualquer terreno,
adequando a várias topografias.
O projeto foi pensado em três blocos modulares distintos, que podem se unir de
acordo com a necessidade. No bloco central as elevações de menor comprimento são
fechadas e as elevações longitudinais são totalmente em vidro, protegidas em ambas as
faces com beiral de 1,20 m. As instalações hidráulicas, cozinha e banho, estão centralizadas
no bloco principal.
O sistema estrutural é similar à “Dymaxion House”, de Buckminster Fuller. Placas
modulares que têm como estrutura principal uma trave com mastro central metálico, que
suspende por tirantes em cabos de aço a cobertura e o forro. A cobertura é em placas de
alumínio. Quanto à insolação, o projeto propõe uma implantação Norte / Sul no sentido
longitudinal do bloco central.

Figura 28: Corte “one plus two”- para terreno plano
Fonte: LAMPRECHT (2004, p.19)
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Figura 30: Esquemas de
implantação no terreno
Fonte: BOESIGER (1951, p.125)

Figura 29: “One plus two”- perspective do conjunto
Fonte: BOESIGER (1951, p.124)

Figura 31: Planta casa “One plus two”
Fonte: BOESIGER (1951, p.124)
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Figura 32: Desenho do sistema estrutural / tirantes
Fonte: BOESIGER (1951, p.125)

Vários outros elementos relacionados com a qualidade e a racionalidade da
construção também foram objetos de estudo para Neutra. Preocupado com a instabilidade
do solo em região de terremotos e com o sistema antiquado das fundações, Neutra fez um
estudo acerca das formas e dimensões das fundações e observou que poderiam estar semienterradas e ter uma flexibilidade, permitindo pequenos movimentos de terra.

Figura 33: Fundações pré-fabricadas
Fonte: BOESIGER (1951, p.122)
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CASA EM MADEIRA LAMINADA (1936)

Projetada e construída para uma exposição de materiais de construção em Los
Angeles, essa casa, projeto do arquiteto Richard Neutra era a única da exposição com uma
nova proposta, tanto em relação aos materiais e técnicas quanto na solução da planta. O
objetivo do projeto, além do uso de novos materiais e nova tecnologia construtiva, era que a
casa fosse desmontável e facilmente transportável. Esse objetivo foi alcançado, pois após a
exposição a casa foi vendida e implantada em outro local. A casa de 150m² deveria ser
padronizada e estandardizada, mas só uma unidade foi construída. O sistema construtivo é
em estrutura modular em placas de madeira laminada, tratadas pela face externa contra as
intempéries com um tipo de goma, e unidas por montantes metálicos, o que dava um ritmo à
fachada. Entre as placas externas e internas de fechamento foi colocada uma camada de
material isolante. Externamente era pintada de branco. A solução do desenho da planta em
forma de “T” auxilia na distribuição das aberturas de todos os espaços para o exterior,
permitindo a ventilação cruzada em todos os ambientes.
A posição das janelas possibilita sua inserção em diferentes orientações solares.

Figura 34: Casa-piloto em madeira laminada – 1936
Fonte: SACK (1997, p.76)
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Figura 36: Detalhe dos painéis de fechamento
Fonte: LAMPRECHT (2000)

Figura 35: Casa “One plus two” – vista da sala
Fonte: LAMPRECHT (2000)

CASA BEARD 1934/35

Com área de 111 m² e a um custo de U$ 4.950 doláres, a Casa Beard foi um
exemplo prático dos projetos experimentais. Foi toda construída com elementos em chapas
de aço corrugadas do tipo da Firma “Robertson” e premiada com a medalha de ouro no
Concurso “Better Homes in America”. O “steel deck”, que era normalmente utilizado nos
pisos, foi usado por Neutra nas paredes. Neutra recorreu aos conhecimentos do arquiteto e
trabalhador Vincent Palmer para soldar as placas metálicas.

Figura 38: Casa Beard – montagem dos painéis
metálicos
Fonte: BOESIGER (1951, p.32)

Figura 37: Casa Beard – montagem dos fechamentos
internos
Fonte: BOESIGER (1951, p.32)
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Os painéis de aço na vertical foram incrustados em uma base de concreto. Houve
uma preocupação por parte do arquiteto quanto à calefação no inverno e resfriamento no
verão das paredes e pisos. Nas esquadrias foram utilizadas vidros especiais que reduziam o
calor. Neutra introduziu nesta casa as famosas portas corrediças de ferro e vidro. Por ser
em aço, a casa emite, principalmente no final da tarde, um reflexo do sol interessante. Além
da casa Beard, mais dois projetos foram construídos por Neutra com esse sistema, a casa
Von Sternberg e a Academia Militar da Califórnia.

Figura 39: Casa Beard
Fonte: LAMPRECHT (2000, p.36)

4.4 Case Study Houses
O programa da “Case Study House”, proposto em Los Angeles pela revista “Arts &
Architecture” em 1945, se tornou uma contribuição muito importante para a arquitetura da
metade do século XX. Nos primeiros cinco anos do programa, 1945-1949, treze casas foram
construídas e sete projetos apresentados; Richard Neutra participou com quatro casas,
sendo três projetos e uma construída. No total, até a década de 1960, trinta e seis casas
foram apresentadas. O responsável pelo programa foi o editor da revista, John Entenza.
Smith (2007) resume as intenções do editor:
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A visão de Entenza era oferecer ao público e à indústria da construção
modelos de casas de baixo custo desenhadas na linguagem moderna,
prevendo o “boom” da construção como inevitável em conseqüência da
carência de habitação durante o período da depressão e os anos de guerra.
Usando a revista como veículo, o objetivo de Entenza era permitir aos
arquitetos projetar e construir casas modernas de baixo custo para clientes
reais, usando materiais doados pela indústria e pelos fabricantes, e
extensivamente publicar seus esforços (SMITH, 2007, p.6).

Vários arquitetos da geração moderna no Brasil também foram marcados pela
racionalização da construção, industrialização e experimentação de novos materiais e
análise dos novos modos de vida do pós-segunda guerra, principalmente pelo programa das
“Case Study Houses”.5 Alguns arquitetos modernos brasileiros, dentre eles Sergio
Bernardes e Oswaldo Bratke, fizeram projetos com as mesmas propostas. O projeto da casa
da rua Avanhadava, de Oswaldo Bratke, foi publicado em 1949 na revista “Arts &
Architecture”, em meio à campanha da “Case Study Houses”.
Se observarmos o conjunto dos projetos apresentados, notamos certa unidade nas
concepções dos vários arquitetos. Aliás, foi Entenza quem escolheu os arquitetos que
participaram do programa. As casas mais conhecidas foram as de ferro e vidro,
principalmente a construída por Charles e Ray Eames, que mostramos no item sobre o
contexto histórico norte-americano. Mas todas adotaram um método de construção
industrial, empregaram elementos modulares e estandardizados, e foram concebidas como
protótipos para uma produção em massa, mesmo aquelas que utilizaram estrutura de pilares
e vigas em madeira, caso do arquiteto Richard Neutra.

5

CAMARGO, Mônica Junqueira de (2000) – “Princípios de Arquitetura Moderna na obra de Oswaldo
Arthur Bratke” – tese de doutorado – FAU USP – capítulo 2.3 – Arquitetura Moderna: a expansão e
adaptação das idéias International Style / Case Study houses , pág. 33 - orientador: Prof. Dr. Paulo J.
V. Bruna,
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Case Study House – CSH#6- 1945/ “Omega”
Esta casa não construída foi concebida para uma família fictícia. Com planta
cruciforme define quatro pátios externos, voltados para diferentes ambientes da casa, o que
os qualifica com diferentes usos: entrada, social, lazer e serviços. Essa intenção de projeto
de aproximação interior com o exterior, abrindo o maior número de ambientes para o jardim,
foi uma característica forte no trabalho de Richard Neutra e uma “maravilhosa lição que
Neutra nos ensinou”(McCOY, 1977,p.47). Os materiais propostos nesse projeto são madeira
e vidro.

Figura 40: Case Study House 1945 - Arq. R. Neutra
Fonte: SMITH (2007, p.19)

Figura 41: Case Study House 1945 - Arq. R. Neutra
Fonte: SMITH (2007, p.19)
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Case Study House – CSH #13 - 1946/ “Alpha”
Também concebida para uma família fictícia, casal com três filhos, essa casa não
construída foi projetada para dividir o mesmo terreno com a casa “Omega”. Neutra propôs
uma pavimentação como ligação entre as duas casas. O desenho da planta em “L”
conFigura uma ala para os serviços e outra para os dormitórios, a sala de estar conecta os
dois. Um pátio /jardim, ao qual se tem acesso por grandes portas corrediças de vidro, e uma
cobertura de ripado em madeira servem de espaço de lazer.

1 – estar
2- quarto
3- banho
4- atividades da família
5- jantar
6- cozinha
7- garagem
8- lavanderia
Figura 42: Case Study House 1946 - Arq. R. Neutra
Fonte: SMITH (2007, p.35)

Figura 43: Case Study House 1946 /”Alpha”- Arq. R. Neutra
Fonte: SMITH (2007, p.35)
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Case Study House – CSH 1947
Prevista para ser implantada na mesma região que as casas dos arquitetos Charles
Eames e Eero Saarinen, esse projeto do arquiteto Neutra foi pensado como uma pequena
casa de dois pavimentos: parte social e serviço no pavimento térreo e quartos no pavimento
superior. Com desenho de planta linear, a sala de estar abre para o exterior em todo o
sentido longitudinal.

Figura 44: Case Study House 1947
Fonte: MCCOY (1977, p.34)
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Case Study House – CSH #20 /1947-1948
Única casa projetada por Neutra para o Programa de Entenza que foi construída.
Fica na mesma rua da casa de Eames. Primeiro ela foi projetada para dois quartos e após
alguns anos o proprietário, Sr. Bailey, sentiu a necessidade do acréscimo de mais dois
quartos, que foram inseridos ao corpo da casa por um acesso de passarela coberta. No
primeiro projeto a planta se configura por dois retângulos deslocados, com o acréscimo ela
se torna um “L”.
Mas nos dois momentos, como vimos até agora nos desenhos de Neutra, permanece
o cuidado com as aberturas para o exterior. Os materiais utilizados foram madeira, metal e
vidro.

Figura 45: Case Study House 1947-48 - Bailey house arq. Neutra
Fonte: SMITH (2007, p.42)

Figura 46: Case Study House 1947-48 - Bailey house Arq. R. Neutra
Fonte: SMITH (2007, p.44)

Figura 47: Case Study House 1947-48 - Bailey House Arq. R. Neutra
Fonte: SMITH (2007, p.42)
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Basicamente em todas as obras de Neutra encontramos uma inovação, uma
pesquisa para adequar o conforto térmico, para usar um novo material, para a
industrialização dos componentes da arquitetura. Se fôssemos abordar todas as soluções,
teríamos que mostrar todas as obras do portfólio de Neutra. Vamos então destacar algumas
ações importantes.
Comecemos pelas casas do loteamento “Channel Heights” em San Pedro, Califórnia,
um projeto para assentamento de aproximadamente 600 famílias de trabalhadores. No
desenho do projeto das habitações, Neutra teve a preocupação de usar uma parede
hidráulica entre a cozinha e o banheiro para cada unidade, tanto nas casas térreas de dois
quartos, nas unidades com dois pisos e mesmo nos apartamentos duplex com quatro
quartos. Esta solução reflete diretamente no baixo custo da obra, uma das preocupações e
pretensões do arquiteto Neutra. Segundo HINES (1982), foi a obra edificada com o menor
custo até aquele momento, ano de 1942, nos Estados Unidos.

Figura 49: Channel Heights 1942
Fonte: BOESIGER (1951, p.222)

Figura 48: Channel Heights 1942
Fonte:BOESIGER (1951, p.228)
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Mantendo o interesse pela industrialização, Neutra instalou dois módulos hidráulicos
pré-fabricados, de Buckminster Fuller, na residência John N. Brown em Fishers Island, New
York. Os banheiros prontos com todos os acessórios fixos, luzes indiretas, operação da
porta de correr elétrica foram colocados no quarto de hóspedes no primeiro piso.

Figura50: Unidade banho – Buckminster
Fuller - 1938
Fonte: BOESIGER (1951, p.44)

Várias foram as propostas e as pesquisas feitas pelos arquitetos modernos
referentes ao uso de novas tecnologias, principalmente o uso do aço para os projetos de
residências privadas – Buckminster Fuller e George Fred Keck, trabalharam com elevado
nível de tecnologia para casas de clientes privados. “Isso deriva do fato que o moderno
projetava uma imagem do futuro no qual a tecnologia produziria uma economia próspera
que por sua vez estimularia uma sociedade coesa” (HANDLIN, 2004, p.211).
No projeto da Casa do Deserto (Casa Kaufmann- 1946-1947), Neutra recebeu muitas
críticas em relação aos materiais utilizados na obra, materiais que não pertenciam ao lugar.
Para Neutra, o interesse estava no uso da potencialidade do lugar e da tecnologia para criar
um espaço habitável, ele trabalhou a técnica para melhorar o espaço de vivência. Se
analisarmos por esse viés, de um lugar inóspito, dos materiais utilizados não pertencentes à
região, veremos que Niemeyer trabalhou em Brasília da mesma forma que Neutra no
deserto.
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No livro “Realismo Biológico”, Neutra diz que a terceira influência dos EUA sobre ele
depois de Frank Lloyd Wright e Louis Sullivan, foi a tecnologia industrial. A exploração da
técnica avançada era, na visão de Neutra, imprescindível para se obter uma melhor
qualidade do espaço, do projeto. Não a técnica pela técnica, mas a técnica em benefício do
para o homem. Como Neutra acreditamos na beleza da técnica e na solução racional dos
detalhes.

Figura 51: Casa em Silverlake
Fonte: Patricia Pimenta Azevedo Ribeiro

A apreciação da técnica não é um privilégio de Neutra, era a preocupação de vários
arquitetos modernos, como Le Corbusier, Mies Van der Rohe, que fizeram da máquina e do
avanço técnico um suporte para o “desenho” desígnio da arquitetura. Mas essa linguagem
oferecida pela máquina também pode ser acrescida pelas visões sobre o meio ambiente e
da linguagem oferecida pela percepção sensorial, pela participação do corpo humano no
processo de “desenho”. Esta é a discussão que buscamos fazer nos próximos capítulos.

132
visões sobre o meio ambiente

5. VISÕES SOBRE O MEIO AMBIENTE

A história cotidiana de uma casa consiste na
visita da luz e do ar que ela recebe.
Richard Neutra (1950)

No catálogo da exposição Neutra: Residências, realizada no Museu de Arte de São
Paulo em 1950, Pietro Maria Bardi faz uma análise da relação entre a paisagem natural e a
obra de Richard Neutra. De acordo com Bardi, a obra de Neutra foi norteada pela
concepção de que o homem é o inquilino da terra, é um produto da natureza e não poderia
viver alheio a ela ou em contraste com ela. Assim, promovendo integração entre a habitação
e a natureza, Neutra propôs soluções que incorporavam e “harmonizavam as paredes com
as árvores, as flores”. A arquitetura de Neutra buscou “extrair de todos os pontos visuais a
circundante atmosfera natural”, aproveitou das situações de orientação solar para aumentar
o conforto da moradia. Conforto ambiental avaliado não por meio de dados obtidos em
mensurações técnicas, mas a partir da sensação corporal de quem estava no ambiente. Em
síntese Bardi buscou falar da “tarefa excogitada por Neutra para resolver os problemas que
se apresentam ao arquiteto toda vez que este interroga a folha de papel, ainda branca a sua
frente”:
Esta idéia do conúbio entre a natureza e a arquitetura, do acordo entre a
dimensão do ser humano e a casa-verdura, teve, em nosso século,
especialmente graças a Wright e a Mies van der Rohe, valentes e felizes
propugnadores [...] (BARDI, 1950, p.12).

Segundo o escritor José Lins do Rego, no Brasil a arquitetura moderna teve uma
ligação próxima com a natureza e o valor dado à paisagem foi substancial, “o instinto
poético conduziria nossos artistas a uma intimidade mais lírica com a natureza”.
Ao observarmos a definição de natureza feita por Frank Lloyd Wright, constatamos
que ele mencionou os mesmos aspectos apontados por Bardi em relação à obra de Neutra:
Natureza significa não somente o exterior, as nuvens, árvores, tormentas, o
terreno e a vida animal, mas também se refere a sua natureza como a
natureza dos materiais ou a natureza de um plano, um sentimento ou uma
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arma. Um homem ou qualquer coisa que lhe pertença. Natureza interior com
N maiúsculo. Princípio inerente. (WRIGHT, 1957, p.250).

Essa concepção de natureza descrita nas duas explicações acima reforça a relação
da natureza com a arquitetura como também insere a dinâmica do homem nesse contexto.
Raymond Neutra, segundo filho de Richard Neutra, também descreveu a natureza na obra
arquitetônica do pai como um “organismo vivo”:
Neutra como Wright se empenharam em aproximar a arquitetura da natureza.
Essa invocação da natureza não é um retorno romântico de Jean Jacques
Rousseau, mas ao contrário, uma hipótese plausível do que seria mais
1
agradável e tolerável para o homem.

Em vista da análise de Bardi e da definição de Wright, apontamos três princípios
considerados por Neutra na forma de incorporar a natureza à casa e à arquitetura: o
entendimento de natureza como paisagem, como uso do material e conforto ambiental, e
como preservação do meio ambiente, a partir dos quais empreenderemos a leitura da obra
de Neutra em sua relação com o meio ambiente.

5.1 Natureza como paisagem

O arquiteto brasileiro Vilanova Artigas esteve nos EUA entre 1946 e 1947, com bolsa
de estudos patrocinada pela Fundação Guggenheim, conheceu de perto o trabalho dos
arquitetos norte americanos e teceu análises sobre a obra de Frank Lloyd Wright:
As casas de Wright abrem-se para os jardins, para a natureza, a fim de
realizarem um entrelaçamento entre o que está dentro e o que está fora, um
entrelaçamento com os arredores, com as árvores, as colinas, a paisagem,
adaptando-se às condições da natureza (ARTIGAS, 1986, p.94).

Essa característica de abrir para o exterior pode significar que se pode olhar a
paisagem como ação contemplativa, como descanso para os olhos, e ou participar dela,
com ações como caminhar. No caso de Neutra acreditamos que ele buscou uma
aproximação com o entorno, com a paisagem circundante como participação. Seus projetos

1

NEUTRA, Raymond. Prefácio à segunda edição de Survival Through Design, 1969.
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convidam não só a uma relação visual da paisagem, há a abertura dos vãos que nos
impulsiona a sair e, conseqüentemente a interagir.
Fazendo um paralelo entre a obra de Wright e a obra do arquiteto franco-suíço Le
Corbusier, Artigas afirma: [...] enquanto a natureza de Wright evoca o campo, a paisagem
aberta e condições existentes, Le Corbusier sugere a cidade com seus problemas de
organização, de polícia, de domínio do caos a todo custo (ARTIGAS, 1986, p.64).
Conforme dissemos acima, a obra de Neutra se caracteriza por essa relação com a
paisagem aberta do campo e uma ligação com o entorno, com vistas a um uso estendido
além das janelas e dos beirais.
Drexler (1982) considera que estar subordinado a um cenário natural contribui para
uma arquitetura mais aberta, onde “não existe lugar para estar triste”. Observa-se que
somente em dois projetos residenciais de Neutra o pátio fechado apareceu (Casa V.D.L. e
Casa J. Von Sternberg). Na arquitetura escolar o pátio fechado foi uma solução muito
utilizada, mas com as salas de aula abrindo-se inteiramente para o pátio, o que mantém
uma atividade externa, sob a sombra de uma árvore, e resolve questões de conforto térmico
com ventilação cruzada. Nas clínicas, os pátios internos iluminam, ventilam, e abrem a vista
do paciente para um jardim de descanso e relaxamento da tensão.

Figura 1: Croqui indicando a relação interior x exterior – Arq. Richard Neutra
Fonte: NEUTRA (1948, p.43)
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Nas edificações escolares de Neutra podemos também identificar a importância da
paisagem externa como elemento que favorece a aprendizagem, propicia o descobrir pelo
método investigativo e interativo, conforme o próprio arquiteto expõe nesse trecho de
Arquitetura social em países de clima quente:
a psicologia, hoje tão avançada, ensina que as crianças não podem
permanecer atentas quando obrigadas a permanecer sentadas por muito
tempo. As demonstrações práticas com a participação ativa do aluno são de
compreensão e assimilação mais fáceis e mais profundas. Esse processo
pedagógico exige áreas horizontais, ou seja, um espaço livre no qual se
possam dispor os mais variados objetos desde relevos de geografia até
problemas de geometria. [...] Por conseguinte, os assentos devem ser
removíveis, os moveis deslocáveis e as portas da sala de aula devem ser
largas e dar acesso para salas adjacentes e para o ar livre (NEUTRA, 1948,
p.58).

Figura 2: Escola Corona -1935
Fonte: LAMPRECHT (2004, p. 34)

Figura 3: Planta escola / relação interior x
exterior/ Arq. Richard Neutra
Fonte: NEUTRA (1948, p.49)

Figura 4: Escola Corona -1935
Fonte: LAMPRECHT (2004, p. 35)
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Como vimos na biografia do arquiteto, no início de sua vida profissional Neutra
trabalhou com paisagismo na Europa, estudou o crescimento e a floração das plantas,
aprendeu a importância da paisagem natural e da paisagem criada pelo homem e o
entendimento do paisagismo como estruturador da arquitetura.
No projeto da Casa da Earl Street – Los Angeles, o paisagismo pertence a
arquitetura e a envolve, a vegetação na fase adulta encobre parte da casa, como se a casa
estivesse inserida num bosque, que nesse caso é uma paisagem criada. Podemos perceber
a paisagem como um organismo vivo se compararmos as fotos do término da construção da
casa com uma foto de 2003. A relação entre a arquitetura e a rua e a visão do entorno do
imediato foi modificado.

figura 5: Casa Earl Street
Fonte: Patricia Pimenta Azevedo Ribeiro /2003

Figura 6: Casa Earl Street
Fonte: Patricia Pimenta Azevedo Ribeiro /2003

figura 7: Casa Earl Street –recém construída
Fonte: HINES (1982, p. 208)

O teórico Henri Lefebvre, no seu livro La production de l´espace, fez uma afirmação
referente ao espaço arquitetônico de Wright que se encaixa perfeitamente nas obras de
Neutra:
Frank Lloyd Wright começa a suprimir a parede que encerra um espaço e
separa o dentro do fora, o interior do exterior. A parede reduz-se a uma
superfície, e esta, a uma membrana transparente. A luz entra a jorros na
casa; de cada compartimento contempla-se a natureza. A materialidade da
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espessura e do peso das paredes deixa, desde então, de desempenhar o
primeiro papel na arquitetura. A matéria já não será apenas um
envolvimento do espaço: cede a dominância `a luz que povoa esse espaço.
A arquitetura tende para a imaterialidade levada pelo movimento da
filosofia, da arte e da literatura, da sociedade inteira, para a abstração, a
visualização, a espacialidade formal (LEFEBVRE, 1970, p.300).

Como foi dito no capítulo sobre Desenho e Conceito, a “quebra da caixa”2 será uma
das soluções de projeto do arquiteto Neutra para obter a integração da obra com a natureza.
A destruição da caixa compartimentada é a diluição do espaço interior em múltiplas
frações abertas. O desenho se faz pelo traçado dos planos como superfícies. O eixo
ortogonal cruciforme explode para eixos deslocados. O espaço fluido rompe o interior e, por
um muro, atravessa o vidro e nos remete ao exterior, permitindo usufruir da bela paisagem.
A parede não está contida em um espaço interno; essa mesma parede, agora um muro,
passa para o espaço externo e pertence a este. Segundo Ashihara (1982), um espaço
externo é aquele que se cria para delimitar a natureza e pode ser determinado por um plano,
um piso horizontal ou vertical, ou por uma cobertura. Neutra definiu esse espaço pela
parede e pela estrutura que rompe o interior e passa ao exterior. As casas do arquiteto
Richard Neutra aparentam dimensões maiores do que a metragem real devido à forte
integração do interior com exterior, uma vez que a área externa entra no cômputo da área
dos usos, mas não entra na contagem da área construída.

Figura 8: Casa Kaufmann-1946/47
Fonte: LAMPRECHT (2004, p.59)
2

Segundo Leatherbarrow (1982, p.285), a expressão “quebra da caixa” foi usada pela primeira vez na revista
Architectural Record de maio de 1914.
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Figura 9: Casa Kaufmann – 1946
Fonte: LAMPRECHT (2004, p.59)

“Assim como o edifício deve se originar na natureza pelos tentáculos que alcançam o
exterior, também o sítio (lugar) deve ser amarrado ao edifício por infiltrações prazerosas”
(NEUTRA, 1951, p.51). O que Neutra concebeu é que o edifício deve se relacionar com a
natureza através do prolongamento de elementos arquitetônicos para o exterior e pela
penetração dos elementos da natureza no edifício.
Entendemos que Neutra utilizou cinco recursos para integrar interior e exterior:
1- Pelo avanço para o exterior dos planos horizontais: piso e teto. O piso contínuo,
algumas vezes do mesmo material, internamente polido e externamente rugoso, vem
da sala, passa pela varanda e chega ao jardim, rompendo-o. Basicamente não existe
desnível entre essas ligações. É interessante observar que as projeções do teto
nunca terminam no alinhamento do piso, um sempre avança em relação ao outro.
Segundo ressalta Leatherbarrow (2002), uma característica marcante do movimento
moderno na segunda metade do século XX é o “uso dos planos horizontais para
definir o espaço sem o recurso de fechar os limites”.
Neutra observou que nos países tropicais existe uma natural indiferença em relação
ao nítido limite entre o dentro e o fora (interior e exterior), e o limite é quase sempre
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definido pela margem exterior ou pela calha do telhado3, E Leatherbarrow: completa:
“Quando o toldo está levantado e faz sombra, o recinto está definido” (2002, p.248).

Figura 11: Casa Wilkins -1949
Fonte: LAMPRECHT (2004, p.70)

Figura 10: Casa Wilkins -1949
Fonte: LAMPRECHT (2004, p.70)

Em alguns projetos de Neutra foi utilizada a continuação de um elemento horizontal,
como a piscina em forma de raia, de forma que a piscina se torna tanto um elemento
interno como externo. No projeto da Casa Bucerius em Navegna – Suíça (1966), um
sistema mecânico como uma comporta controla o fechamento por baixo da água, e
um sistema de aquecimento mantém a água líquida também no inverno.

Figura 13: Casa Bucerius – Suíça
Fonte: NEUTRA (1970, p. 200)

Figura 12: Casa Bucerius – Suíça
Fonte: NEUTRA (1970, p. 200)

figura 14: Casa Bucerius – Suiça
Fonte: NEUTRA (1970, p. 201)
3

NEUTRA, R. “Man’s home was south” in LEATHERBARROW (2002, p.248).
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Em outras obras, o jardim ou espelho d’água, os elementos da paisagem entram na
arquitetura, penetram no espaço que poderia ser definido como interno.

Figura 15: Casa Kronish - California
Fonte: BOESIGER (1960, p. 70)

2- Pelo prolongamento do plano vertical: paredes. As paredes dividem e interrompem
espaços, definindo fechamentos, criam linhas retas ou sinuosas. Como escreveu
Wright em 1931 as “paredes caíram, com o surgimento da era da máquina”
(LEATHERBARROW, 2002, p.28), pois perderam sua função estrutural, e agora
fazem ligação entre ambientes, se desmaterializaram, tornaram–se transparentes e
translúcidas. As paredes de Neutra, estão desenhadas com altura até a linha do teto
ou abaixo dele e avançam para o exterior propiciando essa integração entre interior e
exterior, criando pátios ou mesmo nos direcionando uma visada.

Figura 16: Casa Maslon – California
Fonte: NEUTRA (1970, p. 131)
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Figura 17: Casa Bucerius – Suíça
Fonte: NEUTRA (1970, p. 200

3- Pela estrutura dos pilares e vigas, que se estendem como “patas de aranha” como se
quisessem capturar e definir o espaço externo. Drexler & Hines (1982) enfatizou os
cantos de vidro como avanços da estrutura nas obras de Neutra, o que torna esses
cantos diferentes dos cantos de vidro de Wright:
Pelos anos 1950 essa extensão linear foi feita com a trave estrutural
projetando alguns metros além da cobertura que ele suporta, para encontrar
um fino pilar. Não tenho dúvida de que a sua delicadeza fez esse detalhe
barato e atraente, especialmente quando combina com os cantos invisíveis
de vidro. Esses não são simplesmente os “cantos abertos” de Wright. Uma
real estrutura de canto é enfatizada, mas ela acontece mesmo do lado de
fora da sala (DREXLER; HINES, 1982, p.52).

Figura 19: Casa Singleton – 1959
Fonte: HINES (1982, p. 267)

Figura 18: Casa Sale –Los Angeles
Fonte: NEUTRA (1970,p. 48)
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Figura 20: Casa Singleton
Fonte: DREXLER (1982, p.53)

Figura 21: Casa Moore 1952
Fonte: NINES (1982, p.260)

Figura 22: Casa Moore 1952
Fonte: HINES (1982, p. 259)

4- Pela porta de correr que se abre inteira, deixando todo o vão livre. Portas que abrem
escondendo-se uma atrás da outra e continuam no espaço interno, ou os painéis
deslizantes de vidro correm para o espaço externo e passa a ser um elemento
pertencente a este. Em Neutra as grandes superfícies de vidro, os planos de vidro
funcionam como janelas e portas, movem-se inteiramente, modificando o efeito
visual como uma tela, e desaparecem conforme a vontade do usuário. Uma outra
abertura além daquela do plano aparece, é a abertura do canto. “O modernismo dos
anos 1920 começou a abrir os cantos como um lugar didático de demonstrar as
possibilidades da nova arquitetura” (LAVIN, 2001, p.26). Possibilidades da estrutura,
da visualidade, pela janela de canto que abre um novo ângulo de visão, e “nessa
simples mudança na posição de pensar, a essencial arquitetura mudou da caixa para
o plano livre” (WRIGHT apud LEATHERBARROW, 2002, p.179).
As superfícies em vidro foram uma constante nas obras de Neutra, ele usou muito
esse elemento. No texto não publicado, “Psychology of glass use” ele destacou as
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qualidades do vidro: a transparência, a opacidade e a translucidez. A transparência é
obtida quando uma superfície ao cobrir a outra deixa passar luz suficiente para
manter o outro visível. Em relação à translucidez escreveu: “o vidro pode permitir a
passagem de luz parcialmente, sendo translúcido pode ter uma virtude adicional: de
tela na qual projeta silhuetas de sombras e, através dela, luminosidade e difusão”.

Figura 23: Casa Tuja – Suiça
Fonte: NEUTRA (1970, p. 179)

Figura 24: Casa VDL

Como afirma Drexler (1982), o limite entre o dentro e o fora nas obras de Neutra é
tênue, pois há muito vidro, muita entrada de luz; logo, “é impossível sentar na sala de
estar de um projeto de Neutra e querer se sentir fechado” (p.55).
No texto “A lógica das janelas”4, Neutra indaga sobre o que é novo na casa do
homem, e responde que é, de certo modo, uma aproximação com a dinâmica
externa: a mudança de luzes e o movimento das nuvens, o caminho do sol, as
mudanças das correntes de ar, o sopro dos cheiros, os piados dos pássaros ou o
coaxar das rãs. Assim, a lógica é a relação mais próxima com o exterior, e a janela é
o caminho para isso. Nessa lógica de abertura dos vãos, Neutra descreveu uma
passagem interessante: a residência Nesbitt havia sido vendida e Neutra foi visitá-la;
4

Richard Neutra, junho 1955, fichário: Ideas de 1955- 1957 - UCLA
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depois das confraternizações, ele destrancou um grande vidro que deslizou para o
lado, e “todos ficaram maravilhados”, os moradores não conheciam essa
possibilidade.

Figura 25: Casa Kemper
Fonte: NEUTRA (1970, p. 156)

5- O último recurso para integrar interior e exterior é identificado somente à noite, e se
verifica pela faixa de iluminação artificial contínua na borda do forro nas varandas ou
no beiral externo lavando o vidro da esquadria. Muito utilizada por Neutra, a fonte de
luz artificial quando está na extremidade da área coberta ilumina também a
paisagem externa, que por sua vez passa a fazer parte da área de abrangência e a
pertencer ao conjunto. Uma singela forma de integrar o coberto e o descoberto,
proporcionando à noite uma ampliação do espaço da casa.

Figura 26: Casa Chuey 1956
Fonte:
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5.2 Natureza como conforto ambiental

O entendimento de natureza como conforto ambiental passa pela leitura da obra em
relação às condições climáticas do meio e às soluções da arquitetura para propiciar
qualidade térmica, acústica e sonora. Essa preocupação não é exclusividade de Neutra,
está presente na obra de vários arquitetos modernos que deram a devida atenção à
proteção da insolação, à conservação dos materiais, a criação de um microclima. É a visão
de uma arquitetura mais humana considerando o “homem dentro dela” com suas sensações
climáticas.
A forma plana dos projetos de Neutra era sutilmente alterada a fim de atender a
diferentes condições climáticas e culturais (FRAMPTON, 1991, p.252). No livro Survival
through design ele exemplificou essa medida, explicando a solução adotada na escola de
Porto Rico.
O calor abafado das Antilhas[...]devemos dar ao ar a oportunidade de
passar por nossa pele, que seca as milhões de gotículas de suor e produz
uma agradável sensação refrescante. [...] a orientamos para a brisa e a
abrimos para a grandeza do exterior, a todas as bênçãos naturais que não
custam nada. [...] O ar entra livremente por uma ampla fachada aberta e sai
pela outra. Os micróbios aeróbios já não permanecem na sala de aula, [...]
são expulsos pela luz do sol (NEUTRA, 1954, p. 321-323).

Para ilustrar como no raciocínio de projeto do arquiteto Richard Neutra aparecem as
premissas ligadas ao clima, observamos o desenho em planta da residência McIntosh, em
que Neutra indica o sentido de orientação da brisa, a vista mais bonita, o movimento do sol,
as incidências da insolação, e tira partido dessas informações.

figura 27: Casa H. G. McIntosh -1937 / Los Angeles
Fonte: BOESIGER (1951, p.48)
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Para a proteção contra a incidência direta do sol, os arquitetos modernos, Neutra
entre eles, usaram recursos que estavam no cuidado com a implantação da edificação, com
a devida atenção à carta solar; na inserção dos elementos de fachada: elementos vazados e
“brises soleis”5; nos prolongamentos das coberturas com varandas, marquises; na proteção
através de coberturas vazadas do tipo pérgula. Um tema que Neutra muito se ocupou foi a
sombra; de suas reflexões sobre as formas de obtê-la resultaram diversos estudos.

Figura 28: Escola - Passeios cobertos

Figura 29: Simpson College – Iowa
Fonte: BOESIGER (1966, p. 141)

Como já foi visto, no projeto “Hall of Records” – Los Angeles 1962, Neutra usou para
garantir um bom conforto ambiental tanto o espelho d’água como os brises verticais
articuláveis de alumínio em toda a extensão da fachada.
Para Neutra, cada estação do ano estabelece uma relação diferente com a
arquitetura – um raio de sol que só incide numa época do ano, o cheiro de uma determinada
floração da primavera, a proteção de um vento frio do inverno. E em cada estação a
arquitetura deve responder bem ao conforto do homem, ser quente no inverno e fria no
verão.
O sistema de troca térmica foi a solução adotada para aquecer e refrescar o
ambiente, é um sistema físico de troca de temperatura entre o material e o meio. Uma
tubulação tipo serpentina com água aquecida por uma caldeira, circula sob o piso
aquecendo-o, e deixando o inverno mais ameno. Da mesma forma, tubos de água fria
correndo entre as placas das paredes diminui o calor intenso do verão.
5

Ver capítulo Pesquisa tecnológica.
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Figura 30: Casa em Pennsylvania
Fonte: NEUTRA (1970, p. 60)

Como ocorreu na arquitetura moderna brasileira, os espelhos d’água foram inseridos
por Neutra nos projetos residenciais, comerciais e institucionais; às vezes pequenos, como
na casa Nesbitt, ou em grande extensão linear, como na casa Sternberg.
Como citamos anteriormente, o conceito de natureza para Wright e Neutra era
abrangente, não se resumindo à paisagem ”[...] pois se refere a sua natureza como a
natureza dos materiais”. Neutra usou e pesquisou diversos materiais, muitos deles
industrializados e estandardizados, levou para o deserto elementos pré-fabricados e
tecnológicos, em sua filosofia de que “casas não brotam do solo”, e que os objetos técnicos
têm autonomia e podem ser “absorvidos na situação na qual foram instalados”. O mesmo
raciocínio de Marcel Breuer, “de que a construção é um trabalho feito pelo homem [...] ele
não pode imitar a natureza” (apud LEATHERBARROW, 2002, p.55). Mas concomitante às
construções industrializadas Richard Neutra construiu a casa Nesbitt usando tijolos de
cerâmica aparentes com massa de assentamento na sua maneira mais artesanal.
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Figura 32: Casa Nesbitt – 1941- Los Angeles
Fonte: SACK (1997, p. 47)

Figura 31: Casa Kaufmann – 1946 – Palm Spring
Fonte: LAMPRECHT (2004, p. 56)

5.3 Natureza como preservação do meio ambiente

Como arquiteto que sempre defendeu a industrialização e a estandardização da
construção, Richard Neutra sentia-se à vontade para criticar a devastação que algumas
obras da civilização técnica causava ao meio ambiente; criticou os projetos que arrasavam
quarteirões e as cidades, que foram projetados sem considerar as peculiaridades dos
lugares. No livro Survival through design, ele afirmou que o “projeto deveria ser traçado com
uma compreensão biológica do meio ambiente e do homem” para conter a devastação e
assegurar “a nossa sobrevivência” (NEUTRA, 1954). Devemos entender bem que Neutra
não estava criticando a técnica e o progresso, mas um “funcionalismo pragmático” que não
reconhecia o meio ambiente para o qual estavam trabalhando.
Em análise sobre a arquitetura moderna Montaner (1998) afirma:
o racionalismo foi dividido em duas correntes opostas: a primeira aquela que
interpreta o racionalismo como predomínio da razão e do conhecimento, e
acredita na “tabula rasa” e a segunda que interpreta o racionalismo desde o
ponto de vista prático capaz de uma acumulação sistemática de
experiências, aceita o valor positivo da tradição e da acumulação do
conhecimento (MONTANER, 1998),
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O arquiteto Neutra pertenceu à segunda corrente definida por Montaner, e criticou
através do livro Survival through design, a primeira.
No final da vida profissional de Neutra, percebemos uma preocupação maior com as
questões relativas à preservação do meio ambiente, à não-destruição das florestas. Ouso
afirmar que em suas obras, Neutra sempre procurou preservar o meio ambiente, em não
destruir o terreno. No projeto das residências “Casas Stone-Fisher” – Los Angeles (1962),
podemos perceber o cuidado na inserção da obra no lote, os pilares elevam a casa sobre
plataformas, e tocam o solo sem agredir o terreno.

figura 33: Casa plataforma Stone-Fisher
Fonte: BOESIGER (1966, p.38)

Figura 34: Casa plataforma Stone-Fisher Los Angeles
Fonte: BOESIGER (1966, p.38)

O arquiteto australiano, contemporâneo, Glenn Murcutt, nos fornece uma descrição
de alguns cuidados que a arquitetura deve ter para se conseguir um edifício sustentável:
a paisagem natural é realmente uma propriedade pública adequada para
todos nós [...] Eu estou falando sobre a conservação dos materiais, a
conservação da terra, deixando as florestas crescerem, o entendimento de
6
como seremos capazes de encontrar um edifício sustentável. [...] Primeiro
tem que ser arquitetura, em segundo deve trabalhar com os resultados do
consumo de energia e a responsabilidade com o planeta...Eu estive
trabalhando por 35 anos utilizando os presentes do planeta para o homo
sapiens – o vento, sol, sombra, perfume das plantas, água, perspectiva,
geologia, flora, fauna, padrão de drenagem, topografia/contorno, oh! e
assim vai [...].7

A sustentabilidade como é entendida hoje não está contida nas propostas de Neutra,
mas ele começou a pontuar algumas posições que depois aparecem no conceito de
6

MURCUTT, Glenn, maio de 1990. Disponível em: <http://www.ozetecture.org/MMC_index.htm>. Acesso em:
2 fev. 2006.
7
MURCUTT, Glenn, maio de 1990. Nota em Green Architecture, 2000.
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sustentabilidade e de arquitetura ecológica do final século XX. Dentre essas posições
apontadas por Murcutt encontramos na obra de Neutra a utilização dos elementos da
natureza para se conseguir uma qualidade da arquitetura como o vento, o sol, a sombra.

Para finalizar transcrevemos trecho final do livro Mystery and realities of the site, em que
Neutra didaticamente apresenta todos os aspectos a serem considerados com respeito ao
lugar onde se pretende construir integrando arquitetura e meio ambiente. A fim de que a
arquitetura integre o homem com o espaço que ele vai habitar, e propicie um efetivo conforto
ambiental.
Aviso para as pessoas que pensam escolher um terreno, um sítio para
construir.
Olhem onde o sol nasce e se põe. Nós todos dependemos da
radiação que penetra nos interiores de nossas cavernas, mas nós também
podemos tirar muito proveito dela.
Observe de onde os ventos sopram e perguntem a um antigo
morador sobre ele. Uma brisa é melhor do que uma grande ventania. Nós
também devemos nos preocupar em fortalecer o abrigo para agüentar os
temporais.
Vejam o que se pode ver do local, e em qual direção. Seus olhos
relaxam e alegram varrendo distantes vistas. Olhos podem se acostumar
com uma vizinhança confusa [...].
Pensem no final em peneirar seu pequeno império visual. Calculem
a possibilidade de plantar na parte externa o que gostariam de ver.
Árvores são maravilhosas – mesmo que elas possam deixar cair
folhas ou sementes e te dar uma tarefa de limpar o lugar. [...] Se por sorte já
existir árvores, você pode conceber um projeto que as conserve? Nunca
sacrifique uma árvore se você puder ajudá-la.
Como é a terra? Pode ser drenada? É muito escarpada para o
plantio? Você pode construir com facilidade ou tem que conectar o dentro
com o fora através de níveis?
Como é o solo? É bom para a vegetação, as raízes? Ele irá se
desgastar pela sua operação de construção?
Existe algum vizinho? Ou onde ele provavelmente irá construir no
futuro? A amizade será preservada se você projetar seu edifício para manter
sua privacidade e permiti-los ter a deles. Algumas vezes você deseja estar
sozinho, sem ser perturbado, pelos espíritos do lugar.
Finalmente, tentem entender o caráter e as peculiaridades do sítio.
Aumente e intensifique o que ele pode te oferecer, nunca trabalhe contra as
fibras e as sementes. Você poderá pagar caro por uma ofensa (NEUTRA,
1951, p 62.).
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6. A PERCEPÇÃO SENSORIAL PARA RICHARD NEUTRA

O ponto de partida para o estudioso de arquitetura é o mundo que penetra
em nós pelos nossos múltiplos sentidos, é um mundo que pode ser
fascinantemente explorado. Me agrada considerar a arquitetura como um
feliz privilégio...
Richard Neutra

Nos capítulos anteriores discutimos como a máquina e a tecnologia interferem no
projeto de arquitetura de Richard Neutra, depois destacamos na linguagem do projeto a
preocupação com o meio ambiente e a natureza, e neste capítulo trataremos da atuação da
percepção sensorial como linguagem para o exercício projetual.
Alvar Aalto, arquiteto finlandês, escreveu em 1940 que a corrente racionalista se
esforçava para elaborar soluções racionalistas que partissem, certamente, da técnica, mas
que considerassem contemporaneamente os componentes humanos e psicológicos (AALTO,
1988, p. 790). E nesse sentido argumentava:
Na última década a arquitetura foi várias vezes comparada à ciência e se
impregnou de um trabalho mais científico, tentando fazer uma ciência
verdadeira. Mas arquitetura não é uma ciência. Arquitetura é um maravilhoso
processo de síntese o qual envolve milhares de componentes humanos. [...]
Tornar a arquitetura mais humana significa alargar o conceito de
funcionalismo além do limite da técnica (AALTO, 1988, p. 791).

Não só o conceito de técnica na arquitetura estava sendo reavaliado, mas também o
de função. De acordo com Gustav Adolf Platz (1927), “a função, como único princípio
criativo, não é suficiente para uma alta organização do homem”; a qualidade emotiva do
espaço exerce uma influência no habitante, e o projeto tem que responder ao programa,
mas de uma forma sublime que poucos são capazes de criar (PLATZ, 1988, p.712).
Richard Neutra, apesar de ter sido um arquiteto muitíssimo atento aos temas
tecnológicos e a uma resposta da técnica na arquitetura, demonstra em várias passagens
do livro Survival through design suas preocupações acerca das questões biológicas e
psicológicas do ser humano envolvidas na arquitetura.
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A certa altura diz: “Embora procure agir sempre sistematicamente nas minhas
atividades, estou sentindo em meu trabalho a existência de influências não científicas que
escapam à minha análise racional” (NEUTRA, 1954, p.63).
Essas influências a que se referiu Neutra é algo relacionado a uma re-análise do
lema de Sullivan “A forma segue a função”. Nos ensaios quatorze, quinze e dezesseis do
referido livro, questionou esse lema afirmando que ele não proporciona uma resposta a
todos os problemas de projeto, e se perguntando se a função pode chegar a ser uma
conseqüência da forma. Segundo Neutra, é preciso diferenciar entre o que é habitual e o
que é funcional, ou esclarecer sua mútua relação, conforme explica:
A atração estética, a excitação sexual pode inverter o lema funcionalista, a
forma excitante se converte em causa, através do atrativo estético. A
aparência precede e parece provocar a ação funcional. A função obedece à
forma. A forma é aqui uma força elementar, motivadora, como sempre
pareceu aos estéticos à antiga que escutavam música (1954).

Esse questionamento foi também explorado por Neutra no texto “El derrumbe de los
ídolos”1, quando disse que a forma, por exemplo, de um auditório não é conseqüência só da
resolução acústica ou térmica. “A forma não segue uma função, mas deve fazer um
equilíbrio adequado entre elas, deve fazer com que o objeto final contemple os múltiplos
aspectos sensíveis do homem.” Nesse momento de sua vida, Neutra, de maneira intuitiva,
revisou os dogmas da arquitetura moderna e compreendeu que a arquitetura que ele fazia
abordava outras questões relevantes relacionadas ao desenho do projeto, dentre elas a
forma como indutora de um comportamento, como geradora de uma sensação.
De acordo com Arnheim (1969), percepção significa coisas diferentes para diferentes
pessoas, numa visão estreita “pode significar o que os sentidos recebem do meio exterior
que os estimula, ou toda a classe de conhecimento obtido sobre algum objeto do mundo
exterior”. O olhar é o sentido que pode absorver o todo da percepção. E para perceber a
arquitetura plena e captar o interior ou a arquitetura de forma ampla, o que é a base de
desenho arquitetônico, Neutra afirma que é necessário uma “visão periférica”, ao invés de

1

In Realismo biológico (1958)

153
percepção sensorial
uma visão focada. O olhar para poder perceber a arquitetura como um todo e para
relacionar suas partes e o olhar para conhecer e apreender, pois “a escola do arquiteto é
tudo que está ao seu entorno” (NEUTRA apud HINES, 1982, p.38).
Para podermos discorrer sobre esse assunto, focalizamos o contato do arquiteto com
o cliente e as inferências dos estímulos físicos e psicológicos da arquitetura no homem.

6.1 A relação arquiteto e cliente

Observa-se na história da arquitetura que o cliente algumas vezes foi decisivo na
obtenção de uma inovação ou mesmo de uma qualidade na arquitetura. Por exemplo, ter o
Estado como cliente da arquitetura moderna no Brasil possibilitou sua consolidação. Ou,
como se diz popularmente, encontrar o “cliente certo na hora certa”, como foi o caso de
Neutra com o Sr. Van der Leew, no projeto da casa VDL, e de Oscar Niemeyer com
Juscelino Kubitschek, no projeto para a Pampulha em Belo Horizonte. Mas na grande
maioria das relações entre arquiteto e cliente, o cliente foi o grande problema levantado
pelos arquitetos, chegando a verdadeiros embates. Pensando sobre esse assunto, Neutra
escreve:
os arquitetos são compelidos a encontrar defeitos nos clientes, nos
funcionários da obra, mesmo nos membros de seu grupo. [...] todos parecem
interferir na nossa inspiração e nossa atividade criadora. Estão
condicionados a valorizar forças concorrentes e ficam aborrecidos com uma
realidade natural (1958, p.47).

E discorre pedagogicamente a respeito da conduta do arquiteto ao apresentar sua
proposta ao cliente:
para que uma disposição resulte útil, deve infiltrar-se lentamente e topar com
a vontade ou com o desejo espontâneo de aceitá-la. Ao propor uma mudança
do meio ambiente através do desenho, há que ter em conta essa vontade de
aceitação. Quase sempre se chega a isso por meio de explicações, de
esclarecimentos orais que passo a passo vão dando um novo giro às
opiniões; tem que falar repetidamente ao intelecto e ao sentimento, e o
melhor é fazê-lo em doses prudentes (NEUTRA, 1954).

Desse modo, ao expor o projeto ao cliente, o arquiteto deverá adotar uma postura e
uma análise profissional não arbitrária; assim o cliente pode vencer uma predisposição
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inicial e aceitar um novo hábito. Mas a aceitação consciente somente ocorre depois que a
obra está pronta. Segawa (1997) relata que o arquiteto Oswaldo Bratke usava de várias
artimanhas para explicar o projeto ao cliente, mas o croqui era o instrumento mais
convincente, era diante do croqui que se dava o diálogo mais importante.
Neutra buscou uma afinidade com seus clientes, “estudou as necessidades de cada
cliente individualmente e adaptou suas idéias para as necessidades deles” (HINES, 1982,
p.6). Conversava separadamente com a esposa e o marido por horas. Suas perguntas
investigavam os costumes, o comportamento, as predisposições dos sentidos de cada
usuário, se o cheiro da comida lhe incomodava, como o som, ou barulho interferia nas suas
atividades diárias. Com esse tipo de conduta, Neutra se envolvia com os clientes, tornandose a “arquitetura [...] um relacionamento muito humano”.2 A respeito de sua proximidade
com os clientes, Sack comenta:
Neutra observava seus clientes durante dias e semanas inteiras, em
situações extremas de se intrometer em suas vidas privadas com o intento
de averiguar, dialogando com eles, da forma mais prudente e precisa
possível, que tipo de casa, que distribuição satisfariam melhor seus
costumes, tendo em conta seus desejos até o limite do que julgava razoável
ou necessário (SACK, 1997, p.12).

Neutra acreditava que o arquiteto precisava ter uma postura que transmitisse
segurança aos clientes, sentia-se responsável por uma futura felicidade da família para a
qual estava projetando, ou por uma briga conjugal.
Desde muito cedo eu apreciei gostar dos poucos clientes que mostraram
fortes sinais de confiança em mim. Eu estava fascinado pela magia da
empatia e tentei praticar esse presente natural de sentir no lugar do outro,
seus problemas e ambientes de relacionamento com as pessoas próximas
dele, com o seu lugar, com seus quartos e sua mobília. Longe de considerar
isso uma obrigação ou compromisso de contrato eu o fiz com tanto brilho
nos olhos que o cliente se tornou interessado nesse jovem arquiteto que
além de tudo parecia abrir um novo ponto de vista sobre seus problemas.3

A relação do arquiteto com o cliente foi vista por Neutra como uma interação
humana, em que é necessária uma empatia e a confiança mútua. Para ele, cabe ao
arquiteto reconhecer todas as necessidades psicológicas do cliente e tentar atendê-las.
2

NEUTRA, R. – “But, Mr. Neutra, what are your design principles?”. In: Box 275 – Special Collections 1179 –
UCLA – Los Angeles.
3
NEUTRA, R. – “But, Mr. Neutra, what are your design principles?”. In: Box 275 – Special Collections 1179 –
UCLA –Los Angeles
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“Todo o esforço do arquiteto pode ser em vão se não forem interpretados os problemas
profundos do ser humano.” (NEUTRA)
Os clientes de Neutra não foram somente famílias, ele projetou para empresas
privadas e órgãos públicos, e manteve a postura de entender as necessidades de cada
grupo, das diretorias para as quais estava trabalhando, enfim, de conhecer quem era o
homem que ele deveria atender.
Outros arquitetos seguiram essa conduta. Segawa (1997) fez uma comparação das
afinidades de Oswaldo Bratke com Neutra, e uma delas é relativa ao especial cuidado no
atendimento ao cliente. Neutra sempre visitava suas obras recém-construídas e mantinha
uma boa relação com os clientes, não são raras as fotos em que ele aparece na edificação
conversando com os proprietários.

Figura 2: Neutra na casa Bucerius 1966
Fonte: SACK (1997, p.69)

Figura 1: Neutra na casa Sternberg 1934-35
Fonte: SACK (1997, p.38)

Um cliente de Adolf Loos, muito satisfeito com a sua casa após vinte e cinco anos da
construção, enviou ao arquiteto um cheque com uma carta contando que seus amigos que
haviam construído na mesma época que ele estavam construindo nova casa naquele
momento, mas que a dele ainda servia muito bem à família e todos estavam muito felizes. A
casa não havia envelhecido, então ele acreditava que seria justo pagar o arquiteto
novamente, depois de vinte e cinco anos, e agradecia a Loos por haver se esforçado tanto
para compreender o espírito da família e o que podia perdurar na vida de todos. Acredito
que este seja um caso ímpar de reconhecimento do trabalho de um arquiteto pelo cliente.
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6.2 A percepção sensorial

Interessado nas sensações que o espaço produz no espectador, que podem ser de
medo ou de calor, Adolf Loos, quando projetou suas casas em Viena, explorou os reflexos
inserindo espelhos nas paredes, revestindo pilares. Neutra também tinha um senso de
observação do comportamento humano em relação ao espaço físico. Considerava que a
tarefa do arquiteto é compreender e respeitar todas as funções fisiológicas do homem, e
trabalhar com estímulos que atuam em nós promovendo satisfações vitais: auditivas, visuais
e térmicas.
Neutra fez pesquisas de diversos assuntos que lhe interessavam, sendo a saúde um
dos temas mais investigados, tanto a saúde do corpo quanto a psíquica. O estudo e o
cuidado com a saúde psicológica vêm do contato que manteve quando jovem, em Viena,
com Freud e seu grupo de discípulos, dentre eles Wilhelm Wundt e Wilhelm Reich,
psicólogos que estudaram o comportamento do corpo no espaço e pesquisaram as nossas
sensações e emoções em diferentes situações espaciais. Nos últimos anos da década de
1950 Neutra proferiu várias palestras em diferentes países, abordando as dimensões
psicológicas, fisiológicas e ecológicas da arquitetura.
Conforme aponta Hines (1982, p.6), “foi o arquiteto do século XX mais interessado
em conhecer a biologia e os procedimentos da ciência”. Lavin (2001) ressalta que Neutra
usou a arquitetura como um instrumento de ação que modifica a dinâmica psico-fisiológica
do meio ambiente. Ou seja, a arquitetura trabalha não como mera resolução de organização
do espaço, mas como interação do indivíduo com o espaço, no âmbito das sensações e dos
sentidos. O cliente era visto como um organismo humano, e o espaço doméstico entendido
como o meio ambiente que atua energicamente no sistema nervoso e, através dele, na
psique.
Por esse viés ele deduziu que a arquitetura deveria estar ligada ao corpo e à mente.
A essa aproximação ele denominou de “biorrealismo”, em que bio vem do grego e significa
vida, e realismo é a concretização daquilo que o homem acredita ser, uma mistura de
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psicologia, fisiologia e antropologia histórica. O “biorrealismo” consiste na adaptação da
estrutura do espaço para as realidades biológicas de quem deverá usá-las. Dion Neutra,
filho de Richard, define “biorrealismo” como “necessidade do usuário”. Esse novo
“biorrealismo” “deverá pesar mais que as considerações financeiras e de engenharia”. Ou
seja, na segunda metade do século XX, as necessidades dos usuários deverão pesar mais
nas decisões de projeto do que as considerações do sistema estrutural, técnicas e materiais
construtivos, o que está em oposição às idéias de Neutra no início de sua profissão, mas,
por outro lado, denota um amadurecimento de sua concepção da arquitetura.
Segundo Neutra (1946), o limite, o raio de ação do espaço está onde a luz e o som
estão – “impressões coincidem no setor específico do espaço no qual a maioria das nossas
ações estéticas e práticas acontecem e nas quais nossos nervos psicológicos são
esfoliados”. Na visão de Neutra, a arquitetura se completa pela luz, pelos sons, pelo tato e
por outras respostas biológicas do corpo humano.
De acordo com Chauí (1990, p.40), os sentidos precisam ser tocados pela luz, pelo
som, pelo odor, pelo sabor para sentir; e se a arquitetura quer provocar sensações no
homem, tem que se trabalhar com esses elementos. A propósito das impressões sensoriais
Neutra relata:
por mais raro que pareça, minhas primeiras impressões da arquitetura foram
principalmente degustativas. Passava a língua pelo carpete [...] Aquelas
experiências infantis me deram lições sem palavras para apreciar o espaço,
a textura, a luz, a penumbra, a cor dos tapetes, o calor da madeira e o frio
da louça que estava em frente a estufa. Posteriormente, as aulas
universitárias sobre arquitetura nunca tocavam em tais experiências
sensoriais básicas ou na relação delicada que existe entre as estruturas
físicas e o comportamento do sistema nervoso. Em vez disso, ouvi falar
muito acerca do bom gosto e da beleza (NEUTRA, 1957, p.44).

Desse modo, as experiências físicas do corpo, visuais, táteis, auditivas e olfativas,
também são outro fenômeno importante de projeto. O arquiteto pode trabalhar com
experiências contínuas, periódicas ou únicas que não se repetirão.
Neutra explorou as qualidades dos materiais tanto pela durabilidade quanto pelas
características físicas: a temperatura aparente e real dos materiais, uma pedra em estado
bruto, ou polida em um piso, a madeira, o aço e o vidro com superfície brilhante refletindo o
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pôr do sol, a paisagem ao redor, ou mesmo o vidro fosco. Diversos tipos de materiais com
respostas diversas quanto ao tato, às sensações visuais, as temperaturas de cores, a
reverberação do som.
Explorar ao máximo o material, para criar diferentes e agradáveis sensações nos
usuários, levou Neutra a inserir em seus projetos o uso dos espelhos. No projeto da casa
VDL, conforme observa Lamprecht (2004, p.31), “Neutra dava cada vez mais importância ao
conforto psicológico e a variação da percepção mediante ilusões espaciais”. Neutra utilizou
grandes espelhos para multiplicar visualmente os espaços. O ambiente se torna uma
articulação entre o espectro real e ilusório do espelho, as imagens refletidas, assim como a
original, pertencem à proposta do projeto. Algumas vezes a percepção supera a realidade.
Sobre o uso que Neutra fez dos espelhos em seus projetos, Drexler & Hines afirmam:
Espelhos e o modernismo não combinam. Para os espelhos puristas
pertencem propriedades teatrais dúbias do decorador de interiores. Adolf
Loos, por pouco tempo mentor de Neutra em Viena, usou espelhos
abundantemente nos seus trabalhos comerciais, mesmo Le Corbusier
flertou com os espelhos (na livraria da Church house em 1928) antes de
renunciá-los. Mas Neutra parece nunca ter perdido seu gosto pela ilusão
como uma divertida e inofensiva maneira de alterar os limites da sala
(DREXLER; HINES, 1982, p.52).

figura 3: Casa Nesbitt
Fonte: LAMPRECHT (2004, p. 53)

Conforme NEUTRA (1945), projetar uma casa para a maior parte dos dias típicos do
clima significa expor a casa a uma aclimatização para os poucos dias de temperatura
extrema, quentes ou frios, o que pode ser literalmente fatal. Do ponto de vista psicológico
devemos construir também para os poucos e aromáticos momentos, que são os momentos
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melhores da nossa vida. “É uma atitude rabugenta ser realista e por de lado luas de mel
como insignificantemente pequenos. O que é o tempo para a recordação? Nós projetamos
para o aparelho do pensamento, o dispositivo do desejo”, tendo o homem como a medida
das coisas.
Seremos capazes de buscar os princípios da arquitetura na necessidade
biológica, nas sensações e percepções que nosso corpo tem, ao invés das
limitações ou modificações da técnica construtiva, dos ditames da prática
“função” ou do arbitrário cânone da “beleza”? (NEUTRA, 1954).

Segundo Lavin (2001), a casa não é meramente um receptor passivo das
tecnologias, mas um ativo produtor de novos instrumentos da intervenção psico-espacial.
Na organização da planta das residências americanas projetadas por Neutra existem as três
áreas da casa, estar, serviço e dormir, só que este último espaço não está circunscrito a um
setor no corpo da casa, geralmente o quarto do casal não fica próximo dos quartos das
crianças nem da área pública da casa. Lavin (2001) aponta que esta estratégia é adotada
tendo em vista a privacidade dos pais, mas tem também uma conotação erótica. Segundo a
autora, os historiadores escreveram muito sobre a transformação da casa americana, sobre
o trabalho da mulher na esfera do lar e na esfera pública, e pouco se falou da erotização do
ambiente doméstico após a Segunda Guerra.

Figura 4: Casa Coveney – Pennsylvania
Fonte: NEUTRA (1970, p. 98)
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A memória é outro dado interessante que Neutra leva em conta ao projetar
residências, uma vez que retemos na memória aquilo que nos proporcionaram certo impacto
emotivo. O nunca experimentado, a surpresa ou mesmo o habitual; as experiências
associadas às estações do ano, como o caminho do sol, as sombras e os matizes, o aroma
da primavera ou da chuva, segundo Neutra, provocam reações com cargas emotivas. No
seu entender, nós arquitetos devemos trabalhar principalmente à procura dessas cargas
emotivas.
Como mencionamos anteriormente, Neutra destrancou um grande vidro, na casa
Nesbitt, que deslizou para um lado, e todos ficaram maravilhados. “Então Richard Neutra
abriu a porta”. Neutra conta essa pequena estória para nos dizer que as surpresas, as
sensações, as percepções diversas que o espaço pode nos fornecer são elementos
memoráveis e compõem a poesia, “a lua de mel” que psicologicamente atua no homem.
A arquitetura mexe com o ser humano, oferece elementos que podem nos acalmar,
ou até mesmo interferir num determinado tratamento médico. No projeto da clínica “Mariners
Medical Arts Center” em Newport Beach (1963), Neutra propõe um espaço para amenizar a
sensação de dor. O projeto tem planta aberta, permitindo que pátios permeiem as salas de
atendimento aos pacientes; nos consultórios dentários as cadeiras dos pacientes estão
voltadas para jardins com grandes aberturas. Psicologicamente os pacientes sentem-se
melhor, distraem e podem deixar seu pensamento correr além da imagem do médico e dos
aparelhos. Esse conceito de hospital, que reconhece o paciente como uma pessoa que
precisa de cuidados não só clínico mas também humano, atualmente é representado pelos
hospitais da rede Sarah, projetos do arquiteto João Filgueiras Lima, Lelé.

161
percepção sensorial

Figura 6: Mariners Medical Art Center
Fonte: SACK (1997, p.111)
Figura 5: Mariners Medical Art Center
Fonte: LAMPRECHT(2000, p.)

figura 7: : Mariners Medical Art Center
Fonte: SACK (1997, p.111)

figura 8: Mariners Medical Art Center
Fonte: SACK (1997, p.111)

Essa é a intenção de projeto do arquiteto, onde o clima ou mesmo a luz e o som são
uma resposta às sensações e prazeres do morador e não apenas uma resposta às questões
técnicas.
No artigo “Planejamento – um problema humano, com base no indivíduo”, que
Richard Neutra escreveu para a revista brasileira Módulo em 1959, ele destaca a
importância da emoção: “as emoções não são uma adulteração ou um aviltamento da
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razão”, e afirma: “Para mim os brasileiros levam a palma como os mais humanos. Sempre
lutei para encontrar esse denominador comum” (NEUTRA, 1959, p.15). Ou seja, Neutra
encontrou aqui uma arquitetura e um urbanismo com características humanas, preocupadas
com o indivíduo e suas emoções.
Apesar de ser a visão o nosso sentido mais aguçado, Neutra não trabalhou sua
arquitetura só com o sentido visual no processo de criação do projeto. Com a preocupação
de atender às necessidades do cliente, carregou para o programa do projeto objetos de
desejo; com a preocupação de colocar o homem como o centro da arquitetura, trabalhou
com a percepção, de todos os nossos sentidos, tentando trazer outras considerações
relativas inclusive à memória.
Ele não é apenas o pesquisador de infinita paciência e rigoroso
método que experimenta a utilização de algum material novo; é
também sociólogo e psicólogo profundamente interessado pelas
experiências intrínsecas e essenciais dos grupos e dos indivíduos
para os quais é chamado a construir (WARCHAVCHIK, 1948, p.16).
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Considerações finais
Não se pode negar que a arquitetura dos últimos cinqüenta anos constitui
uma herança vistosa: condenou muitos preconceitos, definiu novas
concepções do espaço, da forma, da função, aperfeiçoou novos métodos de
trabalho tanto no projeto quanto na execução; estabeleceu novas relações
com o urbanismo, de um lado, e com a produção industrial, do outro
(ARGAN, 2001, p.74).

É, pois, inegável a importância da arquitetura moderna para a atual geração; vários
autores chegam a afirmar que rever a arquitetura moderna como reorientação do
pensamento projetual é de extrema importância (MAHFUZ).
Podemos ver o arquiteto Neutra como uma pessoa paradigmática, mas poética.
Obstinado, preocupado com a qualidade do seu trabalho, um arquiteto sensível em relação
à natureza, que cuidou das nossas (enquanto usuários) sensações e emoções, que utilizou
a técnica e os materiais com precisão, que explorou o mágico poder da luz (como Le
Corbusier e outros arquitetos modernos que exploraram o jogo de “luz e sombra”), o
arquiteto das interrupções e aberturas para o exterior, dos planos e da quebra da caixa.
O arquiteto Richard Neutra, em suas reflexões teóricas, enfatizou em seus escritos
que ao ato criativo do arquiteto eram necessários alguns elementos essenciais para se
conseguir um bom projeto – uma base sólida – tais elementos para Neutra estavam
relacionados aos desejos do homem, à suas necessidades físicas e perceptivas, ao
conhecimento do meio ambiente e à exploração das técnicas e dos materiais disponíveis.
Divulgada por uma exposição denominada “International Style”, a obra do arquiteto
Richard Neutra nos mostra justamente um amadurecimento dessa linguagem internacional
que leva em consideração o clima, o local, o cliente, a técnica. Edson da Cunha Mahfuz, no
artigo “Lógica e pertinência nas Torres Siamesas”, analisa características da obra do
arquiteto chileno Alejandro Aravena como uma arquitetura pertinente nas condições atuais
de prática profissional, e afirma que as decisões de projeto são “respostas diretas ao caso
específico e às solicitações do cliente devidamente interpretadas” (MAHFUZ, 2007, p.46,47).
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Acredito que o arquiteto Richard Neutra, quando refletiu sobre sua casa
experimental, chegou à conclusão do que queremos demonstrar: que a arquitetura moderna
não é uma moda passageira e que, se responde bem às condições humanas, podemos tê-la
válida ainda por mais uma geração. Se, de acordo com Neutra (1972, p.252), podemos
obter um desenho duradouro se considerarmos os nossos sentidos, o comportamento do
corpo humano frente a um material, a uma textura, a uma temperatura, os olhos que
percebem a luz, os ouvidos que ouvem os sons, o tato nas pontas dos dedos, retornemos
ao início deste estudo, à citação de Lucio Costa na Apresentação, em que ele afirma que o
que define a arquitetura é seu caráter de permanência. Pois é esse caráter de permanência
que estava sendo trabalhado por Neutra.
Observamos no decorrer desse trabalho que o arquiteto moderno entendia e exercia
a arquitetura com uma visão ampla, que a arquitetura era considerada construção, que
havia a pesquisa de materiais e sistemas construtivos para dignificar a arquitetura e para
diminuir seus custos, que a nova estrutura construtiva podia gerar a arquitetura ou participar
distraidamente na sua mais nobre simplicidade, que havia atenção às interferências que o
espaço proporciona às sensações e sentidos do homem, em explorar os ângulos de visão,
em perceber texturas e cores, em sentir o cheiro de uma brisa num fechar e abrir de janelas,
em controlar a luz seja ela zenital ou dos baixos raios de sol, em aproximar da paisagem
deixando-a até penetrar no espaço interno, em ser flexível para criar ações nunca antes
imaginadas, em criar surpresas mesmo com a clareza de leitura do desenho da planta. E o
mais importante, havia um ideal e uma honestidade.
O que falta nesse início de século como referência é um pouco de sonho e de utopia,
abundante na modernidade.
A partir da análise dos textos escritos por Richard Neutra, das obras citadas e do
corpo do texto de pesquisa, comprovadamente os elementos relacionados a uma tecnologia,
à natureza e ao homem, tão presentes na obra de Neutra, se concretizam em expressivos
pressupostos da arquitetura contemporânea. Esses elementos de que falamos são os
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critérios de análise dos críticos quando fazem a leitura da arquitetura contemporânea. Por
exemplo, textos referentes a trabalhos arquitetônicos atuais refletem essas premissas, como
o de Mahfuz (2007): conforto, meio ambiente, percepção, entendimento do material,
entendimento da tecnologia nas condições atuais. Na leitura da revista eletrônica MDCmínimo denominador comum1, editada por geração nova de arquitetos, com projetos atuais
a partir de 2000, observei que os textos dos memoriais dos projetos trabalhavam as
diretrizes dos projetos, quais sejam: interação interior x exterior; inserção adequada no
terreno, topografia, privacidade em relação à rua e aos vizinhos, iluminação, orientação
solar e vegetação. É curioso notar que essas premissas são as mesmas sobre as quais
discorremos nesse estudo, percorrendo toda a obra de Neutra. Concluímos que a obra e os
pressupostos de Neutra e, conseqüentemente, os procedimentos da arquitetura moderna
possam ser repensados juntamente com a inserção dos critérios de valores da atualidade,
como a mídia e o desenvolvimento da informática, por exemplo.
Acreditamos que essas premissas arquitetônicas propostas pelo arquiteto Richard
Neutra e pelos arquitetos modernos, tão diretamente ligadas às ações e movimentos do
homem, devam ser revistas na contemporaneidade e resgatadas nos ateliês de ensino de
projeto.

1

M.D.C. –Mínimo denominador comum– revista eletrônica de arquitetura e urbanismo. Disponível em:
www.mdc.arq.br Acesso em: 03 de março 2007

