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INTRODUÇÃO
Diferentes pesquisadores, críticos e arquitetos contribuíram para o debate sobre a obra de
Oscar Niemeyer. No livro “Tributo a Niemeyer”, o arquiteto Christian de Portzamparc (2009,
p.9) declarou que Niemeyer [...] inaugurou precocemente um espaço em movimento que
escapava ao mundo dos corpos platônicos. Nesta afirmação percebe-se que a característica
exaltada é a forma e a geometria que confere à obra sua plasticidade. É justamente a
sinuosidade e oscilação entre curvas e retas que provocam a sensação de espaço em
movimento. Em contraposição as formas rígidas e duras, Niemeyer cria formas e espaços se
conectam plasticamente, se fundem, gerando emoção e encantamento.
As curvas livres, desenhadas com grande liberdade por Niemeyer, dançam e flutuam no
espaço. As superfícies curvilíneas geram espaços envolventes. As curvas oscilantes da
marquise da Casa do Baile, dos pavimentos do Palácio das Indústrias (Bienal) ou do Teatro
Popular em Niterói flutuam no espaço, e, como numa dança, conduzem as pessoas a passear
poeticamente entre elas, num movimento contínuo.
Em 2009, o historiador e crítico Kenneth Frampton destacou a importância da água e do
corpo para a definição das formas livres na arquitetura de Niemeyer. Por estar em
movimento, a água promove um movimento ondulante e contínuo. O corpo, constituído por
curvas que se moldam a um esqueleto, representa a plástica, a sensibilidade e a emoção das
belas formas. Em decorrência desses fatos, o deslocamento de corpos, como “curvas no
tempo”, em constante movimento, inclui a percepção do fator tempo ao movimento.
É importante destacar como Niemeyer representa o efeito de leveza e de suspensão por
meio de formas curvilíneas elevadas do solo. No projeto para o Pavilhão Serpentine Gallery
(2003), Niemeyer escreveu uma “explicação necessária” que reforça esse aspecto:
A minha preocupação ao projetar o pavilhão para a Galeria Serpentine, no Hyde Park de Londres,
foi conseguir, na elaboração desta obra tão simples e de tão reduzidas proporções, exprimir o
que penso caracterizar minha arquitetura [...] Assim, ao suspender o piso do pavilhão um metro e
meio acima do solo, eu procurei garantir a leveza que a distingue. (NIEMEYER, 2003).

Como é possível notar, Niemeyer mais uma vez reforça que as características de sua
arquitetura sempre foram a procura pela obra simples, que tivesse boas proporções, com
leveza e invenção. Até o final de sua carreira, Niemeyer defendeu seus argumentos por meio
de textos. Esse memorial do projeto contribuía para esclarecer as decisões arquitetônicas.
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Niemeyer produzia argumentos por meio de textos e de croquis sintéticos. No livro
publicado pela Editora Mondadori (NIEMEYER, 1975) há uma abundância de croquis do
arquiteto para explicar as obras. Esses croquis são elucidativos, pois são acompanhados por
textos que explicam um conjunto de decisões arquitetônicas em seus projetos. Ao contrário
das imagens produzidas por recursos computacionais a partir dos anos 2000, que são
desenhos resultantes desse processo, esses croquis revelam muito mais sobre o processo
em si.
Considerado também como “escultor de prédios” (DIEZ, 2009), operou com formas que
lembram, de fato, a liberdade de um escultor. Com traços vibrantes e generosos, o arquiteto
traçou contornos de edifícios que se mesclam aos perfis das paisagens naturais. O apreço de
projetar obras junto à natureza, como a Casa em Canoas ou o Museu de Niterói, derivava
justamente dessa busca de integrar, formal e plasticamente, a obra com a mesma
espontaneidade presente no contexto. Assim, o arquiteto justificava a presença das curvas
da Casa de Baile, junto a Lagoa de Pampulha. A sinuosidade apreciada na natureza era
mimetizada e geometrizada em seus edifícios. Para atingir esse objetivo o arquiteto teve que
desafiar cânones presentes na arquitetura, teve também que desafiar a técnica, propondo
formas ao mesmo tempo inovadoras que impulsionaram as normas e condicionantes
técnicas.
Contudo, algumas polêmicas em torno do arquiteto ocorreram ao longo de sua carreira. A
polêmica com Max Bill (1951,1953 e 1954), a polêmica com Joaquim Guedes, a polêmica em
torno do tombamento da marquise do Ibirapuera (LEFÈVRE, 2005), e de outros projetos
diversos. Mas também vários arquitetos e críticos saíram em sua defesa.
A premissa do presente estudo é apontar que as análises e reflexões sobre a obra de Oscar
Niemeyer foram preponderantemente norteadas pelas questões relativas à plasticidade da
forma, em detrimento das definições geométricas, que permitiram viabilizar a construção,
amparadas pelas possibilidades técnicas-construtivas. Além disso, as apreciações sobre a
obra do arquiteto foram particularmente historiográficas. Por outro lado, como será visto
adiante, as pesquisas realizadas por Júlio Katinsky, Frederico Borges de Hollanda, Rodrigo
Queiroz, Marco do Valle, Danilo Macedo, Élcio Silva, Simone Gonçalves, entre outros, se
debruçaram diretamente sobre o processo de projeto do arquiteto, e em muito
contribuíram para a compreensão de sua prática projetual.
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Portanto, o principal problema que esta pesquisa investigará são as características
geométricas das colunas, rampas e superfícies curvilíneas subjacentes aos projetos de Oscar
Niemeyer, contribuindo para aprofundar o entendimento de sua prática projetual.
Principais contribuições científicas da presente pesquisa
As contribuições científicas da presente proposta serão as seguintes:
1. Estudo sistemático de nove projetos de Oscar Niemeyer para identificação das
características geométricas de seus edifícios curvilíneos, e o modo peculiar que o arquiteto
empregou nas colunas, rampas e superfícies curvilíneas em seus projetos;
2. Investigação do uso das tecnologias de prototipagem rápida e de fabricação digital para a
produção de modelos físicos de edifícios curvilíneos e complexos;
3. Investigação sobre a linguagem do arquiteto a partir do entendimento das estratégias
geométricas, que viabilizaram a execução de edifícios complexos.
Colunas nas obras de Oscar Niemeyer
As colunas dos edifícios com mais de dois pavimentos, concebidos por Niemeyer,
apresentam diferentes propósitos dentro da sua estratégia compositiva. A geometria das
colunas, em formato / , V, W ou Y, mostra, claramente, como o edifício é sustentado e
elevado do solo. O desenho dessas colunas demonstra a leveza na transmissão de toda a
carga do edifício ao solo. Em edifícios mais altos, a redução do número de colunas do
pavimento tipo para o térreo é realizada por meio de colunas “V”, “W” e “Y”, e foram
amplamente utilizadas em edifícios na década de 1950, particularmente em São Paulo e Belo
Horizonte.
Por outro lado, as colunas com geometria mais complexa, desenhadas para os Palácios de
Brasília ou para a Sede da Editora Mondadori, alternam ritmos e proporcionam
profundidade aos edifícios.
Nas colunas dos Palácios de Brasília, Niemeyer cria diferentes definições geométricas. Como
bem definiu Élcio Gomes da Silva (2012), as soluções encontradas para as colunas dos
Palácios da Alvorada repercutiram nas colunas dos Palácios do Planalto e do Supremo
Tribunal Federal.
Os estudos realizados por Niemeyer para as colunas do Palácio da Alvorada, a partir de 1956,
deram origem a desenhos de várias colunas que se seguiram a este projeto. O arquiteto
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produziu diferentes versões para o projeto do Palácio da Alvorada (KATINSKY, 1990; SILVA,
2012). Nas primeiras versões as colunas eram mais robustas, pois derivavam de parábolas,
que as alargavam demasiadamente. A solução foi definir uma curva baseada numa equação
de quarto grau, que permitiu que a coluna ficasse mais esbelta, e em sintonia com a sua
ideia de leveza. As colunas executadas são compostas por dezesseis seções intermediárias,
da base até o topo. Além disso, devido ao fato de variarem em ambas as direções (x e y), as
curvas da coluna são frontais e laterais, criando dificuldade adicional para a sua execução.
Incialmente Niemeyer pensou em reutilizar um desenho similar para os Palácios do Planalto
e do Supremo Tribunal Federal. Mas como para Niemeyer “arquitetura é invenção”, as
colunas não se repetiram de modo literal. Assim, ele decidiu que as colunas do Palácio do
Planalto (1958-59) teriam uma geometria mais simples de ser executada e calculada do que
as colunas do Palácio da Alvorada, como já havia feito na Igreja Nossa Senhora de Fátima
(1958). Neste edifício as colunas são compostas pela concordância entre arcos de
circunferência e retas. De modo similar, as colunas do Palácio do Supremo Tribunal Federal
(1958-1960) também possuem colunas cuja geometria similar é similar a adotada para o
Palácio do Planalto. Em ambos as colunas parecem tocar no solo, mas, como no Palácio da
Alvorada, são apoiadas sobre uma base facetada, que permanece enterrado.
Também é interessante apontar que as colunas da Igreja Nossa Senhora de Fátima (1958)
possuem um princípio geométrico que seria adotado nos dois anos seguintes nos Palácios do
Planalto e do Supremo Tribunal Federal. As três colunas (uma frontal e duas posteriores),
que apoiam a cobertura curvilínea de base triangular, possuem uma íntima sintonia com a
curva da cobertura. Porém, enquanto a curva da curva é formada por duas retas intercaladas
por arco circular, as colunas são formadas por arcos circulares conectados a seguimentos de
reta, que partem da tangente da curva. Ademais, a coluna frontal e as duas posteriores tem
definições geométricas diferentes entre si. Enquanto na primeira um arco circular conecta-se
a uma reta tangente a ela, no segundo há apenas um arco circular. Este procedimento é
característico nas obras concebidas por Niemeyer, e se repede em diferentes tipos de
projetos.
As colunas em formato “W” ou “/” do Conjunto Juscelino Kubitschek (1951) variam em
altura, em proporção e, também, no comportamento estrutural. Isso ocorre porque ora as
colunas sustentam o edifício junto a lajes, ora estão soltas, alcançando maior altura, ora
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sustentam apenas um pavimento. Logo se percebe que a geometria muda de acordo com
algumas variáveis.
Rampas nas obras de Oscar Niemeyer
Devido ao fato de os edifícios serem concebidos como esculturas, Niemeyer toma vários
cuidados para preservar a integridade formal do edifício, seja no desenho das aberturas ou
das rampas de acesso ao edifício. Curiosamente, apesar de propor grandes vãos e edifícios
com grandes áreas cobertas, os grandes projetos de Niemeyer não são dotados de
iluminação zenital. Esse aspecto também reforça a ideia de preservação da integridade
escultural da forma. Assim, o acesso ao edifício é realizado com o mínimo de interferência na
volumetria principal. Isso é o podemos chamar de princípio da penetração (FLORIO, 2007),
em que as rampas de acesso são concebidas de modo a permitir uma penetração no edifício
sem interferência na sua forma volumétrica. O modo estabelecido pelo arquiteto foi
destacar esse elemento do volume principal, de modo que a rampa se torne um elemento
de composição.
Desde o Pavilhão para a Feira de Nova Iorque (1937), a rampa curvilínea contrasta com a
simplicidade do perímetro do edifício. Tanto no Museu de Niterói (1994) como no Museu de
Curitiba (2002), Niemeyer cria rampas curvilíneas destacadas do edifício, que contribuem
para a composição sem interferir em sua integridade. Mesmo no Palácio da Alvorada, a
rampa reta é separada da forma de volume principal, criando um plano, sem obstruir ou
"competir" com a forma do edifício. A geometria da rampa determina o percurso e a direção
do olhar do expectador durante o trajeto. Assim, esta percepção do espaço é parte
integrante do conceito e da proposta arquitetônica.
As rampas, retas ou senoidais, para Niemeyer, representavam a leveza das linhas contínuas,
que vencem vãos e espaços, que parecem flutuar no espaço. Como se pode perceber, as
rampas representam um papel especial na definição dos acessos aos edifícios projetados por
Niemeyer. A geometria das rampas externas varia desde a reta (como a do Grande Hotel de
Ouro Preto, Iate Clube de Pampulha, Palácio da Indústria em São Paulo, do Congresso e a
dos Palácios em Brasília), a curvilínea (como no Pavilhão de Nova Iorque e Memorial dos
Povos Indígenas) até as orgânicas (como as dos Museus de Curitiba, de Niterói, e do Teatro
Popular Oscar Niemeyer, no Rio de Janeiro). Embora as rampas internas preferidas sejam as
da geometria de ferradura (como a do Palácio da Indústria e das Artes em São Paulo), ou
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helicoidal, as rampas retas também estão presentes (como no Cassino em Pampulha, na
Residência do Arquiteto de 1942, e no Palácio das Nações e dos Estados em São Paulo).
Uma exceção no conjunto da obra de Niemeyer é o uso de uma cobertura senoidal, com
uma rampa em forma de laço, como ocorre no projeto para o Teatro Popular Oscar
Niemeyer (2012), no Rio de Janeiro.
É importante destacar como Niemeyer estrutura as rampas no espaço. O arquiteto adotou
três modos para apoiar as rampas no espaço: i. rampas apoiadas sobre pilar retangular ou
coluna; ii. rampas apoiadas sobre lajes; iii. rampas conectadas a vigas que partem de uma
coluna circular. As rampas nos edifícios de Pampulha são apoiadas em lajes. As rampas do
Palácio das Nações estão apoiadas em laje e num pilar “V”. As rampas do Museu Oscar
Niemeyer em Curitiba estão apoiadas em pilares retangulares. As rampas do Museu de
Curitiba, do Teatro Popular Oscar Niemeyer são conectadas a consoles que, por sua vez, se
apoiam a uma coluna circular.
As rampas mais complexas são as do Palácio das Indústrias (Bienal), com colunas em “V” se
mesclando com coluna circular, cujas ramificações sustentam os segmentos de rampas que
conectam três pavimentos, e as rampas orgânicas do Museu de Arte Contemporânea de
Niterói, que estão apoiadas em pilar retangular e coluna com ramificações e consoles. Esses
apoios ocorrem em pontos de inflexão, onde ocorre maiores mudanças de direção das
curvas no espaço.
Superfícies curvilíneas para cobertura nas obras de Oscar Niemeyer
Nitidamente constata-se que a combinação entre os diferentes princípios geométricos –
forma trapezoidal + abóbadas + superfícies de revolução + formas cilíndricas + formas livres
– propiciaram a formação de um amplo e característico repertório formal na obra de Oscar
Niemeyer. Esta hibridação entre diferentes princípios geométricos evidencia o fato que
Niemeyer não se limitava à pureza das formas regulares. Na realidade, sua criatividade
reside em parte na sua capacidade de articular e manipular seu próprio repertório. Ao
combinar partes conhecidas de um modo inusitado, o arquiteto revigorou sua capacidade de
ampliar seu repertório.
É importante enfatizar que as superfícies curvilíneas também foram empregadas de modo a
aliviar o impacto visual na paisagem dos edifícios de maior altura. A ascensão escalonada das
cúpulas e abóbadas alivia o impacto visual. Além disso, para diminuí-lo ainda mais, certas
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coberturas curvilíneas, como o auditório da Bolsa de Bobigny (1967) e o do Partido
Comunista Francês (1965), foram parcialmente enterradas, numa clara intenção de ampliar
o campo visual e não obstruir a visão do prédio imediatamente atrás. A suavidade com que
essas coberturas atingem o solo demonstra também a intenção do arquiteto em atenuar o
contato entre a estrutura e o solo, propiciando leveza e graciosidade para o conjunto
construído. Isso é o que pode ser chamado de princípio de leveza.
Nos últimos anos de sua carreira, Niemeyer ousou ainda mais na criação de edifícios. Notase que a hibridação de princípios geométricos ficou ainda maior. O projeto para o teatro
Popular Oscar Niemeyer (2002), no Caminho Niemeyer, em Niterói, contém uma cobertura
trapezoidal dotada de superfície curvilínea. A rampa curvilínea em “laço” penetra o vazio do
saguão do Teatro, também com cobertura curvilínea. Embora esta configuração já estivesse
presente em uma das doze versões para o Auditório do Ibirapuera, foi nesta obra que
Niemeyer conseguiu materializar esta ideia.
Obras analisadas
As obras selecionadas contêm geometria e desafios técnicos que contribuíram para a perícia
do arquiteto e seu domínio das formas curvas. Devido às dificuldades encontradas para a
obtenção de dados, informações e conhecimentos sobre dois projetos, inicialmente
relacionados como objeto de estudo, a saber, o Teatro do Ministério da Educação e Saúde
(1948) e o Museu Oscar Niemeyer em Curitiba (2001), com o consentimento do
MackPesquisa, buscou-se projetos que pudessem contribuir para os mesmos objetivos, sem
prejuízo à investigação. Assim, foram adicionados os projetos para o Museu do Índio (1982),
o Auditório, a Biblioteca e o Salão de Atos do Memorial América Latina (1988). Portanto, em
vez de nove foram investigados doze projetos.
Objeto de Estudo
Em decorrência dos critérios de seleção das obras, o Objeto de Estudo é constituído por
nove projetos, abaixo relacionado. Portanto, trata-se de projetos dotados de colunas,
rampas e superfícies curvilíneas. São eles:
1. A Fábrica Duchen (1950)
2. Pavilhão das Artes (Oca) (1950)
3. Pavilhão das Indústrias (Bienal) (1950)
4. Conjunto Juscelino Kubitschek (1951)
5. Igreja Nossa Senhora de Fátima (1958)
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6. Palácio da Alvorada (1958)
7. Auditório da Bolsa do Trabalho de Bobigny (1967)
8. Museu do Índio (1982)
9. Auditório do América Latina (1988)
10. Biblioteca do América Latina (1988)
11. Salão dos Atos do América Latina (1988)
12. Teatro Popular Oscar Niemeyer (2002)
Objetivos
O objetivo principal desta pesquisa é investigar o papel da geometria na definição dos
projetos de Oscar Niemeyer.
Objetivos complementares:
1. Entender a linguagem das formas curvas na obra do arquiteto;
2. Interpretar o processo de projeto a partir da definição da geometria dos elementos
construtivos, e sua importância para a viabilidade técnica;
3. Estabelecer um método de investigação de formas complexas por meio do uso da
modelagem geométrica e da fabricação digital;
4. Investigar formas e espaços por meio de simulações digitais.
A partir da análise destas obras, almeja-se realizar uma reflexão sobre os princípios
geométricos que norteiam a linguagem da obra do arquiteto Oscar Niemeyer. Entende-se
que a viabilidade técnica da construção depende da definição das características de cada
elemento construtivo a ser construído. Assim, a geometria não servia apenas para
proporcionar o efeito plástico desejado, mas permitir a materialização da obra.
Antecedentes
A Tese de Livre Docência do professor Júlio Roberto katinsky, intitulada “Leituras de
Arquitetura: viagens, projetos” (1990), contém uma reflexão profunda sobre o processo de
projeto de Oscar Niemeyer em Brasília. O professor recuperou e organizou a cronologia do
desenvolvimento dos projetos para os Palácios de Brasília. Partindo da análise da proposta
do Plano Piloto de Brasília, projetado por Lucio Costa, Katinsky faz uma reflexão sobre aquilo
que ele denomina de “A Cidade de Oscar Niemeyer”. O autor aponta as modificações no
projeto original, explicando com pormenores a sequência de ideias, e as dificuldades, para
estabelecer a proposta final.
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Ao contrário do senso comum, e também das explicações do próprio arquiteto, ocorreram
várias versões para cada edifício projetado. Uma das maiores contribuições desta
importante pesquisa foi organizar temporalmente a difícil definição de cada Palácio presente
na Praça dos Três Poderes. Para isso, Katinsky insere os desenhos explicativos e os croquis
de concepção, de modo a apontar as diferenças entre as ideias iniciais e a ideia final. Os
desenhos explicativos não revelam o processo de projeto, pois foram usados pelo arquiteto
para mostrar o resultado obtido. Por outro lado, os croquis de concepção revelam as dúvidas
do arquiteto, e as alternativas que foram estudadas antes de tomar a decisão final. A partir
das pesquisas do professor Julio Katinsky, foi possível a outros pesquisadores, como, por
exemplo, Marco do Valle e Rodrigo Queiroz, dar continuidade a essas investigações.
A Tese de Doutorado de Marco do Valle (1998) consiste no estudo do desenvolvimento
formal e dos procedimentos de Projeto que, segundo o pesquisador, caracterizam e
particularizam a obra do arquiteto Oscar Niemeyer. Como recorte temporal, Marco do Valle
estabelece dois projetos: o "Clube Esportivo" (1935), no Brasil, e seu último projeto no
exterior (na época da pesquisa), o Hotel e Restaurante (1998), em Brighton, Inglaterra. O
objetivo é estabelecer uma leitura de sua obra, partindo das hipóteses de
que Niemeyer redesenhou o repertório corbusiano entre 1936 e 1941 e, especificamente no
período de 1940 a 1941, correspondente a duas obras, o Conjunto da Pampulha (1940) e o
Estádio Nacional (1941), e, partir disso, criou um repertório próprio de “formas". Assim o
autor demonstra que os novos projetos foram derivados de redesenhos ou recriações de
projetos anteriores. Deste modo o arquiteto teria alcançado a linguagem característica de
sua arquitetura.
Rodrigo Queiroz realizou pesquisa de doutorado sobre a relação e o diálogo entre as
arquitetura de Oscar Niemeyer e Le Corbusier. A pesquisa intitulada “Oscar Niemeyer e Le
Corbusier: encontros”

(2007) discorre sobre os três encontros ocorridos entre esses

arquitetos nos anos de 1936, 1947 e 1955, nas cidades do Rio de Janeiro, Nova Iorque e
Paris, respectivamente. O autor investiga a estruturação da linguagem própria de Niemeyer
a partir do primeiro encontro, ocorrido em 1936. Mas aponta a autonomia formal de
Niemeyer, com uma plasticidade própria, já no segundo momento, no encontro ocorrido em
1947. No terceiro encontro, Niemeyer estava em meio a uma severa autocrítica com relação
aos procedimentos projetuais. Segundo este autor, nesse encontro Niemeyer encontra o
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nexo entre síntese plástica e monumentalidade que será incorporado em seus projetos para
os Palácios de Brasília.
Na pesquisa realizada por Marco Cezar Dudeque intitulada “O lugar na obra de Oscar
Niemeyer”, o pesquisador discute as questões pertinentes à relação entre a arquitetura de
Oscar Niemeyer e o lugar. A partir dos conceitos abordados por Christian Norberg-Schulz, o
autor investiga como o arquiteto construiu um “lugar” em Brasília. Também realiza reflexão
sobre a marquise do Ibirapuera, como criadora de uma promenade. Outras obras como o
Edifício Copan, Centro Cultural em Le Havre e o Museu de Niterói são estudados a partir da
inserção do edifício na paisagem, seja ela natural ou construída.
A dissertação de mestrado de Paulo Barnabé (2000) versa sobre a incidência da luz natural
como diretriz de projeto na obra de Oscar Niemeyer. O autor declara que a luz é pensada
com o intuito de emocionar. A análise de um conjunto de obras é realizada a partir de
conceitos relacionados à temática da luz.
Fernando Frank Cabral, em sua pesquisa “A procura da beleza: aprendendo com Oscar
Niemeyer” (2002), investiga os partidos arquitetônicos que foram retomados em ocasiões
distintas com resultados arquitetônicos diferentes. Esse estudo foi realizado a partir do
depoimento de alguns de seus colaboradores.
A dissertação de Rosirene Mayer A linguagem de Oscar Niemeyer (2003) investiga a
gramática das formas presentes na obra do arquiteto. Também estuda a geometria de
algumas obras de arquitetura, mostrando a presença de ritmos e de proporções entre as
partes e o todo. Contudo, este estudo não investiga as colunas, as rampas e as superfícies
ondulantes.
Walter Galvão (2007) analisou o Edifício COPAN dentro do contexto das rápidas
transformações ocorridas em São Paulo nos anos 1950. A economia da capital paulistana se
fortalecia aquecendo o mercado imobiliário e ocasionando uma verdadeira febre construtiva
na cidade. Maior edifício residencial da América Latina, com 116.152m² de área construída,
o COPAN, situado no centro de São Paulo, era um monumento aos novos paradigmas
adotados nos anos 50 na cidade: gigantismo, verticalização, adensamento populacional,
dentre outros.
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Na dissertação de Mestrado de Carolina Silva OUKAWA (2010), é analisada a relação entre
arquitetura e a música. Para tanto, empreendeu-se a análise do Edifício Copan (1951), de
Oscar Niemeyer, a partir dos parâmetros musicais adotados por Stefan Kostka.
Os projetos para Museus projetados por Oscar Niemeyer de 1951 a 2006 foram investigados
por Simone Neiva no trabalho “Museus projetados por Oscar Niemeyer de 1951 a 2006: o
programa como coadjuvante“ (2010). O período estudado abrange praticamente todas as
fases da carreira do arquiteto. Os limites temporais são definidos pelo Palácio das Artes, o
primeiro museu criado, e pelo Museu Nacional de Brasília, o último museu construído. O
objetivo da pesquisadora foi compreender o papel do programa como coadjuvante dentro
da metodologia projetual de Niemeyer, e o desejo de evidenciar os desafios da técnica. Ela
concluiu que nos museus o arquiteto estabeleceu um programa arquitetônico simples, e que
nos museus de maior escala, que efetivamente construiu Museu de Arte Contemporânea de
Niterói (1991-1996), Museu Oscar Niemeyer (2000-2002) e Museu Nacional de Brasília (1999
2006) acrescentou a esse programa simples atividades que nasceram, fundamentalmente,
em razão de questões formais e estruturais.
A tese de Doutorado de Élcio Gomes da Silva (2012) investiga os Palácios da Alvorada, do
Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Planalto: os primeiros palácios
construídos em Brasília, e que constituem marcos da arquitetura e da engenharia de
estruturas. O pesquisador realiza uma excelente revisão sobre a cronologia de elaboração e
de execução destes projetos, de modo a traçar, com clareza, o percurso da arquitetura dos
palácios. Além disso, o estudo traz à luz versões de projetos não conhecidas, que permite
traçar a genealogia dos palácios. O autor demonstra com propriedade que o domínio das
soluções estruturais e o curto prazo de projeto e construção mostraram-se determinantes
nas decisões arquiteturais, constantemente reelaboradas.
Pesquisas importantes sobre a obra de Niemeyer foram também realizadas no âmbito da
engenharia. Diogo Pessoa (2002), em sua dissertação de mestrado em estruturas, estudou a
estrutura da Catedral de Brasília. Por meio de análises e simulações computacionais
(particularmente, análise por elementos finitos), o pesquisador revela o comportamento da
estrutura da Catedral por meio de gráficos e de cálculos matemáticos. Ele mostra a
geometria dos pórticos e o resultado das simulações do modelo estrutural no Ansys
(programa gráfico específico para analisar estruturas por elementos finitos), apontando as
patologias da construção durante a fase de restauração.
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A investigação de André Luis Andrade Moreira (2007) da estrutura do Palácio da Justiça em
Brasília revela características de seu processo de solução de problemas de construção. A
análise estrutural revela soluções técnicas que desafiaram as normas vigentes da época.
Como os outros Palácios da Alvorada, do Planalto, no Supremo Tribunal Federal, do
Itamaraty, neste edifício o arrojo estrutural obrigou os engenheiros a repensar o modo de
resolver problemas estruturais. As simulações do comportamento estrutural foram
realizadas com o auxílio de programas computacionais, que permitem calcular e visualizar os
esforços estruturais. Assim, nesta pesquisa contribui para o entendimento de soluções
técnicas após as definições geométricas pretendidas pelo arquiteto para o edifício.
Há outros estudos, como o de Nathalia Pereira (2012), que também analisa o
comportamento estrutural de obras do arquiteto em sua dissertação de mestrado em
estruturas. Também por meio de programas gráficos (neste caso foi o programa SAP 2000), a
pesquisadora analisou os elementos estruturais da Capela de Pampulha e do Pavilhão
Gameleira. Dentre as conclusões da autora, está afirmação que “a concepção estrutural e a
concepção arquitetônica estão intimamente ligadas nas obras analisadas, pois poucos são os
elementos que compõem essas edificações que não teria função estrutural” (PEREIRA, 2012,
p.76). Esse resultado contraria alguns críticos que afirmam a falta de cuidado do arquiteto
com a concepção da estrutura, principalmente em decorrência da concepção das colunas do
Palácio do Alvorada, que, na realidade, não exercem uma função primordial para a estrutura
como um todo.
A proposta do arquiteto Oscar Niemeyer para a requalificação do emissário submarino em
Santos é constituída pela sequência de cinco pavilhões dispostos ao longo de eixo
perpendicular à costa litorânea. Há um espaço para recreação de idosos, um para recreação
infantil, outro para juvenil (todos cilíndricos) e, na extremidade, um restaurante com
camarotes junto ao mar. É interessante notar a semelhança de princípio formal entre o
pavilhão para idosos com o edifício para o Caminho Niemeyer no Rio de Janeiro.
Em homenagem aos cem anos do arquiteto, o MAC promove uma exposição inusitada
Rodrigo Queiroz (2008), apresenta desenhos originais do arquiteto que integram o acervo da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e destaca o gesto que percorre o papel em
um traço contínuo, buscando as curvas das montanhas e a sensualidade das mulheres.
Em 2012, um conjunto de artigos, de importantes autores, foi publicado na Revista
Arquitextos, edição especial “Tributo a Niemeyer”. Os artigos de Marco do Valle (2012),
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Rodrigo Queiroz (2012), Roberto Segre (2012), Ruth Verde Zein (2012), Ana Luiza Nobre
(2012), João Massao Kamita (2012), entre outros, lançam vários olhares sobre a obra do
arquiteto no ano de sua morte.
Metodologia
Os projetos de arquitetura foram analisados a partir de desenhos, diagramas, modelos
geométricos 3D e modelos físicos. A natureza da investigação exigiu o uso de novas
tecnologias digitais, como a modelagem geométrica e a fabricação digital.
Na Etapa 1 foram coletados dados, informações e conhecimentos sobre as obras do
arquiteto, assim como a fundamentação teórica sobre arquitetura moderna que possibilitou
o embasamento teórico e a elaboração das argumentações empregadas na presente
análise.
Na Etapa 2, os desenhos coletados na Etapa 1 foram organizados, alguns digitalizados, para
para a elaboração de desenhos técnicos precisos na Etapa 3. Além disso, os desenhos
coletados em diversos órgãos públicos, em construtoras e na Fundação Oscar Niemeyer
serviram também para o mesmo propósito.
Na Etapa 3, foram redesenhadas plantas, cortes e elevações dos doze projetos no programa
gráfico Rhinoceros. Os desenhos foram elaborados na escala 1:500 e 1:750, com o mesmo
tratamento gráfico.
Na Etapa 4 foi realizada a modelagem geométrica tridimensional. Os elementos principais de
cada edifício foram modelados com o objetivo de interpretar a geometria das formas
analisadas. Além disso, os modelos 3D serviram para a obtenção de desenhos 2D mais
precisos, que não seriam obtidos meramente por plantas, cortes e elevações no sistema
tradicional de desenho.
Na Etapa 5, no final do primeiro semestre da pesquisa, foram elaborados os textos iniciais e
o relatório parcial. Os desenhos e modelos computacionais gerados contribuíram para a
análise das formas e dos espaços dos projetos relacionados. Os conceitos e argumentações
teóricas embasaram as etapas posteriores de análise dos projetos, seja pela questão técnica,
seja pela questão formal e funcional.
Na Etapa 6 foram produzidos modelos físicos. Alguns modelos digitais tridimensionais
gerados na Etapa 4 foram enviados para a máquina CNC.
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Na Etapa 7 foram produzidos protótipos rápidos de elementos construtivos específicos:
colunas, rampas e coberturas. Foram utilizadas impressoras 3D do Laboratório de
Prototipagem Rápida da FAU Mackenzie, da Faculdade de Engenharia e também no CTI
Renato Archer, em Campinas. Após a experiência obtida na Etapa 6, será possível utilizar as
máquinas de fabricação digital (CNC e cortadora a laser) para produzir detalhes mais
delicados e complexos das obras. Estas novas tecnologias também foram empregadas com o
intuito de verificar como elas contribuem para a análise de projetos de arquitetura,
sobretudo de formas com geometria variável e complexa.
Na Etapa 8 foram elaborados textos e reflexões teóricas sobre a experiência realizada, de
modo a identificar características geométricas e estratégias projetuais de Oscar Niemeyer na
concepção de colunas, rampas e superfícies curvilíneas em sua obra.
Infraestrutura e apoio técnico
A pesquisa contou com a infraestrutura do recém-criado Laboratório de Prototipagem
Rápida da FAU Mackenzie. Teve o apoio de dois técnicos especializados na produção de
protótipos rápidos. Para a produção de protótipos mais complexos, que exigiram alta
tecnologia, tivemos também o apoio do Centro Tecnológico Renato Archer (CTI) em
Campinas, com o qual temos convênio assinado.

Estruturação do Relatório
O presente Relatório está dividido em cinco partes. Na Parte I foram relatados
procedimentos adotados para a “Coleta de Informações e Dados”. Na Parte II, intitulada
“Análise da Geometria dos Projetos de Oscar Niemeyer” são analisadas, de modo empírico, a
geometria dos doze projetos selecionados. Na Parte III, são discutidos conceitos sobre
“Fabricação Digital”, assim como os resultados obtidos na experimentação e produção dos
protótipos rápidos. Os resultados obtidos são discutidos na Parte IV, intitulada “Geometria,
Desenho e Repertório na Arquitetura de Oscar Niemeyer”, que confronta as transformações
da geometria ao longo da carreira do arquiteto. Por fim, na Parte V, discute-se a “Poética,
Beleza e Plasticidade na Obra de Oscar Niemeyer”. Deste modo, o Relatório contém a
Introdução, Análise do Objeto, Resultados Obtidos, Discussão em relação às pesquisas
anteriores, e conceitos norteadores sobre o tema da pesquisa.
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PARTE I: A COLETA DE INFORMAÇÕES E DADOS
A fim de coletar o máximo de informações sobre cada projeto relacionado como objeto de
pesquisa, foram visitados órgãos públicos regionais e nacionais, construtoras, Fundações,
Exposições sobre a obra de Oscar Niemeyer, obras construídas do arquiteto investigado em
diferentes cidades no Brasil, assim como foram consultados livros, revistas e artigos
disponibilizados na internet sobre suas obras.
Os órgãos públicos visitados foram o IPHAN de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal,
assim como os Arquivos Públicos de São Paulo e Distrito Federal. Entrou-se em contato com
a Fundação Oscar Niemeyer e com a Fundação Bienal em São Paulo. A Construtora Promon
Engenharia S.A. forneceu os desenhos executivos de todos os edifícios construídos presentes
no Memorial da América Latina. Com o objetivo de fotografar obras significativas para a
presente pesquisa, além de São Paulo, foram visitadas obras localizadas em Brasília e Rio de
Janeiro. As principais revistas consultadas sobre as obras de Oscar Niemeyer foram:
L’Architecture d’Aujourd’hui; Módulo; Acrópole; e Nossa América. Por fim, a relação de
autores consta nas referências bibliográficas presentes no final deste Relatório, assim como
os artigos científicos, artigos de jornal como a Folha de São Paulo e Estado de São Paulo, e
de revistas de circulação nacional, como a Veja e Manchete.
É importante destacar a dispersão e fragmentação das informações contidas nos vários
meios de publicação, sejam livros, revistas ou jornais. Mesmo nos órgãos públicos
consultados, de um modo geral os desenhos não estão bem organizados, denotando uma
forte carência e rigoroso critério para fichamento dos dados para a consulta. A precariedade
da conservação, assim como a falta de procedimentos tecnológicos, como a digitalização dos
desenhos, chama a atenção da urgência de políticas públicas relativas à conservação de
nosso patrimônio cultural e científico. Diante do quadro que encontramos os desenhos
deste importante arquiteto brasileiro, é possível afirmar que muitas informações já foram
perdidas, mesmo de obras das últimas décadas de sua atividade profissional. De um modo
geral constatou-se que:
•

Não há critérios sistêmicos quanto ao arquivamento de informações sobre os edifícios
que são construídos no Brasil;

•

Não há procedimentos científicos para a devida digitalização dos desenhos para a sua
preservação;
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•

Não há procedimentos uniformizados quanto ao acesso aos projetos, edificados ou não,
por parte de pesquisadores;

•

Há sérios danos nos desenhos causados pela falta de cuidado na manutenção dos
desenhos em locais inapropriados;

•

Particularmente nos órgãos públicos não pessoas especializadas em arquitetura, com
estagiários que desconhecem o que está no próprio acervo;

•

Os procedimentos de consulta são precários, com preenchimentos de fichas à mão, com
dados imprecisos sobre as obras consultadas, o que dificuldade estabelecer futuros
levantamentos sobre o que está sendo mais consultado em cada órgão pelos
pesquisadores;

•

As Fundações não têm um sistema de arquivamento e critérios para a divulgação pública
dos dados, desenhos e fotos das obras realizadas por Oscar Niemeyer;

Todos esses fatores dificultam não apenas a realização de pesquisas científicas no Brasil,
como tratam de um modo muito amador os acervos deste importante arquiteto brasileiro.
Não se trata apenas de falta de recursos financeiros, mas de uma organização sistemática,
informatizada, para a devida disseminação de dados e de conhecimentos sobre obras de
arquitetura preservadas no Brasil. Até mesmo a Fundação Oscar Niemeyer só recentemente
está digitalizando o acervo das obras do arquiteto. Embora todas as vezes que consultamos
dados sobre os projetos algumas informações tenham sido passadas por email (pois a
Fundação ON está fechada nos últimos dois anos), as informações são precárias e escassas.
Outra constatação importante é a dificuldade de compreensão, por parte de agentes de
segurança de edifícios públicos, do entendimento da necessidade dos pesquisadores de
fotografar obras públicas. Houve sérias limitações para realizar registros fotográficos em
obras públicas, pois, de um modo geral, os agentes de segurança alegavam que não tinham a
autorização para permitir registros fotográficos. Mesmo assim, após a devida identificação
do professor, com a apresentação de Carta da Instituição e da pesquisa financiada pelo
Mackenzie, e de sua intenção de registrar apenas aquilo que tinha uma direta relação com
sua pesquisa, foi possível tirar algumas fotos de ângulos não tão favoráveis dessas obras.
Por outro lado, tivemos grata surpresa na recepção na Associação Brasileira de Imprensa no
Rio de Janeiro, a ABI, que não só permitiu a visita ao belo edifício projetado pelos irmãos
Roberto, disponibilizou o acesso ao completo acervo da Revista Manchete. Também tivemos
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êxito na obtenção de informações preciosas sobre a obra de Oscar Niemeyer na Construtora
Promon Engenharia S.A., que disponibilizou arquivos digitalizados das obras que
necessitávamos para a realização da pesquisa. Em Brasília, os funcionários foram muito
receptivos, e, com rápido esforço, conseguiram selecionar os arquivos digitais de parte
daquilo que estávamos procurando, de modo a realizar uma copia que foi fundamental para
a presente pesquisa. Dentre os órgãos públicos consultados, o Arquivo Municipal de São
Paulo é o mais organizado, e onde foi possível obter informações importantes para pesquisa,
sobretudo os desenhos originais de edifícios localizados em São Paulo.

1.

Documentários

Nos últimos anos tem sido disponibilizado pela internet uma série de documentários
digitalizados de importantes pesquisadores, cineastas, documentaristas e críticos sobre
episódios de nossa história. Dentre essas iniciativas destacam-se o acervo JK (endereço
eletrônico: http://acervojk.org.br/), que contém reportagens e documentários da extinta
Revista Manchete, o acervo do cineasta Jean Manzon, denominado “Memórias do Brasil”,
(http://www.acervojeanmanzon.com.br/), e a digitalização da Revista Acrópole por iniciativa
da FAUUSP, em São Paulo.
Além disso, há vários documentários disponíveis no site do youtube sobre a construção de
Brasília, que relata passagens importantes de nossa história. Há alguns documentários
digitalizados importantes que foram disponibilizados neste site, tais como o Arquivo
Nacional “Brasília em construção”, filmado em 1958, “Brasília 50 Anos”, “Brasília: A Capital
of Hope”, “Poeira e batom no Planalto Central: Brasília contada por 50 mulheres”, “Primeiras
imagens de Brasília”, Documentário de Jean Manzon.
Além disso, a digitalização da Revista Manchete permite, atualmente, o acesso a
importantes informações sobre episódios esquecidos sobre a construção de Brasília, e os
desafios enfrentados para a sua realização.
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Figura – Páginas de números históricos da Revista Manchete. Fonte: http://acervojk.org.br/.
Acessado entre março e setembro de 2015.

Figura – Páginas de alguns números da Revista Acrópole recém digitalizada pela FAUUSP. Fonte:
http://www.acropole.fau.usp.br/ . Acessado entre janeiro e setembro de 2015.

Foram localizados números específicos da Revista L’Architecture d’Aujourd’hui contendo
informações preciosas sobre projetos específicos de Oscar Niemeyer, como o da Fábrica
Duchen.

Figura – Imagens da Fábrica Duchen localizadas na Revista Acrópole. Fonte: Revista Acrópole,
números 42 e 43, 1952,

19

Figura – Imagens do documentário de Jean Manzon. Fonte: http://www.acervojeanmanzon.com.br/.
Acessado em março de 2015.
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2.

Exposições sobre a Obra de Oscar Niemeyer

Durante a preparação do projeto de pesquisa e também durante sua realização ocorreram
duas importantes exposições sobre a obra de Oscar Niemeyer: Exposição na OCA no Parque
do Ibirapuera e a Exposição no Itaú Cultural. Em ambas as exposições os desenhos expostos
foram fotografados, e contribuíram para a somatória de informações e de conhecimentos
sobre as obras estudadas na pesquisa.
O registro fotográfico realizado na presente pesquisa foi norteado pelo foco da pesquisa:
formas curvilíneas e sua plasticidade. Assim, todos os projetos que apresentam essas
características foram mais profundamente fotografados, de modo a permitir sua análise
posterior.

3.

Exposição no Itaú Cultural, 2014

A Exposição ocorrida no Itaú Cultural em São Paulo, em julho de 2014, ocupou três
pavimentos, e teve como ênfase os projetos não edificados do arquiteto Oscar Niemeyer.
Durante as duas visitas à Exposição, constatou-se que os desenhos criados pelo próprio
arquiteto contêm informações muito claras sobre os seus projetos, que denota uma
preocupação didática em expor seus argumentos, seja na forma de desenho, seja na forma
de uma “breve explicação necessária”.

Figura – Fotos de desenhos da Exposição Oscar Niemeyer no Itaú Cultural. Fonte: Wilson Florio, 2014.

Os textos escritos à mão pelo arquiteto, dedicados a cada projeto, impressionam pela
clareza de ideias, e pela organização sequencial do raciocínio que pode ser “visualizado”
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pelos croquis juntos aos textos. Nos projetos realizados em outros países, o texto está na
língua inglesa ou francesa.

Figura – Fotos das “Explicações Necessárias” contidas nos projetos expostos no Itaú Cultural. Fonte:
Wilson Florio, 2014.
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Figura – Fotos dos croquis explicativos realizados durante uma palestra realizada pelo arquiteto
Oscar Niemeyer. Fonte: Wilson Florio, 2014.

É notável a capacidade do arquiteto de se expressar por meio de croquis. Na exposição o
croqui é o tipo de desenho mais expressivo, e o que melhor explica as intenções projetuais.
Numa das paredes da Exposição no Itaú Cultural foi afixado um grande rolo de papel
contendo muitos croquis explicativos de seus projetos de uma de suas palestras, que
destacam as qualidades espaciais pretendidas em cada projeto, assim como sua capacidade
de síntese para apontar a essência dos aspectos técnicos, estéticos e funcionais. Esses
desenhos originais demonstram ainda mais a força do desenho para explicar a natureza da
proposta arquitetônica.
Destaca-se também a íntima relação entre os contornos de mulheres e de montanhas e os
esboços dos edifícios. Há uma forte sensualidade nesses desenhos expressivos que explicam
um pouco a sua plasticidade.
Uma sequência de desenhos explicativos, organizados e numerados sequencialmente na
Exposição, em uma única parede, de esboços produzidos pelo arquiteto provavelmente com
a intenção de esclarecer conceitos norteadores dos projetos produzidos ao longo de sua
carreira. Nessa sequência é possível notar que o modo como o arquiteto enaltece as
diferenças de sua arquitetura perante de outros arquitetos de sua época, assim como ele
aponta, por meio de breves frases acompanhadas de desenhos sintéticos, o que ele pensava
sobre questões importantes sobre arquitetura. Entre afirmações que se destacam está o
questionamento do ângulo reto, do racionalismo, assim como a importância da “invenção”
arquitetônica, o protagonismo do espaço arquitetônico e da solução estrutural inovadora, e
os debates sobre as questões sociais que assolam o país.
Há constatações importantes nos desenhos expostos:
i.

As perspectivas cônicas na altura do observador, ou mesmo de diversos pontos
de vista no espaço, para introduzir o observador dentro dos espaços projetados,
facilitam a compreensão de formas e espaços de um modo mais intenso do que
plantas-, cortes e elevações. É interessante notar a habilidade do arquiteto de
criar formas orgânicas em perspectiva, e, ao mesmo tempo, proporcionar ao
observador “penetrar” virtualmente nos espaços projetados.
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Figura – Fotos de uma sequência de desenhos na Exposição Oscar Niemeyer no Itaú Cultural. Fonte:
Wilson Florio, 2014.
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Figura – Fotos das perspectivas cônicas de vários pontos do espaço. Fonte: Wilson Florio, 2014.

ii.

Os cortes produzidos com a intenção de destacar a técnica construtiva.

Figura – Fotos dos cortes que destacam a técnica construtiva empregada no projeto. Fonte: Wilson
Florio, 2014.

iii.

O grande esforço para justificar as curvas sinuosas em seus projetos. Os
argumentos empregados são diversos: a) a relação com aspectos culturais do
país; b) relações com a proposta estrutural e visuais; c) questões espaciais e
variações de pé-direito em relação à função a ser desempenhada pelo espaço,
entre outros.

iv.

A inserção da escala humana para dar sentido às dimensões dos espaços
propostos. As figuras humanas desenhadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer não
são meramente “decorativas”, ao contrário, servem para dar a devida noção das
dimensões das formas e dos espaços, assim como intensificar a noção dos planos
em profundidade. Curiosamente, desde seus desenhos iniciais no projeto para o
Ministério da Educação e Saúde, quando ainda era um desenhista, o arquiteto
desenha figuras humanas não apenas nos cortes e perspectivas, mas também em
planta.
25

Figura – Fotos dos desenhos que contribuem para justificar as curvas sinuosas e a plasticidade de
cada projeto. Fonte: Wilson Florio, 2014.

Figura – Fotos dos desenhos onde se destacam as figuras humanas. Fonte: Wilson Florio, 2014.

v.

A capacidade criativa de expressar formas inusitadas e o caráter de “invenção”.
Embora boa parte das obras construídas pelo arquiteto sejam formas regulares,
há formas de maior organicidade em alguns projetos que não foram edificados, e
que demonstram a capacidade “inventiva”, o caráter prospectivo e sua
inquietude.

26

Figura – Fotos dos desenhos que demonstram a capacidade de “invenção” do arquiteto Oscar
Niemeyer. Fonte: Wilson Florio, 2014.

vi.

A precisão dos desenhos em escala e as cotas com as principais dimensões
pretendidas para o projeto. Os desenhos à mão, normalmente apresentados aos
clientes para a discussão das ideias iniciais, resultam de um processo de projeto
explorativo de várias ideias. Além disso, esse tipo de desenho, simples, com os
principais elementos para imediata compreensão, demonstra o grau de
maturidade e de expertise do arquiteto.

Figura – Fotos dos desenhos à mão livre do arquiteto Oscar Niemeyer, mas e em escala e com cotas.
Fonte: Wilson Florio, 2014.

É importante destacar o esforço do pesquisador Lauro Cavalcanti, consultor da Fundação
Oscar Niemeyer na cidade do Rio de Janeiro, em reunir numa única exposição projetos que
contribuíram para a formação do repertório niemeyeriano e sua expertise sobre projeto de
edificações. Foram expostos desenhos muito significativos sobre a natureza do processo de
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projeto do arquiteto, confirmando mais uma vez a sua extrema habilidade de desenhar e de
sintetizar, em desenhos e textos, o seu pensamento sobre questões conceituais que
nortearam seus projetos. Além disso, foram expostas maquetes de algumas de suas
importantes obras no Brasil e no exterior. A curadoria foi muito bem planejada e realizada,
com uma organização que favoreceu a compreensão longitudinal da extensa e longa
produção profissional deste grande arquiteto brasileiro.

Figura – Fotos de algumas maquetes da Exposição Oscar Niemeyer no Itaú Cultural. Fonte: Wilson
Florio, 2014.

4.

Exposição na OCA no Parque do Ibirapuera, 2015

A Exposição ocorrida no Edifício da OCA no Parque do Ibirapuera, em 2015, ocupou parte do
pavimento térreo. Foram expostos os desenhos contidos no acervo da FAUUSP relativos à
Exposição do IV Centenário, ocorrido em 1954 em São Paulo. Também foram exibidas fotos
históricas dos edifícios e do Parque do Ibirapuera, maquetes e outros projetos da
arquitetura moderna. A curadoria foi do professor e arquiteto Rodrigo Queiroz da
Universidade de São Paulo e de Ana Barone.
Duas das três versões iniciais, concebida pela equipe de Niemeyer, foram expostas em
maquetes volumétricas. Nota-se que as diferenças mais significativas entre a versão
construída (à esquerda) e a versão anterior (à direita), ocorre na forma da marquise e de
alguns edifícios, como o do Palácio da Industrial, hoje chamado de Edifício da Fundação
Bienal.
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Figura – Fotos das maquetes volumétricas produzidas pelos curadores para a Exposição: duas versões
dos edifícios e da marquise. Á esquerda a versão final da marquise. Fonte: Wilson Florio, 2014.

Cópias do Acervo da FAUUSP e desenhos originais pertencentes ao Acervo do Arquivo
Histórico de São Paulo dos edifícios construídos ou não para o Parque do Ibirapuera foram
expostos.
A equipe de projeto dos edifícios do Parque Ibirapuera foi composta por Oscar Niemeyer,
Eduardo Kneese de Melo, Gauss Estelita, Hélio Uchoa, Zenon Lotufo e Carlos Lemos. Os
desenhos realizados a nanquim sobre folha de papel vegetal estavam em bom estado de
conservação. Como é possível notar nas figuras XXX, YYY e ZZZ, a implantação dos edifícios
nas três versões preliminares são bem diferentes da versão final que foi construída. Os
desenhos, na escala 1:2000, mostram nitidamente as diferentes dimensões e localizações
dos edifícios e da marquise.

Figura – Foto da primeira versão da implantação dos edifícios no Parque de Ibirapuera. Fonte: Acervo
do Arquivo Histórico. Foto de Wilson Florio, 2014.
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Figura – Foto da segunda versão da implantação dos edifícios no Parque de Ibirapuera. Fonte: Acervo
do Arquivo Histórico. Foto de Wilson Florio, 2014.

Figura – Foto da terceira versão da implantação dos edifícios no Parque de Ibirapuera. Fonte: Acervo
do Arquivo Histórico. Foto de Wilson Florio, 2014.

Os desenhos expostos mostram as alternativas de projeto produzidas pela equipe
coordenada por Oscar Niemeyer. Desenhos técnicos da entrada, do monumento escultural e
de outros pormenores também foram expostos.
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Figura – Foto do desenho técnico relativo ao estudo da entrada principal do Parque, realizado na
escala 1:500. Nota-se as dimensões dos edifícios da Pavilhão da OCA e do Teatro (depois construído
como Auditório), o monumento localizado na Praça de entrada e o portão principal. Fonte: Acervo do
Arquivo Histórico. Foto de Wilson Florio, 2014.

O desenho do Monumento do IV Centenário, criado por Niemeyer, chamou a atenção do
público visitante. O desenho técnico da “escultura”, com dimensões e angulações das partes
que comporiam esse Monumento, impressiona pelo detalhamento. A folha de desenho,
contendo planta, corte e elevação, na escala 1:10 e 1:25, mostra detalhes da armadura das
peças de concreto.
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Figura – Foto do desenho técnico do Monumento do IV Centenário que ficaria na entrada principal
ao Parque de Ibirapuera. Fonte: Acervo do Arquivo Histórico. Foto de Wilson Florio, 2014.

A prancha destinada ao Palácio da Agricultura, atual Museu de Arte Contemporânea da USP,
mostra não apenas os desenhos técnicos, mas as belas perspectivas desenhadas por Oscar
Niemeyer.
Um dos belos desenhos exibidos foi o corte longitudinal do projeto da primeira versão do
Auditório do Parque do Ibirapuera, concebido em 1952 e não construído. Somente em 2012
foi construído o Auditório, mas numa versão menor do que a versão inicial.
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Figura – Foto da prancha de desenhos do Palácio da Agricultura. Em destaque as belas perspectivas
criadas por arquiteto Oscar Niemeyer. Fonte: Wilson Florio, 2015.

Figura – Foto do Corte longitudinal da primeira versão do projeto para o Auditório do Ibirapuera,
realizado em 1952 pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Fonte: Wilson Florio, 2015.

Figura – Foto do Corte transversal da primeira versão do projeto para o Auditório do Ibirapuera,
realizado em 1952 pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Fonte: Arquivo Histórico de São Paulo,
fotografado por Wilson Florio, 2015.

As pranchas de desenho A0 ou A0 estendido mostram o árduo trabalho de geometrizar as
formas curvilíneas de alguns projetos, como, por exemplo, o prédio da OCA. Este desenho
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realizado em 1953, na escala 1:100, demonstra a habilidade de Hélio Uchoa (provável autor
do desenho) para geometrizar as curvas presentes no projeto. No desenho pode-se perceber
os centros das curvas, que se tangenciam entre si.

Figura – Foto da planta do Palácio das Artes (1953) na escala 1:100. Fonte: Arquivo Histórico de São
Paulo, fotografado por Wilson Florio, 2015.

Figura – Foto do corte do Palácio das Artes, atual prédio da OCA, realizado em 1952, na escala 1:100.
Fonte: Arquivo Histórico de São Paulo, fotografado por Wilson Florio, 2015.
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O corte do Palácio das Artes, atual OCA, datado de 1952, na escala 1:100, mostra o raio de
44 metros da cúpula. Os detalhes construtivos mostram a estrutura da cúpula de concreto,
as espessuras das lajes e as dimensões da fundação.

Figura – Detalhe ampliado do corte do Palácio das Artes. Fonte: Arquivo Histórico de São Paulo,
fotografado por Wilson Florio, 2015.

5.

Desenhos, fotos e textos coletados

Durante os primeiros seis meses da pesquisa, nos diversos órgãos que se teve acesso, foi
possível obter informações que se completavam, formando um mosaico que deram início a
análise dos dados.
A quantidade e, sobretudo, a qualidade dos desenhos variou muito. Alguns órgãos públicos,
como o IPHAN, tinham alguns desenhos dos projetos investigados que haviam sido motivo
de tombamento, mas não todos aqueles que pudessem permitir a devida apreciação
completa do projeto. Esse foi um dos desafios da pesquisa: obter os desenhos de cada
projeto – plantas, cortes e elevações – para o devido redesenho na mesma escala e com o
mesmo tratamento gráfico.

35

Constatou-se que vários desenhos e textos eram cópias danificadas dos originais. Os
desenhos reduzidos, em cópias tipo xerox, em preto e branco, reduziram muito a capacidade
de identificar dados preciosos sobre cada projeto. Do mesmo modo, textos e documentos
produzidos pelo arquiteto Oscar Niemeyer encontram-se em uma situação muito precária,
com papéis rasgados, desgastados pelo tempo, que dificultam até mesmo saber o que está
escrito e registrado no suporte físico.

Figura – Imagens da cópia xerox do Catálogo Dante Paglia, de 1952. Fonte: IPHAN, 2015.

Fotos históricos sobre obras de Oscar Niemeyer fotos obtidos no Arquivo Histórico de São
Paulo. Embora as fotos estejam em mal estado, desgastadas pelo tempo, e com sérios
danos, foi possível identificar informações importantes sobre a construção de alguns
edifícios em São Paulo.

Figura – Imagens de fotos obtidas no Arquivo Histórico de São Paulo. Fonte: Arquivo Histórico, 2015.

O Arquivo Público do Distrito Federal (ArDF) foi fundamental para a obtenção de desenhos
originais de obras do arquivo Oscar Niemeyer, seja de arquitetura, seja de projeto de
estrutura. A digitalização do Acervo Público dos projetos realizados em Brasília em 2012 foi
de extrema importância para a manutenção e divulgação de informações sobre o histórico
da construção de Brasília. No caso da Igreja Nossa Senhora de Fátima havia diferentes
projetos para a concepção da estrutura. Durante a consulta ao ArDF constatou-se não
apenas as diferenças entre as propostas, como informações precisas em relação a datas de
cada projeto. Esse fato foi importante para perceber que os projetos de arquitetura, assim
como o de estrutura, foram paulatinamente sendo simplificados e melhorados.
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Figura – Desenhos digitalizados da Igreja Nossa Senhora de Fátina. Fonte: Arquivo Público do Distrito
Federal, 2015.

O IPHAN de Belo Horizonte forneceu também preciosas informações sobre projetos
investigados na presente pesquisa. Os desenhos realizados pelo escritório do arquiteto
Oscar Niemeyer do Conjunto Governador Kubitschek foram fotografados. Os desenhos não
estão em bom estado, e necessitam de urgente tratamento de restauro e digitalização, que
infelizmente não ocorreu até o presente momento.
É, portanto, possível concluir que, com o passar dos anos, parte das informações e da
qualidade dos desenhos está gradativamente se deteriorando, o que torna urgente a
implementação de políticas públicas destinadas à manutenção de nosso patrimônio cultural.
Não se pode aceitar que dificuldades orçamentárias e de formação de pessoal impeçam a
digitalização e a conservação de desenhos e de documentos históricos.

Figura – Desenhos fotógrafos de plantas, cortes e elevações do Conjunto Governador Kubitschek.
Fonte: IPHAN, 2015.

Depois do contato com a Fundação Oscar Niemeyer, e das poucas informações enviadas por
e-mail, foi necessário buscar informações fundamentais sobre as obras em locais não
imaginados na fase de elaboração do projeto de pesquisa. Assim, durante reuniões do Grupo
de Pesquisa, tomou-se a iniciativa de contatar profissionais que trabalharam com o arquiteto
Oscar Niemeyer. Tivemos a grata surpresa de ter a colaboração do arquiteto Jean Maur
Lyonnet, que trabalhou com o arquiteto em Paris, no projeto da Bolsa do Trabalho de
Bobigny.
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Figura – Desenhos da Bolsa do Trabalho de Bobigny. Fonte: Jean Maur Lyonnet, 2015.

A recente digitalização da Revista Acrópole, disponibilizada pela FAUUSP, e pela internet em
site próprio, tem sido uma fonte fundamental para pesquisas sobre a arquitetura moderna
brasileira. Durante a presente pesquisa, esta Revista foi consultada de modo sistemático de
modo a obter informações pertinentes ao objetivo da pesquisa.

Figura – Imagens da Revista Acrópole digitalizada pela FAUUSP. Fonte:
http://www.acropole.fau.usp.br/.
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PARTE II: ANÁLISE DA GEOMETRIA DOS PROJETOS DE OSCAR NIEMEYER
A geometria presente nos projetos do arquiteto Oscar Niemeyer foi desenvolvida ao longo
de sua carreira com graus crescentes de complexidade. O domínio desse aspecto de sua
arquitetura foi um dos desafios para viabilizar as formas sinuosas que tanto o arquiteto
procurava expressar em seus projetos.
No projeto dos edifícios concebidos em Pampulha, na década de 1940, pode-se notar já a
presença de determinados elementos geométricos que irá permanecer ao longo de toda a
sua carreira como arquiteto. Na Capela da Igreja São Francisco de Assis notam-se elementos
curvilíneos tanto nas abóbadas da cobertura, como no desenho da escada, da estrutura
metálica que suporta a marquise frontal, assim como o batistério e o confessionário.
Curiosamente a cobertura é constituída por uma cobertura parabólica central e por três
coberturas constituídas por arcos de circunferência e retas tangentes. Assim, ao contrário do
que normalmente é afirmado, a observação atenta dos desenhos desta importante Capela
mostra, claramente, que apenas e tão somente a nave central é em formato de parábola.

Figura – Nave dotada de parábola e três coberturas constituídas por arcos de circunferência e retas
tangentes. Fonte: IPHAN-BH, 2015.

A análise cuidadosa dos desenhos de alguns elementos curvilíneos neste projeto mostra que
o arquiteto, desde o início de sua carreira, emprega uma sucessão de arcos de circunferência
para definir formas contínuas de grande plasticidade. O ousado desenho da escada
demonstra a inquietude do arquiteto na exploração de formas expressivas, materializadas
por meio de materiais como concreto e ferro. O detalhe da distribuição dos degraus numa
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sucessão de curvas que se conectam entre si demonstra a precoce habilidade de conceber e
geometrizar formas não usuais em sua época.

Figura – Detalhes da escada (à esquerda e ao centro) e do confessionário e batistério (à direita), com
geometrias constituídas por arcos de circunferência e retas tangentes. Fonte: IPHAN-BH, 2015.

A plasticidade permitida pela técnica do concreto armado é explorada de modo intenso. Ao
defender a aplicação do concreto armado em formas livres, logo se percebe que não se trata
apenas de um discurso, e sim de uma poética particular de como lidar com esse material.

Figura – Detalhe da cobertura da marquise frontal, com geometria curvilínea constituída por uma
sucessão de pontos regularmente espaçados na altura. Fonte: IPHAN-BH, 2015.
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A estrutura curvilínea em ferro que sustenta a marquise tem uma geometria tão ousada
quanto às anteriores, pois o perfil metálico é curvado para atingir a forma desejada a partir
de uma sucessão de pontos regularmente distribuídos em altura, como é possível visualizar
na figura baixo.

Figura – Fotos da Igreja São Francisco de Assis, na Pampulha, em Belo Horizonte. Fonte: Wilson
Florio, 2014.

A curvatura da cobertura, a sinuosidade do batistério, do confessionário e da estrutura da
marquise ao mesmo tempo mostram as constantes mudanças de direção das formas no
espaço. Esta Capela tornou-se mundialmente conhecida por sua geometria incomum para
esse tema religioso.

Figura – Fotos da Igreja São Francisco de Assis, na Pampulha, em Belo Horizonte. Fonte: Wilson
Florio, 2011 e 2014.
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A Casa de Baile apresenta uma geometria curvilínea singela e delicada. O que mais
impressiona é a sucessão de curvas da marquise, conectadas entre si, que gera um caminho
coberto sinuoso e agradável, com a bela vista da lagoa.

Figura – Fotos da Casa de Baile, na Pampulha, em Belo Horizonte. Fonte: Wilson Florio, 2011 e 2014.

O edifício é constituído por dois cilindros que se sobrepõem. A área cilíndrica é subdividida
por paredes curvas com diferentes raios, que proporcionam um dinamismo interno à forma
simples externa. Os desenhos obtidos no IPHAN de Belo Horizonte em 2015 permitem
compreender algumas estratégias na definição das formas curvas presentes no interior do
edifício.

Figura – Foto do desenho que define o “método construtivo” dos principais elementos que e
compõem a Casa de Baile, na Pampulha, em Belo Horizonte. Fonte: IPHAN-BH, adaptado por Wilson
Florio, 2015.
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A primeira constatação é a de que os círculos concêntricos permitiram estabelecer um
critério para a localização dos centros dos arcos que definem a posição de balcões, paredes e
forros no interior do edifício. A segunda constatação é que os arcos conectam-se
sequencialmente uns aos outros, promovendo uma continuidade das formas sinuosas. A
terceira constatação é a que a estrutura é regularmente espaçada a partir da subdivisão do
comprimento externo do cilindro.

Figura – Foto da planta geral, contendo os espaços destinados à cozinha industrial do atual
restaurante da Casa de Baile, em Pampulha, em Belo Horizonte. Fonte: IPHAN-BH, adaptado por
Wilson Florio, 2015.

O resultado espacial é dinâmico, e contrasta com a simplicidade formal externa do edifício.
As curvas impelem o movimento constante, cujos elementos internos parecem orbitar
trajetórias no espaço.
No início da década de 1950, após o sucesso obtido com a divulgação dos edifícios
projetados e construídos em Pampulha, Minas Gerais, Oscar Niemeyer recebe muitos
convites para projetar edifícios em várias cidades brasileiras, principalmente São Paulo, Rio
de Janeiro e Belo Horizonte. Em sua maioria são edifícios altos de grande porte, destinado ao
uso residencial ou de comercial.
As colunas em formato “V” aparecem no edifício projetado para o Hospital da Lagoa, em
1952. Com o intuito de diminuir o número de pilares e, ao mesmo tempo, gerar espaços
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mais amplos e desimpedidos, o arquiteto criou colunas “V” robustas, com cantos
arredondados, que pudessem transmitir ao solo colunas cilíndricas dos pavimentos acima.

Figura – Fotos do Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro. Fonte: Wilson Florio, 2015.

No Hospital da Lagoa também aparecem outros elementos curvilíneos, como a forma na
cobertura, o grande arco posterior na torre e colunas que sustentam o volume do anexo.
Esses elementos curvilíneos, mais delicados, contrastam com as formas regulares
retangulares que predominam no edifício.

Figura – Foto da elevação do Edifício Galeria Califórnia em São Paulo. Fonte: Breno Tisi Mendes da
Veiga, 2015.

A Galeria Califórnia, em São Paulo, e o Edifício XXX, em Campinas também incorporam
colunas no formato “V”. Em Belo Horizonte, a coluna “W” aparece no Conjunto Governador
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Kubitschek. É importante destacar que, embora o formato seja similar, as colunas não
possuem a mesma geometria, nem tampouco as mesmas dimensões. Há colunas com
híbridas – cilindros e elipses, há colunas retangulares com cantos arredondados e
combinações entre estes dois tipos. Consequentemente conclui-se que o arquiteto não tinha
um mesmo procedimento para geometrizar as colunas, mantendo-se coerente com a ideia
de “invenção”, tal defendido ao longo de toda a sua carreira.
Na Galeria Califórnia as colunas são retangulares com cantos arredondados. Inicialmente as
colunas “W” do CGK eram formadas por um desenho mais simples, como se pode ver na
figura acima. Contudo, na obra construída percebe-se que a coluna “W “ do edifício principal
do CGK em Belo Horizonte, na realidade, é composta por seções retangulares conectadas
por arcos de circunferência, que diferem muito da proposta inicial. Já as colunas tipo “V” que
sustentam a marquise externa são retangulares em suas extremidades com cantos
arredondados, e não possuem uma proporção adequada e agradável em relação ao peso
que sustenta.
A geometria incomum do Edifício Niemeyer, em Belo Horizonte, mostra, com maior clareza,
a complexa definição geométrica dos pavimentos que compõem o edifício. O arquiteto traça
uma delimitação triangular do terreno como balizadora, e a partir dela propõe um contorno
curvilíneo que a ultrapassa até o limite que a legislação permitia na época.
Na planta do pavimento tipo, obtido no IPHAN de Belo Horizonte, é possível notar a grande
habilidade necessária para traçar as concordâncias entre sequências de arcos, assim como
entre arcos e retas tangentes.
A organicidade da planta ocorre tanto pelos contornos externos como da distribuição dos
compartimentos internos. A adequação forma-função é buscada por sucessivas adaptações
ao uso dos ambientes. Banheiros, escada e ambientes maiores se adequam com maior
facilidade às curvas. É igualmente importante destacar o forte contraste entre a distribuição
dos ambientes no pavimento tipo e a estrutura no pavimento térreo. Neste projeto isso
ocorre graças a uma grande viga de transição entre a estrutura do pavimento tipo e a do
térreo.
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Figura – Foto da planta do pav. tipo do Edifício Niemeyer em Belo Horizonte. Fonte: IPHAN-BH, 2015.

Figura – Foto da planta do pavimento térreo do Edifício Niemeyer em Belo Horizonte. Fonte: IPHANBH, 2015.
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Figura – Fotos externas do Edifício Niemeyer em Belo Horizonte. Fonte: Wilson Florio, 2014.

A seguir serão analisadas as geometrias dos edifícios relacionados para a presente pesquisa.
Eles foram inseridos em ordem cronológica. Foram elaborados redesenhos das plantas, dos
cortes e das elevações a partir dos originais obtidos nos vários órgãos mencionados na
coleta de dados. Os redesenhos foram realizados na mesma escala. Contudo, são aqui
apresentados na escala 1:250 ou 1: 400.
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1.

Fábrica Duchen (1950)

A Fábrica Duchen, concebida no início da década de 1950, na mesma época que vários
edifícios residenciais e comerciais em São Paulo estavam em andamento, assim como o
conjunto de edifícios para o Parque do Ibirapuera, faz parte de uma fase muito rica e
experimental de Niemeyer.
Vários edifícios marcantes de Oscar Niemeyer foram produzidos na década de 1950. Após a
década de 1940, marcada pelo projeto dos edifícios de Pampulha, que projetaram a imagem
do arquiteto e da arquitetura brasileira pós-guerra, Niemeyer realiza alguns projetos
extremamente importantes.
A Fábrica Duchen, de alimentos industrializados, foi projetada em São Paulo, ao lado da
rodovia Presidente Dutra, em parceria com o arquiteto Hélio Uchoa e com o engenheiro
Joaquim Cardoso. O edifício principal possui uma cobertura que também seria repetida em
projetos subsequentes, como no Pavilhão das Indústrias no Parque do Ibirapuera, mas que
não foi construído.
Sua geometria peculiar, com pórticos de larguras variáveis, expressa um caráter próprio para
a obra. As colunas se fundem às vigas e lajes, permitindo uma continuidade e plasticidade
expressiva na forma. Chama também a atenção o edifício destinado aos laboratórios, com
cobertura formada por uma sequencia de sete abóbadas. Como outros projetos de
Niemeyer, uma parte do projeto original não foi construída.
Dentre os vários edifícios que compõem o conjunto, o edifício da Fábrica é o que mais
chama a atenção. Sua cobertura se destaca dos demais edifícios.
Os desenhos originais obtidos no Arquivo Histórico Municipal de São Paulo forneceram os
dados primários para a elaboração do redesenho das plantas, dos cortes e das elevações de
todos os edifícios.
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Figura – Desenhos originais da Fábrica Duchen. Fonte: Arquivo Histórico Municipal de São Paulo.

Neste edifício o pórtico curvilíneo que compõe este exoesqueleto contém uma geometria
bastante sofisticada, com elementos curvilíneos em boa parte dos elementos que compõem
a cobertura, colunas, calhas e marquises.

Figura – Plantas, cortes e elevações dos edifícios da Fábrica Duchen. Fonte: Wilson Florio, 2016.
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Figura – Geometria do edifício da Duchen. Fonte: Wilson Florio, 2016.

Como é possível notar, a geometria do corte do edifício principal da Fábrica Duchen é
preponderantemente constituída por uma sequência de arcos de circunferência. Sua
cobertura é formada duas partes principais, cujas curvaturas são decorrentes de arcos de
elipses.

Figura – Geometria das plantas da Fábrica Duchen. Fonte: Wilson Florio, 2016.

Figura – Estudo geométrico e de proporções dos outros edifícios que compunham a Fábrica Duchen.
Fonte: Wilson Florio, 2016.

Contudo, é interessante notar que essas formas curvilíneas contrastam com o formato e a
regularidade das plantas retangulares, com poucas sinuosidades no interior do edifício, na
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área do mezanino. Esse fato demonstra o respeito às questões funcionais inerentes ao tema,
mas com coberturas curvilíneas, parcialmente iluminadas por vidro, que expandem o pédireito e dilatam os espaços internos da fábrica.

Figura – Modelagem geométrica tridimensional da Fábrica Duchen. Fonte: Wilson Florio, 2015.

O modelo digital tridimensional mostra com maior clareza a estratégia de contrastar a forma
da estrutura com o perímetro e a regularidade das plantas. Também mostra a intensa busca
por formas orgânicas, que mesclassem os elementos, fundindo-os numa continuidade
espacial.
Numa clara demonstração de criatividade e de capacidade criativa de apontar futuros
desdobramentos para a arquitetura, nota-se neste projeto características formais e espaciais
que só seriam novamente exploradas na arquitetura a partir dos anos 1990 e na arquitetura
contemporânea.

2.

Palácio das Artes: Oca (1950)

Os projetos realizados entre 1952 e 1953 por Oscar Niemeyer e sua equipe para o Parque
Ibirapuera, inaugurado no IV Centenário da fundação de São Paulo, em 1954, são muito
importantes para algumas definições de projetos futuros do arquiteto. Os estudos para os
edifícios projetados para o parque do Ibirapuera (1951), em parceria com os arquitetos
Zenon Lotufo, Hélio Uchoa e Eduardo Kneese de Mello, são reveladores do processo de
projeto de Niemeyer nesse período.
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Figura – Plantas do subsolo e do térreo; cortes longitudinal e transversal. Fonte: Wilson Florio, 2015.

Figura – Plantas do 1° e 2° Pavimentos; Elevações Sul e Oeste. Fonte: Wilson Florio, 2015.

Na presente pesquisa dois projetos foram investigados: O Palácio das Indústrias, atual
edifício da Fundação Bienal, e o Palácio das Artes, atual edifício da Oca. É importante
destacar que esses dois edifícios contêm características únicas na carreira do arquiteto. A
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coluna que suporta as rampas no interior do Edifício da Bienal é singular e inovadora,
enquanto que a cobertura em forma de calota esférica concebida para o Edifício da Oca foi o
primeiro construído do arquiteto.
A geometria da Oca é formada por arcos de circunferências e retas tangentes. Foram
investigadas algumas relações de proporção e ritmos subjacentes aos elementos
construtivos. Há relações entre proporção entre partes e entre parte e o todo.

Figura – Geometria da Oca: arcos de circunferência e retas tangentes. Fonte: Wilson Florio, 2015.

Pode-se observar nas plantas a liberdade na distribuição de espaços para as diversas
atividades. Os recortes nas lajes, e o seu escalonamento, geram vazios que também criam
espaços comunicantes entre os vários pavimentos que compõem o edifício. As rampas em
laço estão soltas num dos vazios que perpassa os pavimentos.
A curvatura da cobertura, os recortes curvos nos pisos e as aberturas circulares para o
exterior criam um universo dinâmico interno, fazendo as pessoas orbitarem os espaços de
modo circular.

Figura – Geometria da Oca em corte. Fonte: Wilson Florio, 2015.
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Figura – Algumas relações de proporção entre as partes e entre as partes e o todo. Fonte: Wilson
Florio, 2015.

Figura – Relações de proporção entre as partes e entre as partes e o todo. Fonte: Wilson Florio, 2015.

As estratificações dos pavimentos na Oca aparecem nos cortes, e mostram que a estratégia
do arquiteto é a de independência entre a cobertura estabelecida pela cúpula e os
pavimentos superiores ao térreo, apoiados por pilotis, cujas lajes apenas encostam
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suavemente em pontos específicos. Embora os pavimentos possuam o mesmo pé-direito, há
dilatações e contrações de espaços dentro do edifício.
Foram identificadas algumas relações de proporção e ritmo entre elementos e espaços, nos
vários pisos que compõem o edifício. Há relações invisíveis entre pilotis e o formato das
lajes, que propiciam ritmos alternados e harmonia entre as partes que compõem o todo.

Figura – Desenhos fornecidos pela Fundação Bienal. Fonte: Fundação Bienal, 2015.

Durante as três visitas ao edifício, ocorridas entre 2014 e 2015, foi possível dirimir algumas
dúvidas pontuais relativas ao projeto, sobretudo àquilo que foi, de fato, realizado. A partir
das fotos e dos desenhos obtidos pela Fundação Bienal e no Arquivo Histórico de São Paulo,
foi possível realizar a modelagem geométrica tridimensional da Oca, que em muito facilitou
a compreensão de relações espaciais do projeto, assim como a análise da sua geometria.

Figura – Modelagem geométrica da Oca. Fonte: Wilson Florio, 2015.
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É interessante apontar como o arquiteto adapta as colunas cilíndricas do pavimento do
subsolo às necessidades espaciais e funcionais do projeto. A “modulação” não segue o
mesmo ritmo, seja por causa da rampa, seja por causa dos sanitários ou do auditório.
Contudo, esse fato em nada prejudica ou altera a percepção desses elementos quando se
está percorrendo os espaços no subsolo.

Figura – Fotos externas e internas da Oca. Fonte: Wilson Florio, 2014-2015.

Figura – Fotos externas e internas da Oca. Fonte: Wilson Florio, 2014-2015.

3.

Palácio das Indústrias: Bienal (1950)

O Palácio das Indústrias, atual edifício da Fundação Bienal, é um edifício monovolume,
dotado de uma geometria simples externamente e complexa internamente. De modo similar
ao edifício da Oca, há fortes contrastes entre a serenidade externa e a organicidade interna.
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Figura – Planta Térreo e 1° Pavimento do Palácio das Indústrias. Fonte: Wilson Florio, 2015.

Figura – Planta Térreo e 2° e 3° Pavimentos do Palácio das Indústrias. Corte e Elevações. Fonte:
Wilson Florio, 2015.
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A complexidade interna fica praticamente restrita aos espaços que giram em torno das
rampas principais, assim como dos recortes sinuosos das lajes do 1°, 2° e 3° pavimentos que
ladeiam as rampas em “laço” (ou “ferradura”, como alguns preferem). A área do bar no
primeiro piso também possui uma laje recortada, dotada de uma sequência de curvas.
As curvas que serpenteiam em torno das colunas, ora as envolvem, ora passam ao lado, sem
encostar-se a elas. Embora o arquiteto tivesse ensaiado esse efeito formal nos projetos do
Pavilhão de Nova Iorque e no Banco Boa Vista no Rio de Janeiro, essa extensa sequência
curvas alternadas, ora para gerar vazios, ora para se projetar no espaço, como espaço
positivo ou negativo, é singular dentro da extensa obra do arquiteto.
Como se pode verificar na análise da geometria na figura abaixo, os arcos de circunferência,
com grandes e pequenos raios, se conectam alternadamente, propiciando formas livres de
grande plasticidade.

Figura – Geometria em planta do Edifício da Bienal. Fonte: Wilson Florio, 2015.
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Ao percorrer os espaços internos em torno da dupla coluna em “W”, que apoiam as rampas
e se mesclam a uma das colunas cilíndricas, o olhar é atraído pela forma inusitadas dessas
colunas. A complexidade resultante aumenta pela mescla entre a forma das rampas e das
colunas, que serpenteiam no espaço em direção à vertical.

Figura – Modelagem geométrica das rampas do edifício da Bienal. Fonte: Wilson Florio, 2015.

Figura – Fotos do Edifício da Bienal. Fonte: Wilson Florio, 2014-2015.
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Somam-se ao fato anterior as lajes recortadas que cercam as colunas “W” e a as rampas,
gerando uma complexidade espacial e formal extremamente original. Neste projeto
percebe-se mais claramente a busca incessante do arquiteto pela “invenção”, mostrando
sua capacidade de desafiar os cânones presentes em sua época.
Curiosamente essas colunas não aparecem nos primeiros projetos do edifício, surgem mais
tarde, quando os cálculos apontaram que as rampas não poderiam se auto sustentar, e que,
portanto, seria necessário criar colunas para sustenta-las.

4.

Conjunto Governador Kubitschek (1951)

O conjunto formado por dois grandes edifícios em duas grandes quadras de Belo Horizonte,
originalmente, seria interligado por uma passarela por sobre a rua que separa as duas
quadras. Os desenhos originais, obtidos no IPHAN-BH mostram desenhos diferentes daquilo
que se pode observar na obra construída. Várias alterações foram realizadas, desde a
geometria das colunas até partes projetadas dos edifícios que não foram executadas.
Este conjunto de edifícios, localizados em duas quadras em Belo Horizonte, são importantes
dentro da concepção de edifícios em centros urbanos. Trata-se de dois prédios dotados de
colunas tipo “W”, que caracterizam esta obra. Além disso, as colunas tipo “/”, que suportam
apenas uma laje de um dos platôs criados para o projeto, se voltam para a movimentada
praça. Neste projeto o arquiteto cria duas “praças” elevadas, de onde se pode visualizar a
paisagem urbana e o movimento as vias ao redor.
Os elementos que se destacam para a presente pesquisa são os espaços circulares,
destinados ao restaurante e auditório. Particularmente interessa a coluna “W”, característica
marcante do Conjunto GK.
Como em outros projetos anteriores do arquiteto, segmentos de arcos de circunferência se
conectam continuamente, uns aos outros, de modo a gerar espaços delimitados por paredes
curvas, destinados a atividades sociais e coletivas. Vale destacar que os vários centros dos
raios das circunferências são posicionados de modo a facilitar a construção geométrica.
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Figura – Conjunto Governador Kubitschek. Fonte: Wilson Florio, 2016.

Figura – Foto da elevação do Conjunto Governador Kubitschek em Belo Horizonte. Fonte: IPHAN-BH,
adaptado por Paola Lazzareschi Nese, 2015.

A coluna “W” do Conjunto Governador Kubitschek que foi construída possui uma geometria
diferente daquele presente nos desenhos obtidos. As seções externas são retangulares,
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enquanto a central é retangular com cantos arredondados. As três partes sustentam três
colunas dos pavimentos acima. Consequentemente são colunas robustas, com seções que
suportam o peso acima de três direções e convergem para o centro, configurando um fuste
de grandes dimensões.
Como se pode notar, as colunas desenhadas para a elevação original são mais “pesadas”
visualmente, enquanto que aquelas que foram construídas são mais “leves”. Contudo, as
colunas W finais são mais profundas. As fotos tiradas no local mostram mais claramente
essas diferenças.

Figura – Modelo tridimensional da coluna “W” do CGK. Fonte: Wilson Florio, 2015.

Figura – Fotos da coluna tipo “W” do Conjunto Governador Kubitschek em Belo Horizonte. Fonte:
Wilson Florio, 2014.

Figura – Fotos da coluna tipo “V” do Conjunto Governador Kubitschek em Belo Horizonte. Fonte:
Wilson Florio, 2011 e 2014.

As colunas no formato “V” que sustentam a marquise voltada para a Praça são
desproporcionais em relação à área da laje, mas sua seção vertical transmite a carga do
edifício sem alteração a direção.
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5.

Igreja Nossa Senhora de Fátima (1958)

Niemeyer propôs uma geometria singela, que já era procurada desde o projeto do Yacht
Clube Fluminense (1945) e Residência Cavanelas (1954). Como a tenda construída em
Brasília para a cerimônia que marca o local, a catenária natural foi empregada em projetos
posteriores até no Serpentine Gallery (2003), em Londres.
A geometria da Igreja Nossa Senhora de Fátima é um caso particular interessante. Sua
simplicidade formal demonstrada por uma aparência inicial não revela a complexidade de
sua geometria. Com planta triangular da cobertura, que é apoiada por três colunas
localizadas nas extremidades da mesma, tem ao centro o espaço litúrgico principal dentro de
uma área trapezoidal com dois cantos curvos.
A partir da análise dos desenhos digitalizados da Novacap, obtidos no Arquivo do Distrito
Federal, foi possível interpretar a geometria desta Capela. Logo se percebe que a coluna
frontal é diferente das duas colunas posteriores. Elas possuem curvaturas, dimensões e
proporções diferentes. A grande cobertura contém cinco vigas curvas invertidas, permitindo
que a superfície inferior seja contínua, sem interrupções.

Figura – Primeira versão da planta da estrutura da cobertura da Igreja Nossa Senhora de Fátima, em
Brasília. Fonte: Arquivo do Distrito Federal, 2015.

Pode-se constatar que havia dois projetos para a estrutura. Na primeira versão da cobertura
havia uma grande quantidade de vigas distribuídas de modo não uniforme. Na segunda
versão essa cobertura foi bem simplificada, com três espessuras diferenciadas das lajes com
apenas cinco vigas invertidas. A parede externa principal da Capela e aquela que divide a
nave da sacristia contribuem para apoiar a grande cobertura.
A geometria da cobertura é constituída por grandes raios de circunferência com retas
tangentes em ambas as extremidades. A leveza alcançada por esta proposta estrutural entra
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em sintonia com a esbelteza das colunas. A coluna frontal e as duas posteriores têm base
trapezoidal e topo triangular, as curvaturas são diferentes, mas a mesma esbelteza e o
mesmo princípio geométrico.

Figura – Plantas, cortes e elevações da Igreja Nossa Senhora de Fátima. Fonte: Wilson Florio, 2015.

Figura – Geometria em corte da Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Brasília. Fonte: Wilson Florio,
2015.
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Figura – Geometria em corte da Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Brasília. Fonte: Wilson Florio,
2015.

Durante a modelagem tridimensional foi possível entender que, na realidade, tanto as
colunas posteriores como a frontal se tornam mais esbeltas em direção à vertical, fazendo
com que as faces laterais tenham superfícies curvas. Em outras palavras, como na coluna do
Palácio da Alvorada (que será visto a seguir) há várias seções que são interpoladas para gerar
uma forma escultórica e esbelta.

Figura – Perspectivas da modelagem geométrica da Igreja Nossa Senhora de Fátima. Fonte: Wilson
Florio, 2015.

Como bem afirmou Mário Pedrosa (1958), a integração entre arquitetura e obra de arte era
notável. Os afrescos de Alfredo Volpi no interior da Igreja valorizaram e completaram a
simplicidade pretendida para a obra arquitetônica.

Sobre as superfícies das paredes
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externas estão os azulejos de Athos Bulcão, que conferem à arquitetura uma graciosidade
ímpar.

Figura – Fotos da Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Brasília. Fonte: Wilson Florio, 2015.

6.

Palácio da Alvorada (1958)

O Palácio da Alvorada, primeiro edifício a ser projetado por Oscar Niemeyer para a nova
capital, possui um dos processos de projeto mais instigantes de nossa arquitetura moderna.
Neste projeto o arquiteto inicia uma poética que o conduzirá a estabelecer um conjunto de
Palácios para Brasília com uma linguagem única, com uma unidade plástica e delicadeza
ímpar dentro dentre todos os edifícios concebidos ao longo de se sua extensa carreira.
Os estudos realizados por Niemeyer para as colunas do Palácio da Alvorada, a partir de 1956,
deram origem a desenhos de várias colunas que se seguiram a este projeto. O arquiteto
produziu diferentes versões para o projeto do Palácio da Alvorada (KATINSKY, 1990; SILVA,
2012).
Após muitos estudos, passando por desenhos de colunas com arcos de circunferência que se
aproximavam a parábolas, a coluna do Palácio da Alvorada resultante é formada por uma
geometria derivada de uma equação de 4° grau, e foi concebido graças ao esforço do
engenheiro Joaquim Cardoso.
A geometria desta emblemática coluna é constituída por um conjunto de seções, espaçados
regularmente a cada 50 centímetros, que variam conforme alguns parâmetros bem
definidos. Como se pode observar na figura abaixo, as seções variam em comprimento e
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largura, assim como no formato que inicia por um quadrado e logo se transforma em seções
próximas a losangos com dois cantos chanfrados nas extremidades maiores. A interpolação
entre as seções gera a forma da coluna. Isso tudo para propiciar a leveza desejada para a
coluna de quase 8 metros de altura, que vai da base até a cobertura curvilínea da varanda. A
coluna fica esbelta novamente da base da varanda até o solo.

Figura – Definição da geometria da coluna do Palácio da Alvorada: curva de 4°grau e interpolação
entre seções de diferentes configurações. Fonte: Wilson Florio, 2015.

A partir do desenho digitalizado disponibilizado pelo Arquivo do Distrito Federal, foi possível
geometrizar a cobertura do Palácio da Alvorada segundo as dimensões e ângulos previstos
para o projeto estrutural concebido pelo engenheiro Joaquim Cardoso. Os centros dos raios
são precisamente definidos para a correta execução das formas de concreto armado. As
duas coberturas das respectivas varandas são simétricas, conforme instruções contidas
neste desenho.
A geometria de ambas as coberturas curvilíneas que cobrem a varanda frontal e posterior do
Palácio é derivada a partir da conexão entre dois arcos de circunferência sequenciais. No
desenho nota-se que há um esforço em tornar esbeltas todos os componentes da estrutura
em direção às suas extremidades, tanto das colunas como das lajes.
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Figura – Plantas do Palácio da Alvorada. Fonte: Wilson Florio, 2015.
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Figura – Corte da estrutura da cobertura do Palácio da Alvorada. Fonte: Arquivo do Distrito Federal,
2015.

Parte do Palácio da Alvorada foi modelado em três dimensões no programa Rhinoceros para
a devida análise de sua geometria.

Figura – Definição da geometria da estrutura e da cobertura do Palácio da Alvorada. Fonte: Wilson
Florio, 2015.
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Figura – Modelagem geométrica das colunas e da estrutura de parte da cobertura do Palácio da
Alvorada. Fonte: Wilson Florio, 2015.

A visita ao Palácio da Alvorada possibilitou o registro fotográfico de toda a parte externa do
Palácio, conforme se pode ver na figura abaixo.

Figura – Fotos externas do Palácio da Alvorada. Fonte: Wilson Florio, 2015.

Esta obra é muito importante para as definições dos projetos futuros do arquiteto. Neste
projeto Niemeyer estudou, sistematicamente, diferentes opções para estabelecer a leveza e
a linguagem das colunas que o consagraria.
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7.

Bolsa do Trabalho de Bobigny (1967)

Este edifício, localizado na cidade de Bobigny, na França, demonstra a confiança e ousadia
do arquiteto em sua busca por “invenção”. A geometria deste projeto é diferenciada, pois ao
contrário do que parece, possui características bem distintas.
Em primeiro lugar, a cobertura do Auditório é a que mais se destaca. Esta cobertura
curvilínea do auditório se contrapõe elegantemente à forma do edifício administrativo
retangular. Niemeyer emprega uma estratégia característica em sua obra: abaixa o piso do
Auditório para não obstruir a visão do edifício mais alto atrás dele. Localizado numa esquina,
este Auditório estabelece um diálogo com as curvas das ruas.
O perfil da cobertura é senoidal, conectada a um segmento de reta na sua parte mais alta. As
empenas cegas laterais possuem dupla curvatura, enquanto que face frontal é uma
superfície regrada.
A cobertura curvilínea é segmentada em cinco gomos, com vigas rebaixadas que penetram e
ficam à mostra dentro do Auditório. Não se tem conhecimento de que o arquiteto tenha
empregado o mesmo princípio em outro projeto em sua carreira.

Figura – Desenho técnico original da planta do térreo da Bolsa do Trabalho de Bobigny. Fonte: Jean
Maur Lyonnet, 2015.

76

Figura – Plantas e corte da Bolsa do Trabalho de Bobigny. Fonte: Wilson Florio, 2015.
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Figura – Geometria da Bolsa do Trabalho de Bobigny. Fonte: Wilson Florio, 2015.

Figura – Modelagem geométrica tridimensional da Bolsa do Trabalho de Bobigny- Fonte: Wilson
Florio, 2015.
Ao modelar o volume do auditório notou-se que a curva da cobertura é senoidal, com a extremidade
mais alta ligada uma segmento reto. Porém, a maior dificuldade enfrentada foi descobrir os centros
dos segmentos curvos que constituem o edifício. A partir dos desenhos fornecidos por Jean Maur
Lyonnet, foi possível descobrir que as curvas são sequenciais, com raios conectados entre si. Na
geometria da implantação pode-se observar que há três raios que formam ambas as laterais do
edifício. Além disso, os arcos de circunferência estão presentes em outros elementos no conjunto,
como os pisos externos recortados.
O arquiteto não repete esta solução em outros projetos, mas emprega determinadas curvas já
conhecidas em projetos anteriores, como a curva na parte mais estreita, junto ao palco, que se
assemelha a curva dos pórticos da Catedral de Brasília.

Figura – Fotos da Bolsa do Trabalho de Bobigny. Fonte:

De todos os auditórios e teatros que se pode ter acesso, este é o que mais expressivo e
também o mais orgânico, interna e externamente, com superfícies côncavas e convexas,
diferentes entre si.
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8.

Museu do Índio (1982)

O projeto do Museu do Índio passou por três diferentes versões. Na presente pesquisa, os
desenhos obtidos foram aqueles que se referem à segunda versão, que não coincide com
aquilo que, de fato, foi construído. Contudo, para fins de análise da geometria, isso é pouco
relevante, pois os elementos principais – a planta circular e a cobertura em formato de
“concha” permaneceram os mesmos nas três versões.
Os desenhos originais, que serviram como base para o redesenho, foram aqueles obtidos no
Arquivo Público do Distrito Federal. O primeiro aspecto que chama atenção é a simplicidade
e a fluidez dos espaços do Museu. Há poucas compartimentações, que se restringem às
áreas administrativas, sanitários e técnicas.

Figura – Plantas, corte e elevações do Museu do Índio. Fonte: Wilson Florio, 2015.

Neste projeto destaca-se a forma concisa pura do anel externo que abriga todas as funções,
e, ao centro, o pátio interno que remete a ideia de uma aldeia indígena. A rampa sinuosa

79

que conduz ao primeiro pavimento direciona o olhar para a forma externa e à entrada
principal.
A geometria é constituída por arcos de circunferência sequenciais, tanto para a forma
principal do edifício, como para a rampa e a cobertura central. O efeito resultante é de
harmonia entre as partes e o todo.

Figura – Geometria em planta e em corte do Museu do Índio. Fonte: Wilson Florio, 2015.

Mais uma vez é possível notar a originalidade do arquiteto em elementos singulares, como a
cobertura do pátio central, que se apoia em três pilares trapezoidais. A cobertura suspensa
gera um sombreamento que contribui para as cerimônias festivas que ocorrem com os
índios que frequentam o Museu em determinadas épocas do ano.
Durante a modelagem tridimensional foi possível notar a coerência e a proporção entre os
raios de circunferência, que resultam em formas bem proporcionadas entre si. Nas
perspectivas geradas a partir da modelagem geométrica é possível notar o caráter
escultórico desta cobertura. Além disso, nota-se que os elementos construtivos se fundem
num contínuo, como, por exemplo, a marquise que cobre parcialmente a rampa que
conduza à entrada do edifício.
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Figura – Geometria em planta e em corte do Museu do Índio. Fonte: Wilson Florio, 2015.

Figura – Modelagem geométrica tridimensional do Museu do Índio. Fonte: Wilson Florio, 2015.
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Figura – Fotos externas do Museu do Índio em Brasília. Fonte: Wilson Florio, 2014.

Figura – Fotos internas do Museu do Índio em Brasília. Fonte: Wilson Florio, 2015.

Na visita realizada nota-se mais claramente o forte contraste entre as empenas cegas
externas e as paredes envidraçadas voltadas para o pátio interno. Este fato obriga o visitante
a “penetrar” e descobrir o silêncio interior do edifício para daí descortinar as vistas internas,
e os amplos espaços serenos.

9.

Auditório da América Latina (1988)

Como outros projetos de Niemeyer, O Auditório passou por diferentes versões. A segunda
versão, que foi a construída, é que foi analisada. Os desenhos obtidos após o contato com a
Construtora Promon Engenharia S.A. e com a Fundação do Memorial permitiram a realização
dos redesenhos presentes nesta pesquisa.
Foram obtidos os desenhos de arquitetura, estrutura, e instalações de todos os edifícios que
compõem o conjunto o Memorial da América Latina. Foram selecionados os desenhos de
arquitetura e de estrutura para a devida apreciação da proposta arquitetônica e desenhos
técnicos estruturais. A partir deles foram realizados os redesenhos de plantas e cortes, e, em
seguida, a modelagem tridimensional, gerando as elevações.
O Auditório da América Latina é o maior edifício no conjunto, contendo duas amplas plateias
voltadas para um único palco. Em planta os dois trapézios se unem pelo lado menor. Em
corte há três abóbadas com diferentes raios de curvatura, gerando pés-direitos variados.
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Figura – Implantação Geral dos edifícios do Memorial da América Latina. Fonte: Fundação Memorial
da América Latina, 2015.

Figura – Corte da estrutura do Auditório do Memorial da América Latina. Fonte: Promon Engenharia,
adaptado por Wilson Florio, 2015.

Como é possível notar no corte da estrutura do Auditório, os arcos de circunferência se
conectam a retas tangentes nas extremidades e a pequenas lajes que os separam na
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cobertura. Um grande pórtico central, acima da cobertura, contribui para suportar a carga
das abóbadas no centro do edifício.

Figura – Plantas do Auditório da América Latina. Fonte: Wilson Florio, 2015.
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Figura – Cortes e elevações do Auditório da América Latina. Fonte, 2015.

A geometria em planta também é constituída por arcos de circunferência e retas tangentes.
Nos cortes e elevações é possível notar as formas curvas da marquise de um lado e das
escadas do outro. Os ritmos alternados são agradáveis, e a harmonia entre as partes e o
todo é visível.

Não foram notados neste projeto, e também nos outros nesta pesquisa, modulações e
ritmos precisos e regulares. O arquiteto não buscou, com rigor, uma forma modulada, nem
tampouco baseada em regras rígidas, ao contrário, tudo indica que Niemeyer entendia as
modulações como algo que iria “aprisionar” a liberdade das formas pretendidas em seus
projetos. Contudo, pode-se notar nas análises geométricas que há elementos que denotam
ritmos alternados, mas informalmente dispostos.
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Figura – Geometria em planta e corte do Auditório do Memorial da América Latina. Fonte: Wilson
Florio, 2015.

Figura – Geometria em planta e corte do Auditório do Memorial da América Latina. Fonte: Wilson
Florio, 2015.
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Figura – Geometria em planta do Auditório do Memorial da América Latina. Fonte: Wilson Florio,
2015.

Figura – Perspectivas da modelagem geométrica do Auditório do Memorial da América Latina. Fonte:
Wilson Florio, 2015.

Durante a modelagem tridimensional notou-se mais claramente os amplos espaços
resultantes da cobertura curvilínea, assim como a ousadia estrutural e esbelteza de seus
elementos, como as lajes e apenas os dois pilares do pórtico.
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Figura – Fotos externas do Auditório da América Latina. Fonte: Wilson Florio, 2014.

Como é possível notar nas fotos tiradas no local, há um forte contraste entre a opacidade da
cobertura de concreto armado e a delicadeza e transparência dos vidros que vedam o
edifício. O vidro escuro destaca ainda mais a cobertura, que parece “levitar” no espaço.

10.

Biblioteca do Memorial da América Latina (1988)

Dentre os edifícios que compõem o Memorial da América Latina, a Biblioteca é o edifício
mais delicado enquanto forma, e também o que mais chama atenção do ponto de vista da
ousadia estrutural. Todos os espaços são contidos numa planta retangular, mas com duas
abóbadas no sentido transversal que geram diferentes pés-direitos internos.
A cobertura de entrada, envidraçada, contrasta com as outras abóbadas em concreto
armado. A penetração ao edifício ocorre por esta cobertura inclinada, no sentido transversal
ao edifício.
As aberturas circulares nas abóbadas chamam a atenção dos usuários, e cria um ritmo para a
penetração da luz no interior do edifício. O grande pórtico externo, formado uma viga alta e
por pilares retangulares de cantos arredondados torna o edifício horizontal, enfatizando o
eixo longitudinal. Este pórtico pesado contrasta com a delicadeza dos espaços internos, com
ambientes definidos pela cobertura e pelos pequenos desníveis internos.
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Figura – Plantas, cortes e elevações da Biblioteca da América Latina. Fonte: Wilson Florio, 2015.

A geometria do edifício destinado à Biblioteca é a mais ritmada do conjunto. Os arcos de
circunferência e suas retas tangentes nas duas extremidades se conectam a uma laje plana
intermediária.
As perspectivas geradas a partir do modelo tridimensional mostram como as delicadas
abóbadas se alternam na fachada onde se localiza a entrada, e como elas se conectam ao
robusto pórtico central. O efeito resultante é o dinamismo escultural das formas externas e
os agradáveis espaços internos.
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Figura – Geometria em corte da Biblioteca do Memorial da América Latina. Fonte: Wilson Florio,
2015.

Figura – Perspectivas da modelagem geométrica da Biblioteca do Memorial da América Latina. Fonte:
Wilson Florio, 2015.
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Fotos externas da Biblioteca do Memorial da América Latina. Fonte: Wilson Florio, 2014.
Mais uma vez os vidros escuros contrastam com a cobertura clara e opaca, provocando um efeito de
suspensão das formas.

Fotos internas da Biblioteca do Memorial da América Latina. Fonte: Rodrigo Barroco, 2015.
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11.

Salão dos Atos do Memorial da América Latina (1988)

O edifício concebido para o Salão dos Atos é o mais cerimonial de todos. Constituído por
único espaço cobertura por uma única abóbada, possui um amplo pé-direito.

Figura – Planta, corte e elevações do Salão dos Atos do Memorial da América Latina. Fonte: Wilson
Florio, 2015.

De modo similar ao edifício concebido para o Auditório, a planta é trapezoidal, com o ldo
menor voltado para a entrada. Esta perpassa o espelho d’água, que reflete parcialmente a
imagem do edifício. Ao lado direito fica o palanque para a realização de discursos em
cerimônias especiais.
A geometria do edifício é muito simples. Numa das extremidades a única casca de concreto
se apoia no solo, e na outra na viga que faz parte do pórtico. Os dois apoios elípticos
ultrapassam a altura do edifício para proporcionar maior coerência entre as partes e o todo.
O arco de circunferência descarrega a cobertura na viga em formato também trapezoidal.
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Figura – Geometria do Salão de Atos. Fonte: Wilson Florio, 2015.

Figura – Perspectivas geradas a partir da modelagm geométrica do Salão de Atos. Fonte: Wilson
Florio, 2015.
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Figura – Fotos do Salão de Atos. Fonte: Wilson Florio, 2014.

12.

Teatro Popular Oscar Niemeyer (2002)

Este edifício é peculiar dentro do conjunto da obra de Oscar Niemeyer. A hibridação de
formas curvilíneas nas rampas com as da cobertura curva provoca um movimento constante.
Essa geometria variável faz desta obra algo singular dentro de sua carreira. Até mesmo o
Teatro Pedro Calmón, em Brasília, ou mesmo o Teatro do Ministério da Educação e Saúde
(1948) não tem a mesma complexidade.
O perímetro da projeção da cobertura em planta se aproxima de um trapézio, mas com
curvas em lados opostos. A cobertura oscila, atingindo diferentes alturas, com uma das
extremidades inclinada e outra perpendicular ao solo.
A sequência de arcos de circunferência, com diferentes raios, são conectadas por retas
tangentes entre si. A cobertura possui diferentes espessuras, com lajes simples e duplas, que
proporcionam ainda mais dinamismo.
À primeira vista a geometria da rampa parece ser simples. Contudo, durante o redesenho e
modelagem tridimensional foi possível identificar várias peculiaridades. A primeira
observação é que a rampa que dá acesso ao teatro possui dois segmentos de reta nas
extremidades opostas – uma no início e outra no final da rampa – mas com três segmentos
curvos, com três raios diferentes que se alargam em direção da vertical. Em consequência
desse fato, há outras características interessantes.
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A primeira é que os segmentos de rampa são apoiados por mãos francesas no final de cada
trecho. A segunda característica é que os raios são diferentes, proporcionando diferentes
larguras ao longo do percurso da rampa.

Figura – Plantas, corte e elevações do Teatro Popular Oscar Niemeyer. Fonte: Wilson Florio, 2015.

Figura – Geometria em corte do Teatro Popular Oscar Niemeyer. Fonte: Wilson Florio, 2015.
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Figura – Geometria em corte do Teatro Popular Oscar Niemeyer. Fonte: Wilson Florio, 2015.

Figura – Modelagem geométrica tridimensional do Teatro Popular Oscar Niemeyer. Fonte: Wilson
Florio, 2015.

O acesso pela diagonal pela rampa faz o usuário notar toda a extensão do edifício e sua
sinuosidade. Como se pode notar nas fotos tiradas no local, a direção da rampa induz o
observador a ver o edifício na diagonal, ao mesmo tempo em que as rampas da rampa e as
da superfície da cobertura são vistas no mesmo enquadramento.
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Figura – Fotos do Teatro Popular Oscar Niemeyer. Fonte: Wilson Florio, 2014.

Após a realização dos estudos de cada projeto, elaborou-se cortes perspectivados dos
projetos de cobertura curvilínea. Nesta figura pode-se notar as diferenças e semelhanças nos
procedimentos de concepção de coberturas curvas. Como já afirmado anteriormente,
constatou-se que Niemeyer não repete, literalmente, soluções já adotadas, ao contrário,
parte delas para explorar e ampliar ainda mais o seu repertório de formas curvas.

A plasticidade dessas formas será apreciada na Parte V deste Relatório. Na Parte III, a seguir,
são relatados os procedimentos adotados na produção dos protótipos rápidos elaborados
durante os últimos três meses de pesquisa. Esta parte irá complementar o relato dos
resultados obtidos a partir da produção de modelos físicos.

97

Figura – Cortes perspectivados dos projetos da Igreja N. S. de Fátima; Biblioteca da América Latina;
Teatro Popular Oscar Niemeyer; e Auditório da América Latina. Fonte: Wilson Florio, 2016.
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PARTE III: FABRICAÇÃO DIGITAL
Foi somente nos últimos 25 anos que os avanços na realização do desenho auxiliado por
computador (CAD) e fabricação auxiliado por computador (CAM) começaram a ter um
impacto sobre a concepção, desenvolvimento de projeto e construção de edifícios. As
antigas restrições geométricas na produção de formas e superfícies complexas podem ser
superadas atualmente a partir das novas tecnologias digitais.
A fabricação digital em arquitetura refere-se aos processos de produção da forma e
fabricação controlados computacionalmente, e baseados em modelos geométricos digitais.
A fabricação digital abriu novas oportunidades, permitindo a produção e construção de
formas complexas que até recentemente era muito difícil e caro para projetar, produzir e
montar usando as técnicas de construção tradicionais. O Walt Disney Concert Hall e o
Experience Music Project de Frank Gehry, a Sede da Prefeitura de Londres de Norman
Foster, O Museu da BMW de Coop Himmelblau, os pavilhões do Serpentine Gallery em
Londres foram construídos graças às novas tecnologias de fabricação digital. Até mesmo a
Sagrada Família, de Antoni Gaudi está sendo completada graças às novas tecnologias digitais
(KOLAREVIC, 2003; SCHODEK et. al., 2005, FLORIO, 2005).
Há aqui a necessidade de introduzir dois conceitos para a compreensão da fabricação digital:
customização em massa e CNC. Customização em massa (mass-customization) é o processo
de desenvolvimento da repetição de componentes construtivos não padronizados por meio
de variações controladas numericamente e diferenciação seriada (KOLAREVIC, 2003;
SCHODEK, 2005; MENGES, 2006). A geometria dos componentes são descritas com precisão
e sua construção é perfeitamente alcançável por meio de processos de fabricação
controlados numericamente por computadores (CNC).
A fabricação digital pode ser agrupada em quatro grandes técnicas: 1. Fabricação 2D –
cortadoras a laser, plasma ou jato d’água; 2. Fabricação Subtrativa – fresas CNC; 3.
Fabricação Aditiva – prototipagem rápida; 4. Fabricação Formativa. Essas tecnologias
computacionais oferecem desde a produção de modelos em escala reduzida até a produção
de componentes em escala 1:1, a partir de modelos geométricos 2D e 3D.
A habilidade de produzir em massa, componentes com formas complexas diferentes entre si,
com a mesma facilidade que as padronizadas por seriação repetitiva, introduziu a noção de
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customização em massa no processo de projeto e na construção. Uma máquina de controle
numérico (CNC) pode produzir tanto objetos idênticos como objetos diferentes. Os fatores
que definem a correta escolha da técnica a ser empregada dependem dos materiais
utilizados, espessuras e qualidade de acabamento na fase de pós-processamento.
Desde a Renascença arquitetos apresentam propostas de seus projetos também em
modelos físicos para compreensão, avaliação e apresentação. A dificuldade é traduzir
desenhos em modelos físicos e vice-versa. Com as técnicas de modelagem e fabricação
digital em anos recentes pode-se cada vez mais encurtar esse processo, tornando-o mais ágil
e eficaz.

As conseqüências dessas mudanças serão profundas. O relacionamento histórico entre
arquitetura e seus meios de produção está incessantemente sendo alterado pelos novos
processos controlados digitalmente, tanto de projeto como de fabricação e construção.
Apresentamos exemplos de cada uma dessas técnicas na tentativa de compreender como
pesquisadores, estudantes, designers, arquitetos e engenheiros vêm operando com as novas
tecnologias digitais, tendo em vista a presente proposta de pesquisa.
A construção civil é um dos últimos remanescentes a utilizar as técnicas de fabricação digital,
após a indústria naval, aeronáutica e automobilística. Mesmo fabricantes de mobiliário já
alguns anos têm utilizado a fabricação digital para fabricar móveis sob medida. Portanto a
pesquisa tem como objetivo apresentar algumas possibilidades de uso desses recursos
computacionais na investigação de elementos construtivos em arquitetura.

1. Fabricação 2D
O processo de fabricação digital de corte de componentes bidimensionais é o mais utilizado.
As técnicas mais utilizadas são corte a laser, a plasma, e por jato d’água. O corte pode ser
executado ou pelo movimento em dois eixos da cabeça de corte sobre o material, ou pelo
deslocamento do material, ou ainda pela combinação desses dois movimentos.
As estratégias de produção utilizadas na fabricação 2D incluem a necessidade de criar perfis
ou contornos. Eles envolvem a extração de componentes planares (bidimensionais) a partir
de superfícies geometricamente complexas ou sólidos 3D da forma do edifício. Para tanto, as
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superfícies geradas devem ser regradas e desdobráveis, como será visto adiante. Porém, a
utilização de cada uma dessas estratégias depende do que está sendo definido
tectonicamente: estrutura, superfície envoltória ou a combinação de ambas.
A técnica de gerar uma seqüência de contornos planos paralelos entre si a intervalos
regulares pode ser aplicada a partir de ferramentas digitais de modelagem vetorial
presentes em programas gráficos, tais como o Rhinoceros, Generative Components,
Paracloud Modeler, Form.Z, ,Maya ou 3DStudio. Tais contornos podem facilmente articular a
estrutura e componentes do edifício, facilitando a produção, o transporte e a montagem no
canteiro.
As superfícies envoltórias curvilíneas complexas são frequentemente produzidas ou por
triangulação (tecelagem) ou pela conversão de duplas-curvaturas em superfícies regradas,
geradas a partir da interpolação entre duas ou mais curvas.
Superfícies trianguladas ou regradas são então desdobradas em faixas planas 2D (técnica
denominada unfolding), de modo a poderem ser cortadas em peças correspondentes a
folhas dos materiais empregados usando a técnica de fabricação por corte CNC 2D.
Na pesquisa realizada por Lawrence Sass e Marcel Botha (2006), uma residência em madeira
foi projetada e construída com todos os componentes e encaixes. Os elementos construtivos
foram desenhados em 3D, subdivididos em superfícies planares 2D e enviados para a
máquina que cortou os elementos. Apenas com pranchas de madeira compensada pôde-se
produzir peças e encaixes. A montagem do protótipo em escala 1:1 foi realizada sem grande
esforço, pois o sistema de encaixes e juntas facilitou o processo.
Na

pesquisa

de

doutorado

de

David

Butelmann

Dujovne

(2008),

na

Pontificia Universidad Católica de Chile, após o modelo digital 3D ter sido “fatiado” pela
técnica do contorno (contour), as seções devem ser diagramadas, lado a lado, e enviadas
para a fabricação 2D. As seções em ambas as direções permitiu o encaixe entre os
elementos.

2. Fabricação Subtrativa
Ferramentas controladas numericamente pelo computador (CNC) podem facilitar a
fabricação de diferentes tipos de encaixes entre peças de madeira delgadas ou perfis
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metálicos a fim de obter diferentes alternativas para coberturas, estruturas ou fechamentos
em projetos de arquitetura. A precisão dos desenhos e dos cortes permite ter maior controle
sobre a fabricação de elementos construtivos. Este processo tem início na construção de um
modelo digital CAD e termina com uma máquina CNC que corta os elementos que foram
previamente desenhados no computador.
Nas pesquisas realizadas por Russell Loveridge e Kai Strehlke (2006), no Instituto de
Tecnologia de Zurique ETH, as superfícies são modeladas no programa Maya a partir de
scripts, que proporcionam variações paramétricas de uma geometria. Esse modelo digital 3D
é enviado à uma fresa de 3 eixos que pelo processo de remoção de material “esculpe” a
superfície de madeira. Os programas CNC foram SurfCam e MasterCam, comuns em
máquinas CNC. A partir dos recursos computacionais de modelagem e fabricação digital os
pesquisadores reintroduziram uma diversidade de ornamentos, com a finalidade de criar
diferentes painéis acústicos ou paredes texturizadas.
As limitações das fresas controladas numericamente, CNC, dependem do número de eixos
que se deslocam ao mesmo tempo. Podem ser de 3, 4 ou 5 eixos, que se deslocam ao
mesmo tempo. Os materiais mais utilizados nesse processo são, normalmente, madeira,
plástico, espumas, poliestireno e materiais compostos por fibra de vidro e concreto.
Bonwetsch et.al. (2007) realizou pesquisa sobre fabricação digital de painéis e elementos
construtivos, utilizando fresas CNC. A modelagem por scripts no Maya permitiu elaborar
texturas e diferentes padrões de perfurações sobre placas de poliestireno. Posteriormente
as placas produzidas foram montadas em escala 1:1.
Bernard Cache (1995), do escritório Objectile, há mais de dez anos tem utilizado máquinas
CNC para fabricar diferentes texturas em painéis acústicos e design de mobiliário. Já em
1995, Cache afirmava que o uso de funções paramétricas permite conceber formas
complexas, com curvas variáveis, que dificilmente seriam representadas pelos métodos
tradicionais de desenho. Além disso, Cache destacava que esse processo de fabricação
conduz a fundação de um modo de produção não padronizado em série.
Na pesquisa e construção da Ponte Ballington em Londres, Michael Stacey afirmou que “a
importância dos modelos físicos não pode ser subestimada (STACEY, 2005). Embora tenha
construído modelos geométricos 3D, Stacey fabricou protótipos físicos da ponte para testar
o comportamento estrutural. Para tanto utilizou uma fresa controlada pelo sistema CNC.
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Além disso, as fôrmas da ponte foram fabricadas também por máquinas CNC, com alta
precisão nos detalhes das curvaturas dos componentes.
Nos edifícios de escritórios Zollhof, em Dusseldorf, Alemanha, projetados por Frank Gehry,
as formas onduladas dos painéis externos, feitos em concreto armado, foram produzidas
usando fôrmas leves de poliestireno (styrofoam), que foram moldadas no programa gráfico
Catia e moldados pela técnica CNC, produzindo 355 moldes curvos diferentes entre si.
Todos esses exemplos apontam a importância das novas tecnologias na exploração de
diferentes componentes construtivos, com diferentes finalidades. Na presente pesquisa
serão analisados como tais experiências podem ser iniciadas no Brasil, pois há uma lacuna
nessa área de conhecimento em arquitetura, que a pesquisa poderá ajudar a preencher.

3. Fabricação Aditiva
A técnica de fabricação digital aditiva envolve a adição de materiais por pequenos
incrementos, camada por camada. Também denominado layered manufacturing, solid
freeform fabrication ou rapid prototyping, que é o mais comum. Toda tecnologia de
fabricação aditiva divide o mesmo principio: um modelo geométrico sólido digital é fatiado
em camadas muito finas bidimensionais (normalmente 1 décimo de milímetro). A
informação de cada camada é então transferida para a cabeça de processamento da
máquina de fabricação, de modo que o modelo físico seja gerado incrementalmente,
camada por camada. Há alguns materiais mais comuns como resina líquida, pó de gesso e
resina abs.
Os protótipos rápidos (PRs) cumprem o papel de traduzir arquivos CAD 3D em modelos
físicos. Assim, PRs são convenientes para a fabricação tanto de elementos regulares como
complexos, sobretudo na fabricação de formas irregulares, de difícil confecção manual. Além
disso, em arquitetura, a materialização de projetos por meio de PRs torna mais tangível a
compreensão da proposta.
O nome “Protótipo Rápido” refere-se à economia de tempo com a automatização do
processo sem intervenção humana, ou à ferramenta empregada para criar um objeto para
avaliação como parte de um processo (Buswell, Soar, Gibb & Thorpe, 2007). Apesar do
nome, dependendo da técnica de fabricação e da complexidade do modelo tomar um tempo
considerável.
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Desde os anos 1990 tem-se acompanhado a fabricação digital tanto de protótipos rápidos
como de componentes destinados à construção. Embora a técnica da estereolitografia tenha
sido comercialmente introduzida em 1987 (STACEY, BEESLEY e HUI, 2004), sua
implementação no processo de projeto continua lenta e gradual. As técnicas mais utilizadas
são as seguintes:
Stereo lithography (SLA) - técnica baseada em polímeros líquidos que solidificam quando
expostos ao raio laser.
Selective Laser Sintering (SLS) – nesta técnica o raio laser beam derrete a camada de pó para
criar objetos sólidos.
3D Printing (3DP) – camadas de pó cerâmico (mesclado com gesso) são coladas camada a
camada para formar os objetos.
Laminated Object Manufacture (LOM) – folhas de materiais, tais como papel ou plástico,
pré-cortadas ou em rolo, são cortadas pela cortadora a laser e coladas umas sobre as outras
Fused Deposition Modeling (FDM) – cada seção fatiada do objeto é produzida quando um
filamento plástico é derretido, adicionando camada a camada e quando resfriada adquire
consistência para formar o objeto 3D.
Multi-jet manufacture (MJM) – esta técnica utiliza a cabeça de impressão para derreter
material termoplástico ou cêra em camadas muito finas, uma camada por vez, para criar
sólidos tridimensionais.
Embora eles normalmente tenham uma função puramente representativa, os PRs são
altamente atraentes para experimentar alterações no projeto durante sua concepção. Isso
ocorre porque as mudanças nos protótipos virtuais podem ser rapidamente transmitidas
para novos protótipos rápidos, especialmente com o objetivo de avaliar e comparar
propostas. Em arquitetura os PRs servem tanto para a testar, compreender, sintetizar e
avaliar a proposta arquitetônica, em seus múltiplos aspectos, como para comunicar
facilmente as intenções projetuais.

4. Fabricação Formativa
Na técnica de fabricação formativa as forças mecânicas deformam, moldam, e restringem a
forma do objeto até adquirir o aspecto desejado. Tanto perfis tubulares metálicos, plásticos,
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como chapas planas metálicas podem ser curvados, em várias seções, para constituir
elementos construtivos estruturais ou de fechamentos do edifício.
Há pelo menos dois exemplos de aplicações dessa técnica de fabricação digital. O projeto do
Pavilhão Brandscraper para a BMW em 2000, em Genebra, Suíça foi projetado pelo
arquiteto Bernhard Franken. Nele o arquiteto projetou uma estrutura com perfis tubulares
que foram moldados por fabricação formativa até adquirir a curvatura pretendida.
O segundo exemplo é o Pavilhão em Delft, projetado pelo escritório Asymptote, 2002, cuja
fabricação formativa é denominada moldagem por explosão, técnica esta desenvolvida pela
Exploform (www.exploform.com). Uma chapa de alumínio é posicionada incrustada no
molde. Tudo está imerso no tanque preenchido com água. Em seguida a carga de explosivo é
inserida no tanque, permitindo que o painel plano adquira a dupla curvatura realizada no
molde. Uma estrutura de concreto envolve um molde de poliestireno, previamente
“esculpido” por máquina CNC.

Muitas pesquisas que têm sido realizadas no exterior a respeito da fabricação digital
envolvem várias dessas técnicas de fabricação.

Na Harvard School of Design, no

Massachusetts Institute of Technology, na Faculdade de Arquitetura de Delft, ETH de
Zurique entre outras há pesquisas que vão desde a fabricação digital de pequenos modelos e
artefatos de design industrial até a produção de elementos para construção em escala 1:1.
O professor Mick Eekhout, da Faculdade de Arquitetura de Delft, tem desenvolvido com seus
alunos protótipos de componentes para a construção civil (EEKHOUT, 2004). Em Harvard, os
professores Daniel Schodek, Martin Bechthold e Kimo Griggs (2005) têm realizado cursos,
oficinas e seminários importantes na área de fabricação digital, desde desenho industrial até
elementos construtivos.
A presente pesquisa se propôs a estudar componentes construtivos em modelos digitais e
em modelos físicos reduzidos. Foram exploradas apenas duas técnicas de fabricação digital:
a prototipagem rápida e o corte a laser.
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PROTÓTIPOS RÁPIDOS
A representação física de um modelo digital é fundamental para a correta avaliação do
projeto de arquitetura, pois permite materializá-la. As recentes pesquisas realizadas a
respeito da fabricação digital de modelos e maquetes têm renovado o interesse a respeito
dos diversos meios de representação e simulação em arquitetura. Nesse âmbito estão os
protótipos rápidos (PRs), que cumprem o papel de traduzir arquivos CAD 3D em modelos
físicos. A materialização de projetos por meio de PRs torna mais tangível a compreensão da
proposta arquitetônica.
Os PRs podem ser obtidos a partir de três tipos de processos: as cortadoras, por subtração
ou adição de material. O primeiro grupo abarca as cortadoras a laser, a jato de água e de
vinil. No processo subtrativo o modelo é esculpido a partir de remoção de material por meio
de fresas em máquinas por controle numérico (CNC). No processo aditivo são adicionadas
camadas de matéria, normalmente resinas. Assim, PRs são convenientes para a fabricação
tanto de elementos regulares como complexos, sobretudo na fabricação de formas
irregulares, de difícil confecção manual (FLORIO, ARAÚJO e SEGALL, 2008).
A Prototipagem Rápida (PR) é uma expressão que define uma série de tecnologias de
construção de peças, fatia-a-fatia, (VOLPATO, 2007). Uma característica distinta do processo
de construção fatia-a-fatia é que podem ser construídas peças de alta complexidade, muitas
vezes, não possíveis de serem construídas por qualquer outro método de fabricação. Uma
outra característica importante é que essas peças complexas podem ser construídas
rapidamente daí a origem da expressão prototipagem rápida.
A Prototipagem Rápida é também conhecida como “additive manufacturing”, “solid free
form fabrication”, “3D printing” “layer by layer fabrication”. No entender dos autores, a
expressão “fabricação fatia-a fatia” é a melhor definição para a série de tecnologias em
questão, pois faz distinção clara da natureza do processo de fabricação evitando
controvérsias relativas às demais tecnologias de fabricação existentes e há mais tempo
estabelecidas. Quando as peças utilizadas tem uma aplicação como protótipo funcional elas
são melhor definidas como protótipos funcionais (OLIVEIRA, 2008).
Na PR, um desenho digital (um modelo CAD) é transformado num arquivo STL
(Stereolithography – aproximação da superfície da peça usando malhas de triângulo). Esse
desenho é fatiado computacionalmente e, em seguida, estas fatias são reproduzidas
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fisicamente por um processo físico-químico, controlado por computador, em um material
que pode estar na forma de pó, folha, líquido ou fio, conforme a tecnologia PR empregada. A
tecnologia empregada também vai determinar o tipo de suporte que sustenta a peça. O
suporte pode ser feito com o mesmo material com que a peça vai ser construída ou com um
material diferente. Também o suporte pode ser estruturado ou não pelo mesmo processo
físico-químico de construção da peça. A medida que uma fatia física vai sendo construída ela
vai sendo empilhada, alinhada e aderida simultaneamente à anterior até que a peça fique
completa. Ao final do processo, a peça é liberada do suporte e, dependendo da tecnologia, é
submetida ou não a um pós-processo de reforço mecânico.
De acordo com Chua (2003), os papéis que os protótipos rápidos podem desempenhar no
projeto são: a) Experimentação e aprendizado (solução de problemas); b) Testar e provar
(hipóteses durante a fase de concepção); c) Comunicar e interagir (compreensão tátil e
interação com o projeto do designer); d) Síntese e integração (reunião dos componentes); e)
Programar e produzir (fases e planejamento da execução).
Especialmente em projetos complexos, protótipos rápidos aguçam o controle pelo toque
físico. Na pesquisa realizada por Shih (2006, p.143), a influência não foi meramente no nível
de realidade, mas também sobre aquilo que deu aos estudantes um senso de controle sobre
as formas que estavam sendo criadas.
Há bons exemplos no uso de protótipos rápidos na exploração de objetos tangíveis
destinados à construção civil. A pesquisa realizada por Behrokh Khoshnevis (2005), da
University of Southern Califórnia. A técnica desenvolvida pelo professor foi denominada
“Contour Crafting”, que ajuda a produzir estruturas em grandes dimensões usando materiais
cerâmicos. No caso do Brasil esta técnica seria de grande interesse, pois pode viabilizar
construções para habitações de baixa renda, habitações para situações de emergência,
assim como para construções com arquitetura sustentável.
Desde a década de 1990 têm-se acompanhado pesquisas sobre experiências didáticas que
hibridizam o uso de técnicas tradicionais de desenho e técnicas computacionais (MADRAZO,
1999; 2000; MARX, 2000; KVAN, MARK, OXMAN e MARTENS, 2004; JONSON, 2005;
MARTENS, MARK e CHENG, 2006; OXMAN, 2006, 2008), destacando o impacto das novas
tecnologias computacionais nas práticas pedagógicas em arquitetura. As pesquisas neste
campo têm apontado para um movimento em direção a hibridação de manual107

computacional, ou analógico-digital, que intenta conciliar a habilidade e capacidade de
expressão manual com os recursos computacionais.
Por meio da maquete física e de modelos geométricos 3D pode-se observar,
sincronicamente, um conjunto de aspectos do projeto. A visualização 3D contribui para
fortalecer o entendimento sobre o que está sendo projetado, sobretudo aspectos espaciais
em profundidade de geometria complexa, que não podem ser observados apenas por
desenhos bidimensionais. No entanto, deve-se atentar sobre a importância das ações
cognitivas decorrentes do uso e da alternância entre cada um desses recursos manuais e
digitais, que enriquecem o processo de projeto, estimulando a criatividade sem esquecer o
rigor técnico.
Recentes estudos sobre tangibilidade apontam a importância de operar simultaneamente no
meio físico e no meio digital. Embora a tecnologia computacional tenha assumido mais
aspectos formais no processo de projeto, ela não tem sido capaz de dominar os processos de
projeto tradicionais. Seja no meio físico como no digital, as ferramentas exigem do operador
uma habilidade, que se desenvolve por tentativa e erro, pela experiência e pela prática.
A habilidade de manusear os diferentes instrumentos de desenho faz da mão a ferramenta
principal. A mão conduz os instrumentos de desenho, opera com sutileza por meio do
contato do instrumento com o suporte de representação. A mão sente nesse contato com a
matéria o seu poder de transmissão de algo que está sendo pensado. A intermediação da
mão e dos instrumentos de desenho conduz diferentes expressões e resultados.
A mão conduz o instrumento do mesmo modo que o instrumento conduz a mão. A mão
molda e é moldada pelo instrumento. Essa ação recíproca produz diferentes resultados
durante o ato projetual. A mão imprime características pessoais de quem a conduz. Isso faz
com que os instrumentos de desenho guiados por diferentes pessoas contenham expressões
diferentes (FLORIO, 2005, 2006).
Durante as últimas décadas, experiências realizadas por professores de computação gráfica
em várias universidades brasileiras e estrangeiras (KRAWCZYK, 1997; MARX, 2000; SILVA e
LIMA, 2009) levaram a um consenso que ensinar desenhos 2D separadamente do 3D é
nocivo ao ensino-aprendizagem de futuros profissionais arquitetos.
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Tangibilidade dos Modelos Físicos
As habilidades desenvolvidas durante o fazer manual permitem expressar diferentes ações
cognitivas, pois incorporam simultaneamente a visão e o tato durante o pensar-fazer.
Durante a produção de modelos físicos, essa combinação dos sentidos torna-se um modo
mais natural de assimilar e apreender o espaço que está sendo concebido. Nesse sentido, o
modelo físico permite utilizar a mão em duas direções: em parte para efetuar uma tarefa,
em parte para investigar possibilidades criativas.
O modelo físico é mais tangível porque envolve mais de um sentido, propiciando uma
percepção mais profunda e crível. O modelo físico manual é mais do que um artefato
artesanal; é uma forma de explorar possibilidades e descobertas inesperadas. A destreza e a
competência de realizar rapidamente algo manualmente permitem explorar novas idéias
durante sua execução. Por outro lado, as novas tecnologias digitais permitem executar mais
facilmente ações repetitivas, processar e combinar dados complexos, acelerando e
dinamizando o processo. No meio digital, pode-se experimentar mais, pois não há o contato
irreversível da matéria. Portanto, essa complementação manual-digital é primordial na
prática de projeto.
Kvan e Thilakaratne (2003, p.6) afirmaram que “modelos também podem ser desmontados
para revelar os componentes de um edifício ou os espaços dentro dele”. De fato, modelos
físicos oferecem benefícios de acessibilidade, tangibilidade, manipulabilidade e engajamento
colaborativo. Para esses propósitos, modelos reais são usados em todas as escalas.
As melhores ferramentas são aquelas que são usadas sem serem notadas. A ferramenta
torna-se “transparente” quando a utilizamos sem notar “como”. Portanto, a melhor
tecnologia seria aquela que não nos obrigaria a prestar atenção na ferramenta em si,
liberando a cognição para atuar em ações mais importantes.
A compreensão pelo toque é imprescindível para a plena compreensão da posição de
objetos no espaço. Embora o meio digital seja excelente para racionalizar formas de grande
complexidade, o meio físico é ainda aquele onde percebemos a realidade física com maior
intensidade (FLORIO e TAGLIARI, 2008, p.257). Modelos físicos e protótipos rápidos ajudam
estudantes e profissionais a experimentar visual e tatilmente o espaço real reduzido,
reconhecer elementos e suas características, inter-relações e seqüências espaciais. O
contato físico através do tato permite sentir, analisar e julgar aspectos que a visão, à
109

distância, não permite. Como conseqüência, o senso de orientação espacial se torna mais
fácil porque é possível manipular na realidade aquilo que o conhecimento à distância não
oferece.
Como exploração da forma em modelagem geométrica, protótipos rápidos, isto é, modelos
físicos produzidos a partir de modelos geométricos digitais 3D, estão acelerando a habilidade
de explorar possibilidades formais sob a forma física. Esta produção está se tornando o lócus
para improvisação e prática de pessoas com talento. O ato de fazer artefatos digitais está
aumentando de modo complementar a relação com a forma física (MCCULLOUGH, 1996). De
fato, como afirmou Malcom Mccullough (1996), “as mãos trazem-nos o conhecimento do
mundo”.
A falta de habilidade do estudante e a complexidade da forma de determinados edifícios
podem se constituir como fatores impeditivos para a construção de modelos físicos. Fazer
modelos no modo tradicional demanda considerável treinamento e desenvolvimento de
habilidades manuais e destreza (FLORIO e TAGLIARI, 2008, p.257). Entretanto, com o
advento e adoção do maquinário de prototipagem e fabricação rápida tem tornado possível
para pessoas comuns, estudantes e até mesmo crianças, produzir artefatos físicos usando
meios computacionais (OH, JOHNSON, GROSS e DO, 2006).
Tem sido notado que modelos podem ser classificados por dois papéis: “modelos de” e
“modelos para” (DE ZEEUW, 1979, apud KVAN e THILAKARATNE, 2003, p.7). Os últimos são
modelos para representação, enquanto que os primeiros são desenvolvidos como
ferramentas de investigação. Além disso, “modelos de” poderiam ser considerados
representações ilustrativas, enquanto que os “modelos para” são semânticos (KVAN e
THILAKARATNE, 2003, p.7).

Etapas até para a produção dos protótipos rápidos
O processo realizado envolveu três etapas principais:
1. Modelagem Geométrica – obtenção dos elementos gerados parametricamente;
2. Preparação do Modelo Geométrico – fusão dos elementos gerados e do arquivo .STL;
3. Execução do Protótipo Rápido – processo aditivo pelo processo SLS.
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Na primeira etapa, relativa a modelagem geométrica, os elementos elaborados no
Rhinoceros foram preparados para a fusão de todos elementos em um único sólido. Esta
operação demandou muitos cuidados adicionais.
O primeiro cuidado foi gerar elementos sólidos. Ocorreram situações em que os perfis
tubulares cilíndricos não estavam “fechados” em suas extremidades. Este problema foi
solucionado a partir da ativação de opções próprias, já previstas no comando no plug-in
Grasshopper. Do mesmo modo, as superfícies isoladas tiveram que ser fechadas pelo
recurso “Cap” dentro do Grasshopper. Por este motivo, vários elementos extrudados
tiveram que ser cuidadosamente verificados na primeira etapa, antes das operações finais
da modelagem geométrica.
O segundo cuidado foi gerar sólidos parciais, entre elementos. Devido ao fato do programa
Rhinoceros ser especializado na geração de superfícies, ele apresenta limitações em relação
à modelagem sólida, exigida para gerar arquivos “.stl” para serem enviados para as
máquinas de prototipagem rápida. Em algumas ocasiões este programa simplesmente não
realizou as operações booleanas entre os elementos gerados. Uma das soluções encontradas
foi aumentar a tolerância para a união entre elementos. Outra constatação foi que, devido
ao grande número de elementos gerados parametricamente, alguns apresentaram
“defeitos” de modelagem no Rhino. Após algum tempo, identificamos os elementos
deformados, que foram substituídos por outros modelados artesanalmente no Rhino. Esta
atitude permitiu superar estes obstáculos.
O terceiro cuidado tomado na segunda etapa foi entender melhor porque determinadas
operações booleanas de união falhavam. Concluímos que elementos que se sobrepõem, face
a face, apresentam dificuldades de serem unidos. Assim, procurou-se alterar determinadas
faces para que elas não ocupassem a mesma posição no espaço. Esta séria limitação do
programa Rhinoceros deve ser superada nas próximas versões.
A escala escolhida para os protótipos foi 1:100. Embora reduzidos, estes modelos físicos
permitem representar, de modo satisfatório, as principais características dos elementos
construtivos modelados geometricamente no computador. Como veremos adiante, as
tecnologias de fabricação de protótipos rápidos possuem uma área muito restrita para a
execução das peças. Escalas maiores exigem que os protótipos sejam executados por partes,
que neste caso não seria justificável.
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Já na terceira etapa, isto é, aquela de preparação do modelo final, contribuiu para entender
melhor as diferenças entre os tipos de arquivos de modelagem geométrica. A primeira
constatação é que superfícies NURB, quando são transformadas em meshes, perdem sua
melhor qualidade: a continuidade perfeita, que é característica da geometria topológica. A
produção de malhas (meshes), constituídos por polígonos e curvas multifacetadas,
transforma superfícies contínuas em superfícies poli-facetadas triangulares.
Esta limitação pode ser superada se o arquivo gerado contiver muitas faces. O problema é
que arquivos com muitas faces são enormes, e dificultam a operação da máquina de
prototipagem rápida, tornando o processo muito lento. Este fato acarreta problemas de
execução, pois a máquina de prototipagem terá que fazer um trabalho muito delicado para
operar com números elevados de polígonos e faces.
Para superar esta limitação, foram gerados diferentes meshes, com resoluções que variavam
entre média e grande. Malhas com baixo número de faces são apropriados apenas para
casos em que se deseja faces facetadas, planas, e com pouca curvatura. Concluímos que
arquivos médios apresentam bons resultados, que são suficientes para a visualização plena
do protótipo, sem exigir horas adicionais da máquina. Assim, a qualidade dos protótipos não
foi prejudicada, pois o propósito deles era apenas de representação.
Entretanto, cinco dos modelos no formato “.stl” não foram gerados pelo pesquisador.
Preferiu-se enviar o arquivo “.3dm” para o Centro Tecnológico para lá gerar o arquivo, pois
ele possui máquinas de grande capacidade de processamento.
A etapa de produção dos protótipos rápidos foi realizada no Centro de Tecnologia da
Informação Renato Archer, localizado na cidade de Campinas, no Estado de São Paulo. Por
ser um centro de pesquisas, solicitamos apoio para a produção dos protótipos, uma vez que
este CTI é o maior e melhor da América Latina.
Como foi previsto no projeto de pesquisa, conseguimos o importante apoio, que estabeleceu
um Convênio entre a Unicamp e o CTI. A seguir serão pormenorizados os detalhes relativos à
produção dos protótipos rápidos.
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A Tecnologia de Sinterização Seletiva a Laser (Selective Laser Sintering - SLS)
O processo físico-químico sobre o qual se baseia a tecnologia SLS é a sinterização, que é um
fenômeno de aglutinação ao nível das superfícies das partículas sólidas provocado pela
elevação da temperatura. Esta aglutinação superficial é o que diferencia a sinterização da
fundição. Neste último, todo o volume das partículas é fundido, requerendo uma
temperatura superior à requerida pela sinterização. As peças resultantes da sinterização são
intrinsicamente porosas e apresentam superfícies rugosas. Para o caso da tecnologia SLS, o
calor necessário para a sinterização é gerado pela interação de um feixe de laser de dióxido
de carbono (comprimento de onda = 10.3 µm) com as partículas de pó. A seletividade é
obtida pela ação de um scanner que direciona um feixe de laser por meio de um jogo de
espelhos, obedecendo as geometrias da correspondentes fatias digitais.
As figuras abaixo ilustram como a tecnologia SLS funciona. Fundamentalmente são dois os
processos envolvidos – a formação das camadas e a sinterização seletiva que se segue para
construção das fatias. Esses processos ocorrem ao nível de uma plataforma que possui cinco
cavidades sob as quais estão conectadas cinco câmaras dispostas em linha reta. As três
câmaras centrais possuem um fundo móvel enquanto que as duas nas extremidades
possuem fundos fixos.

Figura 1. Esquema de funcionamento da tecnologia SLS. Fonte: Marcelo Oliveira, 2012.
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A câmara central é a câmara de construção, onde ocorre a sinterização seletiva a laser e as
duas adjacentes são as câmaras de alimentação de pó. As câmaras nas extremidades da
plataforma (fundo fixo) são as câmaras de coleta do pó excedente a formação da camada no
leito de construção.

A mobilidade dos fundos das três câmaras centrais, aliada ao

descolamento translacional do rolo rotativo, ao longo de toda a plataforma, são os fatores
que permitem a formação das camadas a serem sinterizadas.
A sequência de etapas na formação das camadas (Figura 2) é a seguinte: O fundo móvel de
uma câmara de alimentação se eleva ao ponto de expor uma determinada quantidade de pó
em posição um pouco acima do nível da plataforma. Concomitantemente, o fundo da
câmara de construção abaixa formando um recesso com altura igual à espessura da camada
a ser formada. Nesta situação, o rolo coleta o pó exposto e o arrasta ao longo de toda a
plataforma preenchendo o recesso da câmara de construção e levando o excesso de pó para
a câmara coletora. Após o tempo decorrido para sinterização da camada de pó, o fundo da
segunda câmara de deposição se eleva, expondo o pó acima do nível da plataforma.

Figura 2. Fotos mostrando as etapas de construção com a tecnologia SLS: (a) Fatia digital das
peças; (b) construção física da fatia digital; (c) volume de construção (conjunto peças + pó)
sendo retirado da máquina dentro de um invólucro transparente; (d) Peças após completa
remoção do pó. Fonte: Wilson Florio, 2012.
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Concomitantemente, o movimento de descida do fundo da câmara de construção se repete,
abrindo espaço para preenchimento como uma nova camada de pó que, ao ser
seletivamente sinterizada, produz a fatia seguinte da peça. Os movimentos síncronos do
rolo, fundos das câmaras e do feixe do laser se repetem até que a peça seja finalizada.
Terminada a peça, o volume de construção (conjunto pó/peça) é coletado para dentro de
recipiente (figura 2c) que, por sua vez, é levado para uma estação de limpeza onde o pó é
removido liberando as peças nele imersas.
Um ponto importante a se observar na tecnologia SLS é o compromisso térmico que tem
que ser obtido entre as temperaturas nas câmaras de alimentação e construção. Este
compromisso térmico evita distorções geométricas e dimensionais e, também, estresse
mecânico, decorrentes de choque térmico. O pó contido na superfície das três câmaras é
aquecido por irradiação de calor a partir de três aquecedores resistivos, situados acima da
plataforma de construção. A camada de pó da câmara de construção é mantida a maior
temperatura - um pouco abaixo da temperatura de sinterização.

O incremento de

temperatura necessário para atingir o ponto de sinterização, é fornecido pelo laser. O fundo
móvel e as laterais da câmara de construção são também aquecidos para evitar os choques
térmicos.
A exposição do pó ao calor demanda que o equipamento opere sob atmosfera de nitrogênio
para evitar oxidação e eventual explosão por conta da fina granulometria do pó. A despeito
do seu alto grau de automação, a operação adequada do equipamento requer um operador
experiente para tomar decisões importantes que vão impactar sobre a qualidade das peças.
Entre as principais decisões estão a reutilização ou não do pó, o planejamento do arranjo
espacial das peças dentro da câmara de construção e a calibração da máquina. O pó deve
deixar de ser reutilizado quando ocorre grande perda dos aditivos devido ao aquecimento,
empobrecendo, em decorrência, as qualidades geométrica, dimensional e morfológica das
peças. No entanto, dependendo da aplicação das peças, a perda dessas qualidade, não é
fator limitante para a aplicação. Adicionalmente, existe a opção de retrabalhar as peças caso
os defeitos adquiridos em função da degradação térmica do pó não sejam muito grandes.
Ganhos de qualidade das peças podem ser obtidos pela distribuição espacial dessas peças
em função de suas massas levando, em decorrência, à homogeneização do calor e evitando
empenamentos.
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A orientação espacial das peças com relação à direção do empilhamento das fatias é outro
fator de modificação das suas propriedades mecânicas, tendo em vista que as forças de
adesão ao longo do eixo de empilhamento das fatias são menores do que nas outras
orientações. Diz-se assim que as peças produzidas por prototipagem rápida, em geral, e por
SLS, em particular, são intrinsecamente anisotrópicas do ponto de vista mecânico. O efeito
degrau que dá uma aparência estratificada às superfícies podem ser, também, modificadas
com a orientação relativa à direção de empilhamento. A degradação térmica do pó, as
perdas das características do laser (potência, tamanho e geometria do spot) e mesmo
eventuais desgastes dos mecanismos mecânicos móveis, demandam que sejam feitas
calibrações dimensionais antes do início das construções das peças. Essas calibrações são
feitas com base em comparações dimensionais entre as dimensões nominais e reais de
corpos de prova construídos na própria máquina. A escolha adequada dos parâmetros
experimentais para compensar as variações dimensionais são, também, dependentes da
experiência do operador.

Materiais e Métodos
A estratégia adotada foi de experimentar diferentes níveis de complexidade, seja da forma,
seja da delicadeza do protótipo. Após as conversas iniciais, chegou-se, em comum acordo,
que a tecnologia mais apropriada seria a Selective Laser Sintering (SLS).
Foram utilizados o equipamento SLS modelo Sinterstation 2000, DTM) e o pó Duraform PA
não-virgem. Esta material (não virgem) já havia sido empregado como suporte durante a
execução de outros protótipos. Sua qualidade se manteve, mesmo na sua reutilização. Este
aspecto é importante porque embora a quantidade de material envolvido no processo de
execução de protótipos seja grande, apenas uma parte dele é fundido. Assim, o material
não-virgem utilizado desempenhou muito bem sua função neste tipo de aplicação.
Os desenhos das peças foram modificados em relação aos desenhos originais para se
adequarem às limitações dimensionais da câmara de construção. Assim, os modelos ficaram
na escala 1:125, aproximadamente. As dimensões máximas do recipiente para a produção
são: diâmetro: 254 mm; altura: 330 mm). O volume total das peças foi equivalente
aproximadamente a 2/3 do volume total de construção da câmara do equipamento. O
arranjo das peças na câmara de construção (para o caso de preenchimento apenas com as
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peças do presente projeto) é mostrado na figura 3. Os valores dos parâmetros de construção
são dados na tabela 1.

Figura 3. Imagem da disposição espacial das peças dentro da câmara de construção

Tabela 1: Valores dos parâmetros de processo (equipamento Sinterstation 2000 – DTM)
Parâmetros de Processo
Temperatura do leito de construção
Temperatura do fundo da câmara de construção
Temperatura dos alimentadores
Potência do laser
Espessura da camada
Pó: Duraform PA

valores
185 oC
130 oC
100 oC
7,0 watts
0, 10 mm
não virgem

Figura – Imagem da tela do computador do CTI contendo as informações relativas às dimensões
do modelo que em seguida seria produzido. Fonte: CTI Renato Archer, 2015.

O protótipo rápido produzido com a técnica SLS de parte da Biblioteca do Memorial da
América Latina permitiu experimentar a eficiência desta técnica de prototipagem. O modelo
resultante possui um acabamento muito bom, e atendeu perfeitamente às necessidades no
âmbito da presente pesquisa.
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Como é possível visualizar nas imagens abaixo, as características principais foram
perfeitamente executadas, resultando espessuras menores do que um milímetro.

Figura – Fotos do protótipo rápido da Biblioteca do Memorial da América latina pela técnica SLS.
Fonte: Wilson Florio, 2015.

O protótipo rápido produzido de parte do edifício da Bienal, que contém as rampas em laço,
foi produzido com a mesma técnica.
A adição de finas camadas que caracteriza o processo aditivo pode ser visualizado nas fotos
obtidas a partir dos protótipos. A ampliação das fotos revela pequenas imperfeições, que
não são visíveis à primeira vista.
As camadas finas sobrepostas umas às outras possuem uma espessura mínima de 80 micras,
isto é, 0,08 mm. Neste processo, as sucessivas camadas permitem moldar modelos físicos
muito delicados, com elementos delgados e de geometria complexa.

Figura – Imagem da tela do computador do CTI contendo as informações relativas às dimensões
do modelo que em seguida seria produzido. Fonte: CTI Renato Archer, 2015.
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É importante destacar que modelos reduzidos só podem representar as principais
características do modelo geométrico, pois há limitações de escala e de dimensões máximas
da área de prototipagem em todos os equipamentos e técnicas utilizadas.
Esse dado não diminui a importância, nem tampouco prejudica o presente estudo, ao
contrário, obriga o pesquisador a definir os elementos essenciais para serem analisados.

Figura – Fotos do protótipo rápido das rampas em laço do edifício da Bienal produzido com a
técnica SLS. Fonte: Wilson Florio, 2015.

A geometria dos modelos que finalizava em arestas pontiagudas apresentou leves
imperfeições devido à restrição de execução de camadas de, no mínimo, 80 micras. Os perfis
tubulares, presentes em alguns modelos, estão levemente facetados quando ampliamos as
fotos dos protótipos. Isto ocorre porque as camadas possuem espessuras mínimas, ficando
mais visível em elementos delgados e curvilíneos. Mas é importante salientar que mesmo
elementos menores do que 1 mm foram executados, e apresentam boa aparência. Assim,
notamos que as barras cilíndricas e as esferas foram executadas, com uma aparência muito
próxima da perfeição geométrica do modelo geométrico computacional.
Observamos também pequenas imperfeições na sobreposição das camadas em superfícies
inclinadas e curvilíneas. Isto ocorre devido às diferenças de temperatura durante a execução
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das peças, com os materiais contraindo após o rápido resfriamento do material empregado.
No entanto, estas imperfeições não são notadas à média distância. Pode-se afirmar que,
mesmo diante destas limitações, os modelos apresentam muito bom acabamento.
As superfícies facetadas, com espessura de 1,5 mm foram muito bem executadas. Notamos
que o modelo físico é muito resistente, pois as sucessivas dobraduras enrijecem o conjunto.

Infelizmente, por motivos financeiros que têm afetado as pesquisas neste ano, não foi
possível produzir três modelos com a mesma técnica no mesmo Centro Tecnológico. Um
deles é o do Auditório da América Latina.

Figura – Imagem do modelo com formato STL que seria prototipado no CTI. Fonte: Wilson Florio,
2015.

A Tecnologia FDM (Fused Deposid Modeling)

A tecnologia empregada para a produção de alguns modelos foi a FDM. O equipamento
utilizado na Faculdade de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie permitiu a
produção de pequenos modelos com a resina ABS, mais resistente que o PLA empregado nos
outros modelos realizados na Faculdade de Arquitetura da UPM.
Há várias restrições para a produção dos protótipos rápidos: i) dimensões máximas entre 15
e 25 cm (na largura, no comprimento e na altura) da área de impressão 3D; ii) dimensões
mínimas das camadas e dos elementos em décimos de milímetros; iii) estratégia de
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produção para diminuir a quantidade de suporte em peças elevadas da base; iv) controle do
tempo para a produção de acordo com a complexidade da geometria da forma.
Devido às dimensões máximas da área de impressão, e, consequentemente das reduzidas
dimensões dos elementos que compõem os protótipos rápidos produzidos, assim como
diante das dificuldades de retirar o suporte, foi necessário um planejamento de execução
das peças, de modo a lidar com essas várias restrições. A primeira estratégia foi desmembrar
o modelo digital tridimensional em partes-componentes. A segunda estratégia foi verificar
as dimensões mínimas antes de enviar para a máquina, pois se forem menores do que as
camadas aquela parte não será executada (ou será executada parcialmente, resultando em
defeitos pontuais). A terceira foi posicionar cada parte de modo a gerar a menor quantidade
de suporte sem que prejudicasse a execução, por camadas, do protótipo. E a quarta
estratégia foi separar partes muito complexas (curvas) de partes simples (retas), de modo a
reduzir o tempo de execução. A criteriosa observância desses fatores diminuiu
consideravelmente os problemas de execução.
Os softwares que acompanham as máquinas de prototipagem rápida variam em suas
possibilidades e controle de definições e pré-configurações. As máquinas mais robustas (e
mais caras) possuem mais recursos, e, portanto, mais níveis de controle de execução das
peças a serem prototipadas. Por outro lado, as máquinas mais simples (e mais baratas) não
possuem níveis de controle mais apurados, acarretando maiores dificuldades de controle
sobre o modo de produção das peças.

Figura – Fotos internas do Laboratório de Prototipagem da FAU Mackenzie. Fonte: Wilson Florio,
2015.
121

Na Universidade Presbiteriana Mackenzie foram utilizadas três diferentes máquinas de
prototipagem rápida: 1) A máquina FDM da Stratasys; 2) A Cubex Pro; 3) A Cubex. A primeira
produziu modelos com a resina ABS; enquanto que a segunda e a terceira produziu modelos
com o PLA.
Há grandes diferenças entre a FDM, a CubeX e Cube. A primeira é a exatidão da primeira e a
imprecisão da segunda e terceira. A segunda diferença é o nível de controle da FDM, que
não há nas CubeX. A terceira é a dimensão máxima da FDM que é superior às demais. E em
quarto lugar, a substancial diferença é a maior facilidade para retirar o suporte da peça
principal na FDM, e a dificuldade (ou impossibilidade, na maioria dos casos) de retirada do
suporte das máquinas CubeX (nos modelos utilizados não há acessórios que facilitariam essa
remoção do suporte).
A produção da cobertura do Teatro Popular Oscar Niemeyer é um bom exemplo do que foi
relatado acima. O modelo digital tridimensional foi desmembrado em partes-componentes
para facilitar a execução. O modelo digital somente da cobertura, em formato .stl foi
exportado do Rhinoceros e importado no software da máquina FDM, denominado Catalyst.
No software a peça foi posicionada na vertical, de modo a gerar o mínimo de suporte. Em
vermelho aparece o modelo a ser produzido, enquanto que na cor azul aparece o que será
produzido como suporte.
As estratégias empregadas se mostraram eficazes, reduzindo o tempo de fabricação e
favorecendo a maior qualidade da impressão 3D.
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Figura – Fotos das configurações iniciais e da prototipagem rápida da cobertura do Teatro
Popular Oscar Niemeyer. Fonte: Wilson Florio, 2016.

Figura – Fotos do protótipo rápido da cobertura do teatro Popular. Fonte: Wilson Florio, 2016.

No protótipo rápido nota-se facilmente a complexidade da geometria das curvas. O material
utilizado como suporte (na cor cinza) foi retirado com facilidade, resultado um modelo bem
acabado e resistente.
No protótipo rápido do subsolo da Oca pode-se entender melhor as principais etapas de
produção e o resultado obtido.
O processo aditivo da FDM da máquina da Stratasys pode ser acompanhado pela sequência
de fotos da figura abaixo. Sucessivas camadas de um quarto de milímetro são sobrepostas
de modo a produzir o modelo sólido. Inicialmente é depositado sobre a espuma (na cor
cinza) é depositada uma camada de suporte para regularizar a base sobre a qual serão
depositadas as camadas do protótipo. Esse suporte é retirado após a execução do protótipo
de modo manual.

Figura – Fotos da prototipagem rápida do subsolo da Oca pela técnica FDM. Fonte: Wilson Florio,
2016.
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Alguns elementos produzidos, como os pilotis, com dimensões muito pequenas, são muito
delicados, e demandam um cuidado adicional para não quebrar durante a retirada do
suporte.
Cuidados especiais devem ser tomados em relação ao preparo do arquivo .stl a ser gerado
para posterior prototipagem. Um deles é a quantidade de triangulações das faces relativas à
qualidade da malha, isto é, do mesh. Se a superfície é curva, deve-se aumentar o número de
faces, de modo a evitar que a superfície fique facetada. Este foi o problema do modelo
produzido pela técnica FDM da cobertura parcial da Biblioteca do Memorial da América
Latina.

Figura – Fotos do protótipo rápido do subsolo da Oca. Fonte: Wilson Florio, 2016.

Figura – Fotos do protótipo rápido dos pisos térreo e 1° pav da Oca. Fonte: Wilson Florio, 2016.

Na figura abaixo pode-se notar, como a cobertura curvilínea ficou facetada, justamente pelo
fato de se designar uma quantidade média de faces triangulares para o mesh. Isso resultou
num protótipo que não conduz a superfície lisa e contínua do modelo digital tridimensional
produzido no programa Rhinoceros.
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Figura – Cobertura facetada da Biblioteca do Memorial da América Latina produzida pela técnica
FDM. Fonte: Wilson Florio, 2015.

Devido às restrições anteriores, e também devido às restrições de tempo e de recursos
financeiros, vários protótipos foram produzidos parcialmente. Somente algumas partes
foram prototipadas com o objetivo de entender as restrições, assim como com o objetivo de
interpretar, de um modo tangível, a geometria das formas dos projetos analisados na
presente pesquisa.

Figura_Protótipo Rápido do Salão de Atos do Memorial da América Latina. Fonte: Wilson Florio,
2015.

Um protótipo parcial da cobertura do Salão de Atos foi produzido com o intuito destacado
acima. Embora seja um protótipo simples, foi possível perceber, de modo tátil, o “peso” da
viga, e sua capacidade de apoiar a casca de concreto curvilínea. A força da gravidade e a
matéria empregada proporcionam outro tipo de avaliação, que a imagem bidimensional não
permite.
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A Técnica da Cube e CubeX
Na presente pesquisa foi também utilizada a técnica aditiva da impressora Cube e CubeX, do
Laboratório de Prototipagem Rápida da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie.

Figura – Fotos durante a prototipagem volumétrica da cúpula da OCA. Fonte: Wilson Florio,
2015.

Figura – Fotos do protótipo rápido volumétrico da cúpula da OCA. Fonte: Wilson Florio, 2015.

O PLA na cor verde não é muito apropriado para a apreciação correta da geometria da
forma. A cor branca é a que, de fato, melhor revela a forma, e também a que melhor gera o
contraste entre luz e sombra.
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Figura – Foto da tela do programa da Impressora Cubex e paredes da Igreja Nossa Senhora de
Fátima. Fonte: Wilson Florio, 2016.

Figura – Protótipo rápido da Igreja Nossa Senhora de Fátima. Fonte: Wilson Florio, 2016.

Ocorreram sérias dificuldades para remover o material de suporte da impressora Cube e
CubeX. Além de ter que subdividir o modelo digital tridimensional em partes menores e
posicioná-los de modo a gerar o mínimo de suporte, o material gerado como suporte das
superfícies suspensas não pode ser devidamente removido.
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Figura – Dificuldades de remoção do suporte PLA da impressora Cube. Fonte: Wilson Florio,
2016.

A este fato, soma-se a imprecisão, a irregularidade e as frequentes falhas no depósito do
material em camadas, tendo como consequência um modelo muito mal acabado. Mesmo
sendo um modelo sem a necessidade de um ótimo acabamento, a péssima qualidade do
protótipo prejudica a própria apreciação geométrica do protótipo.
No caso da cobertura da Fábrica Duchen, alguns modelos não foram produzidos
corretamente por falta de um correto alinhamento do eixo Z. Logo se percebeu que a
calibragem é muito importante nas impressoras Cube e CubeX, pois elas são leves, e
qualquer deslocamento do equipamento ocasiona um desalinhamento do eixo Z.
O extrusor destes equipamentos não são muito precisos, fazendo com que os finíssimos
filamentos derretidos se espalhassem de muito indesejado durante a impressão.
Após essas constatações, pode-se concluir que a Cube e a CubeX não são apropriados para a
produção de modelos de arquitetura, servindo mais para a produção de objetos pequenos e
sólidos, particularmente na área de design.
Alguns pórticos da Fábrica Duchen foram finalmente produzidos após várias tentativas mal
sucedidas. Mesmo assim, a qualidade das partes impediu que se pensasse em uni-las por
cola, pois a irregularidade é muito grande.

Figura – Prototipagem rápida dos pórticos e da cobertura da Duchen. Fonte: Wilson Florio, 2016.
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Figura – Fotos do protótipo rápido da cobertura da Duchen. Fonte: Wilson Florio, 2016.

A prototipagem rápida das partes do Teatro Popular Oscar Niemeyer foi ainda muito difícil,
particularmente pelos motivos expostos anteriormente. Contudo, aos poucos foi possível
perceber que, apesar das sérias limitações, se for realizada a correta calibragem, e se o
extrusor for limpo constantemente das impurezas após cada produção, é possível produzir
peças com uma qualidade média.

Figura – Fotos da tela do software e da prototipagem rápida do Teatro Popular Oscar Niemeyer.
Fonte: Wilson Florio, 2016.

É possível perceber que o desmembramento das partes torna a produção facilitada. A
estratégia de posicionar as peças para gerar a menor quantidade de suporte também foi

129

eficaz. Contudo, devido à imprecisão e irregularidade das superfícies, a justaposição e
colagem foram impossibilitadas.
Pode-se concluir que há sérias limitações das máquinas de prototipagem mais acessíveis no
mercado. Há sérias limitações quanto ao uso. Em relação à produção de protótipos de
projetos de arquitetura, que possuem “vazios” internos (ao contrário da escultura), e a
escala reduzida, a produção fica muito prejudicada.

Figura – Fotos da prototipagem rápida das rampas do Teatro Popular Oscar Niemeyer, e fotos
das partes da rampa resultante. Fonte: Wilson Florio, 2016.

Diferentes experimentações foram realizadas na presente pesquisa, desde o uso de
diferentes técnicas de produção de protótipos rápidos, até a hibridação de recursos, como o
uso da CNC e da cortadora a laser.
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Figura – Fotos das partes do protótipo rápido do Teatro Popular Oscar Niemeyer. Fonte: Wilson
Florio, 2016.

Na presente pesquisa houve sempre uma disposição de experimentar, de modo a
aprofundar o entendimento sobre os diversos meios de expressão e de representação em
arquitetura. Deste modo preferiu-se dar prioridade aos modelos físicos, e não a maquetes,
que sempre são produzidas como um produto final acabado. Como a intenção sempre foi
investigar a geometria e a plasticidade das formas e dos espaços concebidos por Oscar
Niemeyer, os protótipos realizados serviram plenamente para atender a esta finalidade.
Utilizou-se equipamento CNC da Roland disponível do Laboratório da FAU Mackenzie. As
superfícies curvilíneas das coberturas do Auditório e do Salão de Atos, ambos do Memorial
da América latina, foram esculpidas pela fresa da máquina CNC. Este processo de fabricação
ocorre pela remoção de material, isto é, pelo método subtrativo. Como é possível visualizar
na sequência de fotos acima, foi realizada uma hibridação entre o volume esculpido pela
CNC e a cobertura curvilínea cortada na cortadora a laser. A intenção é explorar diversas
possibilidades expressivas, e também analisar a geometria dos projetos concebidos pelo
arquiteto Oscar Niemeyer.
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Figura – Etapas da fabricação digital da volumetria e da cobertura do Auditório do Memorial por
meio da máquina CNC da Roland e da cortadora da laser. Fonte: Wilson Florio, 2015.
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Figura – Etapas da fabricação da cobertura do Auditório do Memorial da América Latina por
meio da cortadora a laser. Fonte: Wilson Florio, 2015.

A sequência de imagens abaixo mostra o processo deste a modelagem geométrica no
computador até a fabricação digital do volume do Salão de Atos com a máquina CNC. Este
processo permitiu não apenas testar as vantagens e identificar as dificuldades do emprego
da CNC, mas também impulsionou a equipe a pensar em estratégias que favorecessem
melhor uso deste tipo de equipamento.

Figura – Etapas da modelagem e da fabricação digital da cobertura do Salão de Atos do Memorial
da América Latina. Wilson Florio, 2015.

Foram identificadas algumas restrições em relação ao uso da máquina CNC da Roland. A
primeira restrição é a dimensão máxima de 50 cm. A segunda é que a fresa só atua em eixo
positivo, e não permite rotacionar para esculpir faces negativas. A terceira é o tamanho e
formato das fresas disponíveis, que produzem cortes arredondados, mesmo quando se
deseja que sejam esculpidas formas em ângulo reto.
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Figura – Etapas da fabricação digital volumétrica do Salão de Atos do Memorial da América
Latina por meio da máquina CNC da Roland. Etapas da Montagem. Wilson Florio, 2015.

Após a produção das partes-componentes de cada modelo, a montagem é artesanal. No
caso do Salão de Atos, a estratégia de subdividir os principais componentes, de modo a
fabricá-los individualmente, e, a posterior montagem, ocorreu de modo bem satisfatório.
Esse aprendizado único permitirá, no futuro próximo, que os pesquisadores envolvidos na
presente pesquisa disseminem esse conhecimento para alunos de graduação e de pósgraduação.

Diante das outras tecnologias disponíveis e empregadas pelo pesquisador até o presente
momento (FDM e 3D Printer), em pesquisas anteriores (FLORIO, ARAÚJO e SEGALL, 2008), a
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tecnologia SLS é extremamente eficiente para a produção de protótipos rápidos com
superfícies curvilíneas no âmbito da arquitetura.
Embora o processo FDM, que opera com a resina ABS seja mais resistente, e apresente um
acabamento melhor, o excesso de material de suporte o torna menos atraente do ponto de
vista econômico. Quando comparamos o processo FDM em relação ao processo em pó,
notamos a possibilidade de produzir peças mais finas, em até um milímetro de espessura.
Este último aspecto é de especial importância em nossa pesquisa, pois muitos elementos
possuem espessuras mínimas.
O material empregado na produção dos modelos, o pó de poliamida, é maleável, fato que
permitiu a manipulação e realização de pequenas torções, fisicamente, nos protótipos
rápidos. Os modelos com elementos mais delgados podem ser levemente torcidos (vide
fotos do protótipo 2) devido a este aspecto em particular. Assim, pode-se afirmar que os
protótipos rápidos contribuem também para a análise e reflexão sobre comportamentos
físicos estruturais relativos à estrutura.
Os protótipos rápidos de superfícies e de estruturas curvilíneas contribuem, de modo
decisivo, para a compreensão plena da geometria e das relações espaciais entre os
componentes e sub-componentes presentes nestes artefatos.
Superfícies regradas, como a do protótipo 5 (algoritmo 5), podem ser melhor avaliadas
diante de modelos físicos. Neste caso, o parabolóide hiperbólico, com curvatura que oscila
de uma lado para outro, mas que mantém uma reta na direção transversal, é atraente no
âmbito da arquitetura, mas pouco explorada.
Pode-se notar que mesmo em escala reduzida (aproximadamente 1:125), os caixilhos são
visíveis. Os requadros diagonais das janelas possuem 1 mm. Podemos afirmar que a
apreciação das relações entre os elementos que compõem o modelo físico prototipado
facilita a comunicação da ideia e do projeto, permitindo a diferentes indivíduos interagir a
partir do modelo.
É impressionante a resistência deste modelo, mesmo quando o torcemos transversalmente,
de um lado para outro. As barras cilíndricas e os nós esféricos que compõem esta estrutura
espacial não são facilmente executados por outras tecnologias de prototipagem, e seria
inviável de serem produzidas artesanal e precisamente sem o amparo de tecnologias
digitais.
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Há diferenças significativas entre a produção de modelos físicos por meio da cortadora a
laser e por meio da máquina de prototipagem rápida SLS. A primeira diferença é a dimensão
da área de produção. A área de corte da cortadora a laser é de 80 x 50 cm,
aproximadamente, enquanto que a área de produção da máquina SLS utilizada é de 25 de
diâmetro por 33 cm de altura.
A maior restrição da cortadora a laser é executar cortes perpendiculares à superfície. Este
fato impede que os cortes de peças sejam realizados em outros ângulos (por exemplo,
chanfros, ou facetados). No entanto, os cortes a laser são extremamente precisos. Nas
experiências realizadas pelo pesquisador, foram cortadas peças com menos de 1 mm de
distância entre uma linha e outra. Quando as peças foram retiradas da máquina pudemos
observar que a precisão do corte para detalhes muito pequenos é muito adequado para a
produção de modelos físicos em arquitetura e urbanismo.
Com relação à montagem, as peças cortadas pela laser cutter devem ser encaixadas
manualmente, fazendo com que se observe atentamente as relações espaciais e a posição
de cada componente. Consequentemente, há maior compreensão do modelo produzido. Por
outro lado, a compreensão do processo de produção de modelos destinados à fabricação
pela máquina SLS se dá durante a produção do modelo no computacional, quando os
componentes são articulados entre si. Em outras palavras, como a máquina realiza todo o
trabalho de produção e de montagem de uma só vez, este processo elimina a possibilidade
de acompanhar, passo a passo, a montagem de cada peça no espaço. Parece que a
montagem lenta e gradual ajuda e muito no entendimento sobre o processo construtivo.
É importante salientar que a tangibilidade do modelo físico, seja ele produzido pela
cortadora a laser, seja ele produzido por uma máquina de prototipagem rápida, é
extremamente importante para a plena compreensão do projeto que está sendo realizado.
Os modelos físicos obtidos podem ser apreciados visual e tatilmente, podem ser girados em
tempo real diante dos olhos, e também ser manuseado com os dedos.
A produção de protótipos rápidos de encaixes de componentes construtivos permite montar
e desmontar o sistema construtivo de um projeto. Pode-se com isso verificar a adequação
ou não de determinados tipos de encaixes e fixações entre diferentes tipos de componentes.
Mesmo diante de uma escala muito reduzida, este processo de investigação reforça a plena
compreensão de todo o processo.
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Ao contrário dos modelos físicos tradicionais, onde se podem empregar diversos tipos de
materiais, gerando uma aparência heterogênea, os protótipos rápidos ainda dispõem de
poucas opções de cores, e expõem uma homogeneidade de um único material.
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PARTE IV: GEOMETRIA, DESENHO E REPERTÓRIO NA ARQUITETURA DE OSCAR
NIEMEYER
“Não é o ângulo reto que me atrai. Nem a linha reta, dura, inflexível,
criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual. A curva que
encontro nas montanhas do meu País, no curso sinuoso dos seus rios,
nas ondas do mar, nas nuvens do céu, no corpo da mulher preferida. De
curvas é feito todo o Universo – o Universo curvo de Einstein.”

Oscar Niemeyer

Em 1988, para a cerimônia de entrega do Prêmio Pritzker, Oscar Niemeyer enviou a seguinte
declaração: “[...] como Charles Baudelaire afirmou, o inesperado, o irregular, a surpresa, o
surpreendente é uma parte essencial e característica da beleza”. Essa é a principal ideia
presente na criação da obra de Niemeyer. A forma escultural é parte da justificativa do
projeto, pois “quando a forma cria beleza ela tem sua própria justificativa”.
Durante toda a sua carreira, Niemeyer buscou formas e relações espaciais que pudessem
impressionar e surpreender as pessoas. Este “pasmo essencial” ou esta “eterna novidade”,
como diria Fernando Pessoa, é que constituem a verdadeira arte para o arquiteto.
Deliberadamente Niemeyer procura tornar o primeiro contato com a obra um momento de
surpresa, de espanto, elemento este essencial para quem busca a beleza.
Mas as formas novas, que “surpreendem pela leveza e liberdade de criação”, nem sempre
foram bem recebidas pelos críticos e pelos seus contemporâneos de profissão. Admirada por
alguns e criticada severamente por outros, a obra de Niemeyer tende a ser vista como algo
excepcional, algo de natureza espetacular e monumental, que transforma e transcende o
cotidiano, tornando a vivência mais expressiva e intensa.
Niemeyer empregou formas límpidas, geometricamente simples, derivadas de plantas
retangulares, trapezoidais ou circulares. Círculos, quadrados, trapézios e arcos são lidos
como letras do alfabeto: contornos bem definidos para imediata captação. Mas essa
aparente singeleza não é tão simples assim. O conceito de simplicidade, defendido pelo
arquiteto, deve ser interpretado com cautela. Quando Niemeyer afirma que “o partido
preferido foi o mais simples”, isto não significa que foi o mais fácil ou o mais óbvio de ser
obtido. Atingir a simplicidade sempre requer uma extensa produção de diferentes ideias e
claros critérios de comparação e de avaliação. Para o arquiteto, simples é a ideia que possa
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atender melhor as diversas condições apresentadas. Para ele, simples é a obtenção da maior
expressividade plástica com o mínimo de recursos geométricos que definam a forma
escolhida. Muitos projetos do arquiteto têm simplicidade formal, mas complexidade técnica.
Se a solução final parece simples, é porque houve um grande esforço de torná-la assim.
Niemeyer tornou-se conhecido por não seguir rigidamente o programa de necessidades. A
livre interpretação do programa e das áreas o fez transgredir as normas vigentes em
diversos temas de projeto. Nesse aspecto ele acompanha Louis Kahn, que afirmava:
Se um arquiteto obtém um programa de um cliente, ele recebe um programa de áreas. Ele
tem que transformar as áreas em espaços, porque ele não está lidando apenas com as
áreas (KAHN, 1969 apud LUCAN, 2012, p. 496 – Tradução do Autor).

Para o arquiteto, o programa e suas áreas eram apenas dados iniciais, que deveriam ser
interpretados e transformados em espaços de acordo com o conceito formulado para cada
projeto. A fusão entre áreas do programa para criar espaços contínuos e flexíveis era o
resultado dessa estratégia. Além disso, as áreas eram submetidas às necessidades plásticas e
espaciais. Com isso, o arquiteto claramente contesta o funcionalismo e o racionalismo.
O meio preferido de expressar suas ideias era ao desenho. De fato, desenhos e croquis
permitiram ao arquiteto demonstrar visualmente as razões para as soluções pretendidas.
Niemeyer explica que
O desejo de descobrir novas formas torna-se evidência em todo meu trabalho, formas que
a técnica e as condições especiais de cada tema sugeriram. Para respondê-las e explicá-las,
apresentava desenhos e ‘croquis’, demonstrando como se integravam nas conveniências
internas dos projetos (NIEMEYER apud PETIT, 1998, p. 95).

A geometria de cascas de concreto ocorreu de acordo com as conveniências e as
necessidades funcionais, visual, estética e técnicas. Basta citar, como exemplo, o auditório
do Centro de Convenções da Barra da Tijuca (1997), cuja esbelteza de uma das extremidades
resultou em uma intenção de se estender a visão de dentro do auditório para a praça e os
edifícios do conjunto. Para atender, simultaneamente, questões técnicas, estéticas e
perceptivas, Niemeyer explorou a geometria dos elementos construtivos, de acordo com as
intenções pretendidas para o projeto em questão.
Arcos, abóbadas construtivas e outros elementos construtivos foram por mim utilizados com
o objetivo de eliminar colunas, ou estabelecer com as superfícies retas da arquitetura, o
contraste desejado (NIEMEYER apud PETIT, 1998, p. 93).
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As coberturas curvas concebidas por Niemeyer permitiram a ele obter amplos espaços livres,
com grande plasticidade escultural. Ao mesmo tempo, essas coberturas geraram espaços
flexíveis, grandes beirais de laje simples, sem a necessidade de apoios intermediários,
abrigando todo o programa de necessidades com liberdade. Esses grandes espaços
representaram a liberdade das pessoas de se colocarem em movimento, percorrendo
livremente os espaços.
Niemeyer encontrou nas formas curvas uma alternativa para a monotonia da ortogonalidade
do pilar e da viga. A plasticidade do concreto armado permitiu ao arquiteto explorar formas
livres e espaços contínuos, e constituir um repertório de formas e espaços amplos e
monumentais. Em diferentes situações de projeto, o conceito de plasticidade resultou em
edifícios constituídos por elementos construtivos que se fundem, convertendo o pilar, a viga
e a laje num único elemento contínuo.
É importante destacar que Niemeyer não tinha aversão ao uso de revestimentos sobre os
materiais empregados. Os materiais naturais nem sempre ficavam expostos. Na realidade,
em alguns casos, para o arquiteto, a visualização dos diferentes materiais empregados na
construção reduziria o efeito de plasticidade desejada para a forma escultural. Em vez disso,
a cor branca, em toda a superfície externa, contribuía para fortalecer a ideia de unidade,
integridade e plasticidade da forma.
A análise dos desenhos produzidos por Niemeyer indica que, preferencialmente, o arquiteto
definia o partido arquitetônico a partir do corte. Nesta resposta inicial do arquiteto em
relação a um dado programa eram definidos setores, acessos, circulações, volumes e
relações espaciais. O partido era definido a partir de pequenos esboços, que condensaram
as principais características da distribuição do programa no conjunto.
As origens da forma curvilínea de cada projeto normalmente eram justificadas como um
resultado natural da análise da topografia do local, do entorno, ou da relação respeitosa
entre edifícios e visuais. Em alguns casos, eram "as curvas da mulher amada” ou os
contornos das montanhas do Rio de Janeiro. Por conseguinte, torna-se difícil saber e
justificar plena e racionalmente as intenções plásticas do arquiteto, cujo desejo sempre foi
expressar com liberdade a forma livre.
Nos edifícios adjacentes às declividades acentuadas, o arquiteto planejou grandes estruturas
com balanços. Tanto no Museu de Arte Moderna de Caracas (1954) como no Museu de Arte
Contemporânea de Niterói (1994), a estrutura central suporta os grandes balanços e sem
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colunas. Em ambos os Museus, o contorno da encosta é replicado na pirâmide invertida.
Porém, na planície junto à Praça dos Três Poderes em Brasília, Niemeyer projetou o Panteão
da Liberdade e da Democracia Tancredo Neves (Panteão da Pátria, 1985) com uma
estratégia levemente diferente. As formas trapezoidais deste edifício não se limitam às
formas puras, e se mesclam com as curvas na cobertura, formas estas que se projetam em
grandes balanços, mas parecem emergir do solo abaixo da Praça.
De igual importância era a relação harmônica entre os edifícios. Na "Praça dos Três
Poderes", Niemeyer afirmou
[...] Não a pretendia fria e técnica, com a pureza clássica, dura, já esperada das linhas
retas. Desejava vê-la, ao contrário, plena de formas, sonho e poesia (NIEMEYER apud
PETIT, 1998, p. 101 e 320).

Esta unidade plástica, obtida pela alternância entre curvas e retas, era decorrente da íntima
relação entre os elementos empregados em cada edifício de um conjunto. Nota-se
claramente que os Palácios de Brasília foram concebidos para formar um todo indivisível e
harmônico, derivados de um mesmo conceito e de uma mesma linguagem.
O arquiteto intencionalmente se opôs ao racionalismo e ao funcionalismo derivados da
forma pura e ortogonal. Para o arquiteto, a geometria das formas curvas proporcionava uma
composição poética, dinâmica e sensual, que desafiava a técnica, em busca de uma solução
inovadora e sonhadora. Assim, naqueles Palácios, o arquiteto planejou colunas esbeltas e
sinuosas, cujas extremidades parecem tocar levemente o solo.
A leveza e a ousadia das formas criadas, derivadas das curvas, diferenciaram a arquitetura
de Niemeyer da realizada por Corbusier. Nesse sentido, o próprio arquiteto afirmou:
Uns, como Le Corbusier, procuravam a forma mais robusta; outros, como nós, o vão
maior, a leveza arquitetural. Todos, com o mesmo objetivo: a criação plástica (NIEMEYER,
1998, p. 316).

Mas é verdade que a arquitetura de Niemeyer dos anos 50 e 60 não é a mesma dos anos 70
em diante. Ao contrário das primeiras décadas, nesta última sua arquitetura ficou mais
robusta, com menor “leveza arquitetural”. Para alcançar formas novas nestas grandes
estruturas, surpreendentes e plásticas, Niemeyer explorou ao máximo a potencialidade da
técnica do concreto armado. A intenção de atingir o belo o fez ousar mais, atingir os limites
da razão para provocar a emoção.

149

1.

Esboços, desenhos e criatividade

Diferentes autores (SEGRE, 1998; CORONA, 2001; OHTAKE, 2007; PHILIPPOU, 2008), entre
críticos e arquitetos, afirmaram, categoricamente, que Oscar Niemeyer é um arquiteto
criativo. Porém, raramente se define o que é criatividade, e como ela se manifesta na obra
de um arquiteto. Embora definições normalmente sejam subjetivas quando se trata de
aspectos estéticos, técnicos e funcionais ao mesmo tempo, há alguns traços que permitem
identificar características de pessoas criativas 1: i. imersão sobre o fazer, prática intensa para
aquisição de experiência; ii. acúmulo de conhecimentos da área de domínio (e também de
outras áreas afins); iii. desenvolvimento de habilidades e de atitudes; iv. tenacidade para
vencer os obstáculos; v. motivação intrínseca; vi. imenso prazer em produzir algo bem-feito;
vii. pensamento divergente; viii. curiosidade e inquietação.
Nos seus escritos, Niemeyer sempre declarou suas predileções e suas motivações para o seu
trabalho. A apreciação do belo, o gosto pelo desenho, a busca do entendimento do ser
humano e de suas necessidades fizeram com que o arquiteto procurasse novos modos para
realizar seus desejos.
O arquiteto confessou que decidiu estudar arquitetura porque adorava desenhar. Niemeyer
sempre se autodenominou como um desenhista. Essa motivação intrínseca foi determinante
na escolha da profissão. Foi essa motivação que o fez fazer uma imersão na prática
projetual. Além disso, a imersão no desenho tornou possível ao arquiteto automatizar
habilidades, permitindo que liberasse suas energias para realizar e inventar algo novo. Mas,
para tanto, o arquiteto teve que estudar e refletir sobre sua prática e estabelecer relações
com a dos outros.
O profundo estudo da obra de outros arquitetos, sobretudo sobre a obra de Le Corbusier,
lhe permitiu construir noções preliminares, a partir das quais ele se sentiu mais seguro para
propor algo novo. Esse fato é prontamente percebido quando o arquiteto se refere à obra de
outros arquitetos, explicando a diferença de suas propostas diante das propostas existentes.
Esse quadro de referência foi fundamental para o seu processo criativo, pois só a partir da
constatação daquilo que já havia sido realizado é que ele pôde propor algo novo.
Essa dupla imersão, no desenho e no estudo da sua própria obra e a dos outros arquitetos,
permitiu ao arquiteto ter uma rápida desenvoltura. Enquanto maiores conhecimentos
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facilitaram estabelecer associações e conexões entre fatos conhecidos, a prática intensa
permitiu melhorar o seu desempenho e a produção de ideias para seus projetos. Não há
intuição sem conhecimento. Se alguns autores (como CORONA, 2001; OHTAKE, 2007) o
chamam de intuitivo, é porque Niemeyer tinha profundos conhecimentos de arquitetura.
Seu talento para desenhar não seria suficiente se ele não tivesse desenvolvido uma extrema
capacidade de interpretação dos conhecimentos inerentes à sua área de domínio: a
arquitetura.
Porém, Niemeyer tinha uma curiosidade natural, que é típica de pessoas criativas. Seu
interesse não se restringia à arquitetura. Lia literatura, escrevia poemas. Apreciava a obra de
escultores e de pintores. Tinha uma percepção atenta para observar e reter os fenômenos
cotidianos que via, transformando-os em conhecimentos para a sua arquitetura.
Sua inquietação diante das injustiças o fazia pensar sobre o papel social do arquiteto. Ao ler
Jean Paul Sartre (um de seus grandes amigos), entendeu a natureza do ser humano. Esse
inconformismo movia o arquiteto a produzir uma arquitetura singular, que contribuísse para
melhorar a vida das pessoas, incluindo aqueles que não podiam ter acesso à arte e à boa
arquitetura, senão pelas obras públicas na cidade. Desenhar e projetar eram seus meios de
contribuir para uma sociedade mais justa. Essas são atitudes essenciais de pessoas criativas.
Niemeyer produzia ideias de modo artesanal, desenhava edifícios e sonhava de olhos
abertos. O meio de expressão predominante do arquiteto sempre foi o desenho. A partir de
seus desenhos em pequena escala, tentava mudar a sociedade de sua época. Sua satisfação
era ver a obra construída, acessível a todos. Sentia-se assim útil à sociedade, pois seu ofício
permitia agir sobre a realidade, de modo a tentar alterá-la. Portanto, o desenho era um meio
e não um fim em si mesmo.
Essa experiência de plena satisfação com o trabalho, que dá prazer e diversão, foi definida
pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi (1996, p.110) como flow. Nota-se que a fluência,
presente no trabalho de Oscar Niemeyer, deriva justamente dessa sensação de satisfação de
fazer o que gosta, de fazer algo considerado bem-feito.
Niemeyer desenhava para imaginar melhor, para compreender e propor soluções para os
problemas que lhe eram apresentados. O arquiteto pensava por imagens, pois o
pensamento em projeto é diretamente dependente de mecanismos visuais e perceptivos.
Croquis, como representações externas, permitiram ao arquiteto acumular ideias e refletir
sobre elas. Durante toda a sua obra, os desenhos de Niemeyer foram realizados com grande
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facilidade e espontaneidade, tornando-se cada vez mais sintéticos. É notável como os seus
croquis demonstram diferentes aspectos do problema, desde os estéticos até os técnicos.
Durante esta investigação, tornou-se claro que esses desenhos embrionários permitiram ao
arquiteto desenvolver graficamente o seu raciocínio espacial.
O croqui sempre foi um elemento de registro e de catalisação de ideias fundamental durante
o desenvolvimento do projeto de qualquer arquiteto. Desde os seus primeiros croquis, em
escala reduzida (1:500), é possível rastrear o desenvolvimento de algumas ideias, como fez
Júlio Katinsky (1990) sobre os desenhos dos Palácios de Brasília, e verificar como algumas
decisões foram realizadas por Niemeyer. Confirmando a importância dos esboços no seu
processo de projeto, o arquiteto Oscar Niemeyer afirmou: "[...] quando na arquitetura é
possível explicar um projeto com um pequeno esboço, esta é a prova que ele está bem
pensado, como sempre deveria ser" (NIEMEYER, 2000, p.18). Dessa maneira o arquiteto
tenta nos convencer de que a sua solução é a melhor escolha. Além disso, a simplicidade do
desenho, mostrando apenas contornos de formas traçadas por algumas linhas gestuais, nos
convence de que a proposta é, ao mesmo tempo, adequada e bela, como uma escultura.
Não há dúvida que Niemeyer tinha uma grande capacidade de persuasão e de
argumentação, seja por meio de desenhos, seja por meio dos seus textos. Em seus
desenhos, é visível sua predileção por dois tipos de desenho: a seção e a perspectiva.
Enquanto a seção proporcionava ao arquiteto revelar internamente as diferenças de altura
da cobertura e os grandes vãos projetados, externamente a perspectiva era empregada para
nos convencer sobre a generosa liberdade do espaço, bem como a relação entre o edifício e
a paisagem. O primeiro tipo de desenho (a seção) aponta diferentes aspectos técnicos e
funcionais do projeto, tais como estrutura, geometria e pé-direito, enquanto o segundo (a
perspectiva) ilustra os aspectos estéticos do projeto, tais como campo visual, proporção,
ritmo e escala.
Os esboços em corte mostram a busca pela definição correta da curvatura da estrutura e sua
plasticidade. Portanto, esse tipo de desenho permitia ao arquiteto geometrizar os elementos
construtivos e definir os níveis de cada pavimento, suas dimensões e proporções.
Ver Niemeyer desenhando sempre causava a impressão de que era uma operação fácil. Na
realidade, sem a imersão sobre o fazer, dificilmente o arquiteto conseguiria expressar tão
rápida e precisamente suas ideias em público. Se, num primeiro momento, parece ser um
ato de improviso, na verdade o desenho evidencia um conhecimento profundo, e, ao mesmo
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tempo, revela habilidades plenamente desenvolvidas, que foram lentamente adquiridas
durante a prática diária. De fato, a desenvoltura veio da sua experiência, que foi
internalizada e transformada em novos conhecimentos. Portanto, só improvisa quem tem
profundos conhecimentos, experiências e habilidades que são lentamente adquiridos a
partir da prática deliberada.
É possível afirmar que o croqui na obra de Niemeyer teve pelo menos dois papéis
importantes. Primeiramente atuou como um catalisador de ideias. Como um ato deliberado
para incitar a imaginação, o croqui incompleto e inacabado facilitou a produção de novas
ideias e novas interpretações na mente do arquiteto. Em segundo lugar, os croquis
desempenharam um papel de expressão concisa, que sintetizavam a cada momento algo
que foi maturado e pensado. Portanto, seja para criação, seja para explicação, o croqui foi
um meio de ativar e expressar o pensamento do arquiteto.
De um traço nasce a arquitetura. E, quando ele é bonito e cria surpresa, ela pode atingir,
sendo bem conduzida, o nível superior de uma obra de arte [...] Mas essa fase inicial exige
por antecipação que o arquiteto se integre nos problemas tão variados do trabalho a
executar [...] E somente depois de se inteirar de tudo isso é que ele começa a desenhar,
fazendo croquis, na procura da ideia desejada [...] É nesse momento de imaginação e
fantasia que a solução aparece e nela o arquiteto se detém [...] E, se o meu método é
adotado, ele começa então a redigir um texto explicativo, procurando sentir se lhe faltam
argumentos, que alguma coisa no projeto deve ser acrescentada (NIEMEYER apud
CORONA, 2001, p. 20).

Nessas afirmações estão contidos aspectos fundamentais para a compreensão do processo
de projeto do arquiteto. O primeiro é que, antes de desenhar, o arquiteto deve se inteirar
sobre a natureza do problema a ser enfrentado. Segundo, que a busca incessante para a
solução desejada exige a produção de croquis. Terceiro, são esses esboços, implicitamente,
que devem incitar a imaginação e a fantasia até que o arquiteto identifique, nos seus traços
imprecisos, a possível solução. Desse modo, a “solução aparece” após um intenso trabalho
de registro e de interpretação de croquis.
No entanto, há contradições na afirmação. Não é literalmente de um traço que nasce a
arquitetura, e sim a partir da produção exaustiva de desenhos, de uma busca incessante por
possíveis soluções, por tentativa e erro, cujas ideias são lentamente “lapidadas como um
diamante”. Como bem afirmou Rodrigo Queiroz (2007, p.11), “[...] Niemeyer prefere tornar
público apenas desenhos que ilustram uma representação a posteriori de projetos”. A
solução alcançada é apresentada ao público sem o acompanhamento dos inúmeros
desenhos que foram perseverantemente elaborados para buscar possíveis soluções para o
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projeto.
O denominado “método” do arquiteto inclui a elaboração de texto, que permitirá explicar e
complementar as escolhas realizadas durante o processo de projeto. A elaboração do texto
era um modo de se obrigar a tornar explícitas as escolhas, e tornar-se consciente sobre as
decisões tomadas. Portanto, para Niemeyer, a argumentação só se completa a partir do
texto justificativo.
É perceptível a sequência de ações definidas pelo arquiteto, desde a produção dos primeiros
desenhos até a explicação do resultado do processo. Conclui-se que, para o arquiteto, o
desenho não seria suficiente para explicar o projeto; seria necessário argumentar com
palavras o conteúdo daquilo que foi representado no desenho.
Ainda na declaração do arquiteto, cabe destacar a clara identificação de três momentos
decisivos do seu método de projeto. O primeiro é a produção de ideias. O segundo é a
exploração das mesmas. Por fim, a explicação do resultado obtido. Por conseguinte, as três
etapas fundamentais de seu processo de projeto seriam a geração de ideias, a exploração de
algumas delas e a explicação da solução escolhida. Nesse aspecto, o arquiteto não
acrescenta nada àquilo que se já é sabido sobre a natureza das etapas do processo de
projeto: análise, síntese e avaliação. Contudo, é importante destacar o cuidado do arquiteto
para explicar bem os projetos que realizou, destacando as condições de trabalho em que
atuou.
No livro “Oscar Niemeyer”, publicado pela Editora Arnoldo Mondadori em 1975, é notável o
esforço para explicar seus projetos, a coerência entre eles, e as variadas restrições impostas.
Um aspecto importante, que demonstra a tenacidade do arquiteto, é quando o arquiteto
orgulha-se de ter realizado o projeto em curto espaço de tempo (NIEMEYER, 1975). De fato,
em diferentes situações, seja em Pampulha, seja em Brasília, o arquiteto respondia com
agilidade a demanda por um projeto.
Nos livros que publicou, percebe-se que há uma íntima relação entre o modo de expressão
(o croqui ou desenho) e o conteúdo resultante desse ato. Até mesmo formas “livres” devem
ser geometrizadas para serem construídas. As formas esculturais propostas pelo arquiteto
eram sintetizadas por alguns poucos traços, suficientes para proporcionar uma boa noção
sobre a natureza do espaço investigado. Mas essas formas revelam algo mais.
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As formas esculturais e abstratas de seus projetos revelam o desejo de propor edifícios
plástica e geometricamente sintéticos e belos. Esse desejo é claramente expresso no livro As
curvas do tempo, em que o arquiteto declara:
Muitas vezes desejei fazer escultura. “Você é o escultor do concreto armado” me diziam, e
eu pensava que um dia isso poderia acontecer [...] Gostava das esculturas de Moore e
Hepworth, da pureza de Brancusi, das belas mulheres de Despiau e Maillol [...] toda feita
de beleza e movimento (NIEMEYER, 1998, p. 207).

Para comentar essa frase, é importante lembrar que, durante o século XX, a escultura deixa
de ser “esculpida” e passa a ser concebida a partir de formas geométricas abstratas,
definidas por contornos nítidos e precisos. Ao ocuparem o espaço público nas grandes
cidades (a partir da década de 1950), essas esculturas tornaram-se maiores 2 e tiveram que
incorporar técnicas construtivas que não lhes eram peculiares. Por outro lado, a partir da
década de 1950, gradativamente, houve um crescente interesse pelos arquitetos por formas
monumentais e mais “esculturais”. Essa mútua aproximação fez com que arquitetura e
escultura compartilhassem alguns interesses em comum. Portanto, essa frase do Niemeyer
deve ser interpretada, nesse contexto, em decorrência daquilo que ele via acontecendo
como um movimento nas grandes cidades.
A beleza e o movimento desejados, que o arquiteto via na escultura, foram incorporados em
sua arquitetura a partir da suavidade e organicidade das curvas. Para Niemeyer, arte e
arquitetura eram inseparáveis, fazendo com que o arquiteto trabalhasse, sempre que
possível, junto a artistas como Cândido Portinari e Athos Bulcão, ou mesmo com paisagistas
(que também eram artistas) como Burle Marx.
As coberturas curvilíneas, sobretudo para vencer grandes vãos, tiveram grande importância
na obra de Niemeyer. Mas na década de 1950, como bem afirmou Sigfried Giedion (1954), as
abóbadas representavam a busca por uma nova monumentalidade. De fato, em vários
países, grandes espaços curvilíneos cobertos foram projetados para abrigar diferentes usos.
A primazia dos grandes abrigos, que vinha desde o século XIX, foi retomada por arquitetos
como Oscar Niemeyer, Kenzo Tange, Eero Saarinen, Eladio Dieste e Felix Candela. No caso de
Niemeyer, a plasticidade das formas de concreto causou repercussão ainda maior sobre a
arquitetura internacional.

2.

Conhecimento e repertório
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A solução de problemas em projeto depende da combinação de experiência e
conhecimento, habilidades e atitudes, mas principalmente de um árduo trabalho.
Normalmente Niemeyer gerava muitos croquis para o projeto em questão, até obter a
solução mais correta e viável dentre as opções apresentadas no momento. Esse processo
não era fácil como a sua explicação poderia nos fazer crer. Embora para Niemeyer o conceito
central do projeto aparecesse a partir de um equilíbrio entre conhecimento e intuição, é
possível perceber que o arquiteto habituou-se a desenhar e a refletir exaustiva e
compulsivamente sobre variações de um mesmo repertório.
Repertório é formado após anos de atuação profissional. A confrontação entre diferentes
ideias depende de um repertório maduro e internalizado. Assim, para desenvolver o
pensamento divergente, caracterizado por diferentes ideias, é necessário primeiramente
constituir um conjunto de soluções projetuais, a partir do qual será possível comparar e
avaliar ideias distintas.
É exatamente o repertório formado durante a prática intensa que facilitou a ação projetual
de Niemeyer (VALLE, 1998), pois o arquiteto resgatava da memória suas experiências
passadas, que aceleraram a solução de problemas de projeto. Quando foi convocado, por
Juscelino Kubitschek, a propor edifícios com prazos muito curtos, o arquiteto prontamente
foi capaz de utilizar o conjunto de conhecimentos adquiridos em projetos anteriores. Este é
o verdadeiro papel do conhecimento: potencializar a criatividade.
Projetar é um processo dinâmico de adaptação e transformação de conhecimentos
anteriores, a fim de acomodá-los à situação presente (OXMAN, 1990). Niemeyer tinha um
largo repertório de soluções formais-espaciais, constituído ao longo de sua carreira. Ele
reutilizou sua vasta experiência de um modo criativo. É interessante observar a
transformação das soluções espaciais e formais, e como elas foram adaptadas e acomodadas
a diferentes contextos urbanos.
Quando o arquiteto internaliza as regras e os princípios de sua área de domínio, seu trabalho
é realizado com mais facilidade. Por outro lado, é exatamente quando o arquiteto tem
consciência daquilo que é praticado em sua área, que ele tem condições de propor algo que
venha a romper com as normas e regras vigentes. Niemeyer propôs novos princípios a partir
da constatação de que a arquitetura que era praticada na sua época não satisfazia a todos os
seus anseios, nem explorava todas as possibilidades técnicas e estéticas que ele vislumbrou
ao tomar conhecimento das normas vigentes. Seu trabalho começou a se tornar mais
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criativo quando ele constatou que a plasticidade das formas curvas, derivada a partir das
propriedades do concreto armado, ampliaria o leque de soluções arquitetônicas de sua
época, renovando e revigorando o repertório formal da arquitetura moderna.
3.

Análise geométrica das obras de Niemeyer

É possível afirmar que há pelo menos três tipos de metamorfoses nas definições geométricas
nos projetos arquitetônicos de Oscar Niemeyer. O primeiro deles é o trapézio. Na Figura 1
pode-se observar que a introdução do plano diagonal foi o primeiro recurso utilizado pelo
arquiteto para aumentar o dinamismo na composição, bem como para se contrapor a
geometria ortogonal de forma cúbica.
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Figura 1 – A metamorfose da forma trapezoidal. Fonte: Wilson Florio, 2005.

A segunda metamorfose é a da parábola, ou arcos circulares. A Figura 2 mostra como as
cascas de concreto são retrabalhadas para abrigar diferentes funções. Esse fato demonstra a
crescente complexidade estrutural de sua obra entre a década de 1940 e 1980.
A terceira metamorfose é a das curvas formadas por arcos circulares e suas tangentes, que
podem ser chamadas de curvas flexíveis livres. A Figura 3 mostra claramente que a suave
catenária inicial vai sendo gradualmente transformada em curvas acentuadas, até
finalmente se unir às colunas, constituindo pórticos curvilíneos. Esse evento mostra que a
complexidade e a ousadia formal e espacial vieram com a maturidade.
Essas transformações da forma arquitetônica foram as "invenções" que Niemeyer propôs em
cada projeto durante toda a sua obra arquitetônica. O repertório formal foi sendo
enriquecido de modo a recombinar ou reutilizar parte dos princípios formais estabelecidos
anteriormente, e, ao mesmo tempo, adequar e introduzir novas propostas.
Na fase inicial da carreira profissional de Niemeyer, que ocorreu a partir da segunda metade
da década de 1930, pode-se notar uma forte influência de Lucio Costa, bem como de Le
Corbusier. A geometria de seus primeiros projetos é claramente manifestada por formas
regulares estáticas e por linhas retas. No entanto, foi a partir do conjunto de edifícios
realizados para Pampulha, na década de 1940, em Belo Horizonte, que Niemeyer
estabeleceu o primeiro léxico de formas curvas que irá acompanhá-lo ao longo de sua obra
arquitetônica.
Inicialmente, o arquiteto adotou a forma trapezoidal, de modo a transgredir o paralelismo
dos ângulos retos. Lentamente as formas trapezoidais (Figura 1) vão cedendo lugar para as
formas curvilíneas mais complexas (Figura 2). Logo, o arquiteto percebe que a catenária
formada entre os pilares poderia ser espacialmente explorada, tornando-se parte integrante
das propostas arquitetônicas (Figura 3). Primeiramente o trapézio foi intercalado por uma
abóbada. Depois disso, os conjuntos de abóbadas sequenciais foram incorporados ao seu
vocabulário de formas. O passo seguinte foi mesclar a forma trapezoidal com a abóbada.
Ao mesmo tempo em que o arquiteto desenvolveu novos desenhos para fechamentos e
coberturas, ele também desenvolveu novas formas de colunas e de pórticos que dão
sustentação. Nota-se que as colunas iniciais eram circulares e perpendiculares ao solo, mas
as colunas que vieram a seguir tinham um formato trapezoidal, inclinado e também em
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formatos de "V", “W” e “Y”. Essa progressão culmina na fase seguinte, quando Niemeyer cria
coberturas curvilíneas livres, conciliando arcos circulares com retas, e pórticos com grande
plasticidade.
Desde o projeto para a Capela de São Francisco de Assis (1940), em Pampulha, Belo
Horizonte, as abóbadas foram espacialmente exploradas em seu trabalho. O próprio
arquiteto afirmou que “com a obra da Pampulha o vocabulário plástico da minha arquitetura
– num jogo inesperado de retas e curvas – começou a se definir” (NIEMEYER, 2000, p. 19).
Embora essas superfícies regradas tivessem sido construídas pela primeira vez nessa Capela,
o arco abatido já havia sido inicialmente materializado na Residência (de fim de semana) de
Oswald de Andrade (1938). De qualquer modo, o vocabulário plástico de Niemeyer inicia no
conjunto de obras da Pampulha. Mais tarde, em suas obras seguintes, nota-se que essa
sequência de abóbadas foi incorporada à sua linguagem arquitetônica.
É importante lembrar que, do ponto de vista da geometria, superfícies regradas são aquelas
que são criadas a partir de uma geratriz e uma diretriz. Para viabilizar a construção 3, as
superfícies regradas eram geradas por uma linha reta que percorria uma trajetória no
espaço. Contudo, há quatro possibilidades para gerar superfícies regradas desdobráveis no
plano: 1. uma superfície plana; 2. superfícies cilíndricas; 3. superfícies cônicas; 4. superfícies
tangentes a uma curva no espaço. Todas compartilham da mesma propriedade: há sempre
pelo menos uma linha reta numa direção sobre a superfície gerada (FLORIO, 2007). O
paraboloide hiperbólico é um exemplo disso. A superfície é formada por uma geratriz que
passa ao longo das diretrizes. É uma superfície não planar, onde cada ponto é a interseção
de duas linhas retas.
Por outro lado, as curvas derivadas das seções cônicas aparecem quando a superfície do
cone é interceptada com o plano paralelo à geratriz, gerando a parábola, ou perpendicular à
base do cone, criando a hipérbole. Esse conceito é importante porque a maior parte das
cascas de concreto, projetadas por Niemeyer, são derivadas de seções cônicas 4 – círculos,
elipses, parábolas e hipérboles – que, na época, podiam ser desenhadas por régua e
compasso e calculadas com maior facilidade.
É importante destacar que, para geometrizar as curvas livres, que eram esboçadas pelo
arquiteto, foi necessário conciliar arcos de círculos e retas, ou conciliar arcos de círculos a
partir de suas tangentes, com outros arcos ou com retas. Isso ocorre na definição
geométrica de colunas, como na de coberturas.
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Há três diferentes tipos de aplicações de abóbadas, formadas por parábolas ou arcos
circulares, geradas por superfícies regradas nos projetos de Niemeyer (Figura 2).
•
•
•

Tipo 1 – São aquelas caracterizadas por uma pequena sequência de abóbadas.
Tipo 2 – São aquelas constituídas por apenas uma abóbada que alcança um
grande vão livre.
Tipo 3 – São os projetos nos quais uma ou duas grandes abóbadas são suportadas
por uma grande viga central elevada, que constitui um eixo transversal ao
edifício.

A primeira observação é a de que a diversidade de usos abrigados pela mesmo princípio
formal demonstra que, para Niemeyer, a forma não segue necessariamente a função (Figura
2). As abóbadas do Tipo 1 foram amplamente utilizadas nas décadas de 40 e 60.
As abóbadas tipo 1 foram aplicadas nos seguintes projetos:
Igreja São Francisco de Assis (1940)
Estádio Nacional (1941)
Teatro Municipal de Belo Horizonte (1943)
Restaurante e Centro de Lazer da Lagoa Rodrigo de Freitas (1944)
Residência Burton Tremaine (1947)
Sede da ONU (1947)
Hotel Regente em São Conrado (1949)
Restaurante e Auditório do CTA em São José dos Campos (1950)
Fabrica Duchen (1950)
Posto de Gasolina Clube 500 (1952)
Convento Dominicano em Saint-Baume (1968)
Abóbadas tipo 2:

Estádio Nacional (1941)
Clube Libanês em Belo Horizonte (1950)
Hospital Sul América no Rio de Janeiro (1952)
Colégio Estadual de Campo Grande (1953)
Colégio Estadual de Corumbá (1954)
Teatro Polivalente do Centro Cultural do Parque do Tietê (1986)
Estádio de Turim (1987)
Memorial Paranaense da Coluna Prestes em Santa Helena (1998)
Abóbadas tipo 3:

Auditório da Universidade de Constantine (1969)
Portal da Casa do Cantador em Ceilândia (1986)
Salão dos Atos do Memorial da América Latina (1986)
Monumento ao Escravo em Gorée (1991)
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Outra constatação importante a ser destacada é que as grandes abóbadas (Tipos 2 e 3) e
as cúpulas projetadas por Niemeyer negam as subdivisões internas, pois a amplitude de
tais espaços busca a “completude”, o espaço integrado e íntegro. É notável como as
grandes coberturas curvilíneas desafiam as divisões, pois a continuidade da superfície
impõe variações de pé-direito, que necessitam ser apreciados integralmente.

Figura 2 – Os três tipos de abóbadas utilizados por Niemeyer. Fonte: Wilson Florio, 2005.

Na Figura 2 notam-se diferentes estratégias para integrar espaços nas abóbadas, de acordo
com o porte da estrutura. No Memorial da América Latina (1986), a sequência de abóbadas
nos edifícios destinados à Biblioteca e à Aula Magna define os diferentes usos dos espaços.
Já no Salão dos Atos do Memorial (1986) a única abóbada alta mantém-se íntegra, sem
quaisquer subdivisões. Na Capela São Francisco de Assis (1940), com abóbadas de menor
porte, há dois momentos: um para a única abóbada parabólica, para uso exclusivo para a
Capela, e o outro é a sequência de abóbadas, formadas por arcos circulares, que subdividem
as funções de apoio.
Conclui-se que, ao contrário dos edifícios dotados de laje plana, cuja ortogonalidade entre os
planos facilita a subdivisão, as cúpulas e abóbadas de pé-direito alto e de grandes vãos
161

dificultam a “tentação” de subdivisão futura. Sendo Niemeyer um arquiteto experiente, essa
estratégia certamente era um procedimento eficiente e consciente para impedir alterações
que desvirtuassem os espaços como haviam sido planejados.
Pode-se supor também que, com o maior domínio técnico de coberturas curvilíneas de
pequenos vãos, o arquiteto começou a experimentar e testar novas concepções em cascas
de concreto de maior porte, ampliando significativamente os vãos a partir da década de
1960.
Os arquitetos são conhecidos por inventar, por criar novos problemas, enquanto os
engenheiros são conhecidos por solucionar problemas já conhecidos. Esse fato não é
verdade na obra de Niemeyer. Os engenheiros Emilio Baumgart, Joaquim Cardoso, José
Carlos Sussekind, entre outros, desempenharam um papel fundamental na parceira com o
arquiteto, participando ativamente na solução de novos problemas, desde as concepções
iniciais até a solução técnica e construção da obra (NIEMEYER, 2002; MACEDO; ARCADIO,
2009). A familiaridade de Niemeyer com eles, e com as possibilidades do concreto armado, o
tornou mais capaz e mais consciente para conceber estruturas não convencionais.
Consequentemente seus projetos não só incorporaram novos conhecimentos técnicos, mas
conciliaram a técnica e a forma plástica para a arquitetura desejada.
É claramente percebido que a geometria de alguns elementos curvilíneos, utilizados em todo
o trabalho de Niemeyer, é sempre um contraponto à forma retilínea. O equilíbrio entre
linhas retas e curvas está regularmente presente nos projetos de Niemeyer. Dessa maneira,
a simplicidade formal desses edifícios contrasta com a complexidade de algumas colunas, ou
o contrário, quando as formas são arrojadas, as colunas são despojadas ou inexistem. Isso é
o que chamamos de princípio do contraste (FLORIO, 2007), aplicado tanto para contrastar
edifícios entre si (linhas retas e curvas) como para contrastar colunas e coberturas. Desse
modo, quando o arquiteto utiliza forma pura para a concepção do edifício, as colunas
normalmente possuem geometria mais complexa. Por outro lado, quando o edifício é
constituído por formas curvas, então as colunas terão formas simples.
A mesma situação ocorre no caso de coberturas. Sendo a cobertura curva, o seu perímetro
(visto em planta) é relativamente simples (retangular, triangular ou trapezoidal), como na
Igreja Nossa Senhora de Fátima (1958), enquanto na cobertura plana, o perímetro é
curvilíneo ou recortado, como na Casa do Arquiteto em Canoas (1950). Também é fácil notar
que, em muitos casos, há um forte contraste entre o interior e o exterior do edifício. Na
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Figura 7, podem-se examinar a simplicidade exterior e a complexidade do interior do Museu
de Arte Contemporânea de Niterói (1994). O mesmo ocorre com o Museu Nacional da
República (2006) de Brasília, formado por uma cúpula e um espaço interior complexo.
Os grandes edifícios projetados por Niemeyer são constituídos por uma estrutura
independente, um “esqueleto” que carrega diversos “órgãos” internos. O abrigo possui
geometria simples, mas os “órgãos” internos não o são. Nesse sentido, Niemeyer herda de
Perret, via Corbusier, a ideia de concepção de edifícios a partir da estrutura, fazendo dela a
expressão da arquitetura. Contudo, ao contrário de Corbusier, Niemeyer nem sempre deixa
que a estrutura torne-se plenamente visível.
O mesmo princípio é também utilizado para contrastar os materiais empregados. A
fragilidade do vidro e sua transparência nas áreas de aberturas contrastam com a
estabilidade e a opacidade do concreto da estrutura. Só para citar alguns exemplos,
empenas cegas contrastam com as superfícies envidraçadas da Sede do Partido Comunista
Francês (1966), do Centro de Estudos Latino-Americanos (1986), Museu Oscar Niemeyer de
Curitiba (2002) e Centro Cultural Duque de Caxias (2002).
Os edifícios do Parque do Ibirapuera em São Paulo (1951), concebidos em parceria com
Zenon Lotufo, Hélio Uchoa e Eduardo Kneese de Mello, possuem uma geometria externa de
formas retangulares5, perpendiculares entre si, mas distribuídas no parque. O modo
encontrado pelos arquitetos foi conectar os edifícios por meio de uma grande marquise, de
formas sinuosas, que contrastam com a rigidez exterior dos edifícios. Contudo, é importante
também observar que o Palácio da Indústria (1951), no parque, apresenta uma geometria
simples externamente, com linhas retas, mas que contrasta com a complexidade do seu
interior, com rampas curvilíneas e pisos sinuosos. O mesmo contraste ocorre com o Palácio
das Artes (1951) (conhecida atualmente como Oca), cuja simplicidade externa da cúpula de
concreto contrasta fortemente com a dos pisos e das rampas curvilíneas internos, que
proporcionam grande dinamismo e expressão espacial.
Mas a solução encontrada para o conjunto de edifícios do Memorial da América Latina
(1986) difere fortemente da proposta do conjunto de edifícios do Ibirapuera. No Memorial,
os edifícios possuem uma geometria externa mais elaborada e complexa, sem nenhum
elemento arquitetônico que os conecte, como a marquise do Ibirapuera. Nesse projeto,
Niemeyer reúne parte de seu repertório de soluções formais-espaciais, mesclando e
alternando edifícios retilíneos e curvilíneos, abóbadas e cilindros. Em decorrência deste fato,
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os edifícios são mais autônomos, e são posicionados para serem apreciados
sequencialmente, mas isoladamente. A própria irregularidade dos limites do terreno
contribui para a distribuição dos edifícios, que não fecham um espaço. Dividido por uma rua,
mas conectado por uma passarela escultórica elevada, os edifícios mantêm uma relação
plástica dentro de um todo, mas com autonomia das partes.

Figura 3 – A crescente complexidade das superfícies curvilíneas. Fonte: Wilson Florio, 2005.

É importante destacar uma característica da arquitetura moderna, marcante na obra de
Niemeyer. Como bem afirmou Jacques Lucan (2012), a arquitetura clássica é caracterizada
por espaços fechados, enquanto que a arquitetura moderna é caracterizada por espaços
abertos. Enquanto a primeiro apresenta espaços côncavos e estáticos, formado por pátios
internos e rua-corredor, a segunda apresenta espaços convexos e dinâmicos, sem
delimitações rígidas entre rua e edifícios. Essa característica apontada por Lucan da
arquitetura moderna é plenamente aplicável à arquitetura de Niemeyer. Nos projetos que
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congregam vários edifícios, como os do Memorial da América Latina, na Praça dos Três
Poderes em Brasília ou mesmo o Caminho Niemeyer em Niterói, o arquiteto mantém a
quadra aberta, dotados de espaços convexos entre edifícios, que se mantêm independentes,
que não chegam a delimitar espaços fechados. A percepção desses espaços exige o
movimento constante do espectador, que se desloca por espaços sinuosos, com múltiplos
pontos de vista.
Devido ao fato de os edifícios serem concebidos como esculturas, Niemeyer toma vários
cuidados para preservar a integridade formal do edifício, seja no desenho das aberturas ou
das rampas de acesso ao edifício. Curiosamente, apesar de propor grandes vãos e edifícios
com grandes áreas cobertas, os grandes projetos de Niemeyer não são dotados de
iluminação zenital 6. Esse aspecto também reforça a ideia de preservação da integridade
escultural da forma. Assim, o acesso ao edifício é realizado com o mínimo de interferência
na volumetria principal. Isso é o podemos chamar de princípio da penetração (FLORIO,
2007), em que as rampas de acesso são concebidas de modo a permitir uma penetração no
edifício sem interferência na sua forma volumétrica. O modo estabelecido pelo arquiteto foi
destacar esse elemento do volume principal, de modo que a rampa se torne um elemento
de composição autônomo.
Desde o Pavilhão para a Feira de Nova Iorque (1937), a rampa curvilínea contrasta com a
simplicidade do perímetro do edifício. Tanto no Museu de Niterói (1994) como no Museu de
Curitiba (2002) (Figura 4), Niemeyer cria rampas curvilíneas destacadas do edifício, que
contribuem para a composição sem interferir em sua integridade. Mesmo no Palácio da
Alvorada, a rampa reta em ascensão é separada da forma de volume principal, criando um
plano inclinado, sem obstruir ou "competir" com a forma do edifício. A geometria da rampa
determina o percurso e a direção do olhar do expectador durante o trajeto. Assim, esta
percepção do espaço é parte integrante do conceito e da proposta arquitetônica.
Como se pode perceber, as rampas representam um papel especial na definição dos acessos
aos edifícios projetados por Niemeyer. A geometria das rampas externas de seus projetos
varia desde a reta (como a do Iate Clube de Pampulha, a do Palácio da Indústria em São
Paulo, do Congresso e a dos Palácios em Brasília), a senoidal (como no Pavilhão de Nova
Iorque e Memorial dos Povos Indígenas) até as orgânicas (como as dos Museus de Curitiba,
de Niterói, e do Teatro Popular Oscar Niemeyer, no Rio de Janeiro). Embora as rampas
internas preferidas sejam as da geometria na forma de “ferradura” (como a do Palácio da
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Indústria e das Artes em São Paulo), as rampas retas também estão presentes (como no
Cassino em Belo Horizonte e no Palácio das Nações e dos Estados em São Paulo).
Uma exceção no conjunto da obra de Niemeyer é o uso de uma cobertura senoidal com uma
rampa em forma de “laço”, como ocorre no projeto para o Teatro Popular Oscar Niemeyer
(2012), no Rio de Janeiro. Na fase final da obra do arquiteto, nota-se maior complexidade e
ousadia na combinação entre formas curvas no espaço (Figura 4).
As rampas do teatro Popular também são constituídas por arcos de circunferência e retas
que as tangenciam, de modo a gerar uma continuidade espacial e grande efeito de
plasticidade da forma resultante. Embora esta solução já tivesse sido ensaiada em projetos
não construídos, foi neste edifício que a ideia foi concretizada.

Figura 4 – Simulação digital do Teatro Popular Oscar Niemeyer (2012). Fonte: Wilson Florio,
2014.

É importante destacar como Niemeyer estrutura as rampas no espaço. O arquiteto adotou
três modos distintos para apoiar as rampas no espaço: i. rampas apoiadas sobre pilar
retangular ou coluna; ii. Rampas apoiadas sobre lajes; iii. rampas conectadas a vigas (ou
consoles) que partem de uma coluna circular ou elíptica. As rampas nos edifícios de
Pampulha são apoiadas em lajes. As rampas do Palácio das Nações estão apoiadas em laje e
pilar “V”. As rampas do Museu Oscar Niemeyer em Curitiba estão apoiadas em pilares
retangulares. Contudo, as rampas do Museu de Niterói e do Teatro Popular Oscar Niemeyer
são conectadas a consoles que, por sua vez, se apoiam a uma coluna circular.
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As rampas mais complexas são as do Palácio das Indústrias (Bienal), com colunas em “V” se
mesclando com coluna de seção circular, cujas ramificações sustentam os segmentos de
rampas que conectam três pavimentos, e as rampas orgânicas do Museu de Arte
Contemporânea de Niterói, que estão apoiadas em pilar retangular e coluna com
ramificações e consoles. Esses apoios ocorrem em pontos de inflexão, onde ocorre maiores
mudanças de direção das curvas no espaço.
Entre os projetos que possuem cascas de concreto formadas por catenárias, mas apoiadas
por colunas, estão: Iate Clube Fluminense (1945); Residência Edmundo Canavelas (1954);
Igreja Nossa Senhora de Fátima (1958); (os três primeiros projetos da Figura 3) e Auditório
do Ministério do Exército (1967).
Dentre as cascas de concreto formadas pela hibridação entre arcos circulares e linhas retas,
suportadas por pórticos de concreto, estão os seguintes projetos: Auditório do Ministério da
Educação e Saúde Pública – MESP (1948); Fábrica Duchen (1950); e o Auditório do Ministério
da Defesa (1968). A estrutura exposta (exoestrutura ou exoesqueleto) desses projetos, como
a do Teatro Municipal de Belo Horizonte (1943), formada pelos pórticos externos, beneficiou
a criação de ritmos em duas direções – a casca, no sentido longitudinal, e a sequência de
pórticos, na direção transversal. Portanto, o arquiteto percebeu que o fortalecimento
estrutural seria mais eficiente quando ele fosse utilizado na cooperação entre a casca e o
pórtico.

Figura 5 – Modelagem geométrica da Bolsa do Trabalho de Bobigny (1972). Fonte: Wilson Florio,
2014.

A estrutura da Bolsa de Trabalho de Bobigny (1972) possui uma geometria peculiar dentro
do conjunto da obra de Oscar Niemeyer. Excepcionalmente o arquiteto emprega, no mesmo

edifício do auditório, superfícies de dupla curvatura (nas laterais) e superfícies regradas7 na
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cobertura, que, para facilitar a solução estrutural (e também a construção), é subdividida em
gomos (Figura 5). Embora a geometria da proposta inicial fosse ainda mais ousada, o
resultado final da obra construída apresenta uma forma de grande expressividade e
aparente simplicidade.
As superfícies das cascas de concreto de dupla curvatura foram empregadas no Teatro e
Casa da Cultura de Le Havre (1972-1983), na França, no mesmo contexto urbano em que
trabalhou Auguste Perret entre 1945 e 1954. A calota esférica de concreto armado do
Complexo Olímpico de Argel (1975) apresenta uma complexidade ainda maior, pois é gerada
como uma superfície de revolução, com uma curva transversal que gira em torno de um eixo
central. Contudo, como em Le Havre, o resultado é uma superfície de dupla curvatura.
A geometria da Catedral de Brasília (1958-1970) representa um caso particular. Na fase de
concepção, sua geometria se aproximava a uma hipérbole de revolução. Contudo, os
desenhos da construção mostram que o perfil dos pórticos é constituído por duas retas nas
extremidades conectadas por três curvas intermediárias (Figura 6). Para proporcionar leveza,
e também para facilitar os arremates com a estrutura que suporta os planos envidraçados,
cada pórtico é gerado por vinte e duas seções chanfradas em dois cantos, que variam ao
longo da curva. Com isso o arquiteto cria uma estrutura que intercala graciosamente
pórticos de concreto pintados de branco com vidros coloridos com desenhos orgânicos.
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Figura 6 – Modelagem paramétrica da Catedral de Brasília: 22 seções que compõem os pórticos.
Fonte: Wilson Florio, 2014.

Na década de 1960, esta Catedral foi desenhada com régua e compasso, pois era mais fácil
estabelecer a concordância entre retas e curvas do que desenhar uma hipérbole. As seções
são formadas por polígonos de três ou quatro lados, que se aproximam a seções
triangulares, com dois cantos chanfrados. Cada pórtico é constituído por vinte e duas seções,
que variam levemente de dimensões e forma ao longo da curva, e demonstram uma
complexidade maior do que aparenta à primeira vista. Este fato demonstra, mais uma vez, a
complexa definição geométrica para a viabilização técnica da proposta arquitetônica.
Alguns exemplos de edifícios cilíndricos de Niemeyer são a Casa do Baile (1940), em
Pampulha, o Hotel Nacional (1968), no Rio de Janeiro, o prédio para a Procuradoria Geral da
República (2002), em Brasília, e o Parlamento da América Latina do Memorial da América
Latina (1986), em São Paulo. Embora o princípio geométrico seja o mesmo, tanto o efeito
plástico como as estruturas que suportam esses edifícios são bem diferentes. A proporção e
a leveza da Casa de Baile contrastam com a robustez do prédio da Procuradoria Geral da
República, que se eleva do solo. Além disso, vale destacar que a partir da década de 1980,
Niemeyer projetou edifícios com vidros mais expostos, sem a proteção contra o sol e a
profundidade volumétrica dos edifícios projetados nas fases anteriores.
Foi possível constatar que, nos primeiros anos de sua atividade profissional, predominou o
uso de forma trapezoidal como um modo operativo de romper com a simetria e com a
regularidade da forma estática. O Teatro Municipal de Belo Horizonte (1943), a Residência
Prudente de Morais (1943), Residência Gustavo Capanema (1947), o Hotel em Nova Friburgo
(1945) possuem forma trapezoidal. Até o Teatro Nacional Claudio Santoro (1967), de Brasília,
também com forma trapezoidal, parece emergir de um terreno em aclive.
Contudo, a partir dos anos 60, Niemeyer começou a tirar proveito de superfícies de
revolução, geradas a partir de perfis retos ou arcos. Enquanto a forma cilíndrica é regrada e
desdobrável no plano, a geometria curvilínea das cúpulas não é, pois possui dupla curvatura.
A importância disso é a dificuldade e complexidade resultante dessas geometrias, que
implicam maiores dificuldades e desafios de execução. Contudo, esses princípios formais e
estéticos contêm grande expressividade plástica. Por conseguinte, e diante dessa
diversidade de princípios geométricos, fica clara a intensa busca do arquiteto pela renovação
da plasticidade da arquitetura moderna.
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Nitidamente constata-se que a combinação entre os diferentes princípios geométricos –
forma trapezoidal + abóbadas + superfícies de revolução + formas cilíndricas – propiciaram a
formação de um amplo e característico repertório formal na obra de Oscar Niemeyer. Esta
hibridação entre diferentes princípios geométricos evidencia que, de fato, Niemeyer não se
limitava à pureza das formas regulares. Na realidade, a criatividade de Niemeyer reside em
parte na sua capacidade de articular e manipular seu próprio repertório. Ao combinar partes
conhecidas de um modo inusitado, o arquiteto revigorou sua capacidade de ampliar seu
repertório.
É importante enfatizar que as superfícies curvilíneas também foram empregadas de modo a
aliviar o impacto visual na paisagem dos edifícios de maior altura. A ascensão escalonada das
cúpulas e abóbadas alivia o impacto visual. Além disso, para diminuí-lo ainda mais, certas
coberturas curvilíneas, como o auditório da Bolsa de Bobigny (1967) (Figura 3) e o do Partido
Comunista Francês (1965), foram parcialmente enterradas, numa clara intenção de ampliar
o campo visual e não obstruir a visão do prédio imediatamente atrás. A suavidade com que
essas coberturas atingem o solo demonstra também a intenção do arquiteto em atenuar o
contato entre a estrutura e o solo, propiciando leveza e graciosidade para o conjunto
construído. Isso é o que pode ser chamado de princípio de leveza.
De modo similar, esse princípio era usado quando o arquiteto criava algumas colunas que
pareciam somente tocar no solo. Aquelas coberturas, de variadas alturas, eram concebidas
com a intenção de ser naturalmente (e visualmente) apoiadas no solo.
De modo complementar ao anterior, há outro que pode ser chamado de princípio de
suspensão. Nele a estrutura real, que suporta o edifício, não aparece claramente,
permanecendo “escondida” ou “camuflada”, promovendo o efeito de leveza e de suspensão.

Figura 7 – A simplicidade externa da superfície de revolução em contraste com a complexidade
interna do Museu Arte Contemporânea de Niterói. Fonte: Wilson Florio, 2005.

170

As colunas expostas dos edifícios com mais de dois pavimentos concebidos por Niemeyer
apresentam diferentes propósitos dentro da sua estratégia compositiva. A geometria das
colunas, em formato “/”, “V, “W” ou “Y”, mostra claramente como o edifício está suspenso
do solo. O desenho dessas colunas demonstra a leveza na transmissão de toda a carga do
edifício ao solo. Em edifícios mais altos, a redução do número de colunas do pavimento tipo
para o térreo é realizada por meio de colunas “V”, “W” e “Y”, e foram amplamente utilizadas
em edifícios na década de 1950.
Por outro lado, as colunas com geometria mais complexa, desenhadas para os Palácios de
Brasília, para a Editora Mondadori, alternam ritmos e proporcionam profundidade aos
edifícios.
Nas colunas dos Palácios de Brasília, Niemeyer cria diferentes definições geométricas. Como
bem definiu Elcio Gomes da Silva (2012), as soluções encontradas para as colunas dos
Palácios da Alvorada repercutiram nas colunas dos Palácios do Planalto e do Supremo
Tribunal Federal.
Os estudos realizados por Niemeyer para as colunas do Palácio da Alvorada a partir de 1956
deram origem a desenhos de várias colunas que se seguiram a este projeto. O arquiteto
produziu diferentes versões para o projeto do Palácio da Alvorada (KATINSKY, 1990; SILVA,
2012). Nas primeiras versões as colunas eram mais robustas, pois derivavam de parábolas,
que as alargavam demasiadamente. A solução foi definir uma curva baseada numa equação
de quarto grau, que permitiu que a coluna ficasse mais esbelta, e em sintonia com a sua
ideia de leveza. As colunas executadas são compostas por dezesseis seções intermediárias,
da base até o topo. Além disso, devido ao fato de variarem em ambas as direções (x e y), as
curvas da coluna são frontais e laterais, criando uma dificuldade adicional para a sua
execução.
Incialmente Niemeyer pensou em reutilizar um desenho similar para os Palácios do Planalto
e do Supremo Tribunal Federal. Mas como para Niemeyer “arquitetura é invenção”, as
colunas não se repetiram de modo literal. Assim, ele decidiu que as colunas do Palácio do
Planalto (1958-59) teriam uma geometria mais simples de ser executada e calculada do que
as colunas do Palácio da Alvorada, como já havia feito na Igreja Nossa Senhora de Fátima
(1958). Neste edifício as colunas são compostas pela concordância entre arcos de
circunferência e retas. De modo similar, as colunas do Palácio do Supremo Tribunal Federal
(1958-1960) também possuem colunas cuja geometria similar é similar a adotada para o
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Palácio do Planalto. Em ambos as colunas parecem tocar no solo, mas, como no Palácio da
Alvorada, são apoiadas sobre uma base facetada, que permanece enterrado.
Também é interessante apontar que as colunas da Igreja Nossa Senhora de Fátima (1958)
possuem um princípio geométrico que seria adotado nos dois anos seguintes nos Palácios do
Planalto e do Supremo Tribunal Federal. As três colunas (uma frontal e duas posteriores),
que apoiam a cobertura curvilínea de base triangular, possuem uma íntima sintonia com a
curva da cobertura (Figura 8). Porém, enquanto a curva da cobertura é formada por duas
retas intercaladas por arco circular, as colunas são formadas por arcos circulares conectados
a seguimentos de reta, que partem da tangente da curva. Ademais, a coluna frontal e as
duas posteriores tem definições geométricas diferentes entre si. Enquanto na primeira um
arco circular conecta-se a uma reta tangente a ela, no segundo há apenas um arco circular.
Este procedimento é característico nas obras concebidas por Niemeyer, e se repede em
diferentes tipos de projetos.

Figura 8 – Modelagem geométrica da Igreja Nossa Senhora de Fátima (1958). Fonte: Wilson
Florio, 2014.

As colunas em formato “W” ou “/” do Conjunto Juscelino Kubitschek (1951) variam em
altura, em proporção e, também, no comportamento estrutural. Isso ocorre porque ora as
colunas sustentam o edifício junto a lajes, ora estão soltas, alcançando maior altura, ora
sustentam apenas um pavimento. Logo se percebe que a geometria muda de acordo com
algumas variáveis.
Um aspecto importante para entender a obra de Niemeyer é perceber como ele reutiliza
conhecimentos, experiências e soluções passadas em outros projetos. Para exemplificar esta
afirmação basta analisar a Sede da Editora Mondadori (1968-1971), que Niemeyer projeta
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em Milão a partir de 1968. Nesta obra o arquiteto emprega a geometria regrada para criar
as colunas do edifício. De modo similar ao que havia projetado para o Palácio do Itamaraty
(1962) em Brasília, as colunas possuem dupla curvatura na parte superior, onde o arco se
forma. Como a coluna do Palácio da Alvorada (1956-58), a curva da coluna é derivada de
uma equação matemática, ou melhor, um polinômio de quarto grau 8. Além disso, a coluna
do Mondadori havia sido subdividida em oito seções, que variavam de modo similar ao que
o arquiteto havia realizado na Catedral de Brasília (iniciada em 1958), pois a coluna começa
com um contorno inicial de menor dimensão e vai se alargando ao longo da altura. Contudo
esta ideia foi descartada, e as colunas ficaram com a geometria similar a do Palácio do
Itamaraty.
Este fato é interessante, pois demonstra que o arquiteto carregava consigo as soluções já
alcançadas, pois, assim, as soluções para os novos problemas já partiam de um patamar mais
elevado de discussão.
Portanto, como foi possível perceber, de diferentes modos o arquiteto usa a coluna para
intensificar o efeito de suspensão e de leveza, demarcando ritmos e modulações do edifício.
Mas há também exceções. Uma delas é o uso de conóides na segunda versão do projeto da
Sede Mondadori. Os dois auditórios teriam as coberturas formadas por conóides (DULIO,
2007). Porém, os conóides foram descartados na proposta final.
A geometria de formas curvas de Niemeyer, que é lançada livremente no espaço, não
contém a circunspecção e a rigidez geométrica da maior parte dos edifícios concebidos por
arquitetos modernos. Como nos edifícios projetados por Eero Saarinen, Jorn Utzon, Felix
Candela e Eladio Dieste, para Niemeyer a geometria curvilínea baseava-se em seções
cônicas, particularmente parábolas. Embora ele sempre afirmasse que a sua expressão
formal fosse muito diferente dos seus contemporâneos, isso não se deve à geometria, mas à
plasticidade e à liberdade formal da apropriação que fez dessa geometria.

4.

Imaginação, desenhos explicativos e processo de projeto

Um dos aspectos mais evidentes no processo de projeto de Oscar Niemeyer é a sua extensa
produção de desenhos explicativos, particularmente perspectivas. O arquiteto sempre se
orgulhou de ser um exímio desenhista. Sua habilidade de registrar ideias e de explicá-las
publicamente era um traço de sua personalidade. Mais do que o uso das palavras, são os
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desenhos produzidos durante a explicação que tornavam possível o entendimento da real
preocupação do arquiteto nas decisões arquitetônicas.
Há pelo menos cinco características salientes nesses desenhos que merecem ser
investigadas: i. a íntima relação entre a memória, a imaginação e os desenhos explicativos; ii.
o percurso do observador e o passeio arquitetônico; iii. a síntese e a concisão dos desenhos,
e sua relação com a geometria; iv. o poder da imagem para estimular a imaginação do
público; v. analogias entre o edifício, a natureza e os corpos femininos.
O arquiteto explorou intensamente o desenho como um meio de exteriorizar suas ideias,
para si mesmo e para os outros. Como um arquiteto de ofício, expressou-se com
desenvoltura por vários meios de representação, incluindo maquetes. Contudo, o que
sempre ficou mais evidente é a intensa busca de soluções por meio da produção de grandes
quantidades de desenho. Apesar disso, o fato mais visível para o público não eram esses
desenhos de concepção, mas os desenhos que o arquiteto fazia para explicar seu projeto
após sua finalização. Esses desenhos podem ser chamados de explicativos.
Se, numa primeira fase do processo de projeto, o arquiteto gera ideias, na fase seguinte ele
explora as ideias geradas. Esse hábito, comum a todos os bons arquitetos, de averiguar o
problema de vários pontos de vista, o fazia buscar incessantemente diferentes ideias para
serem comparadas e ponderadas de acordo com a situação presente de projeto. Para tanto,
a intensa prática, a experiência e o conhecimento sempre são fatores decisivos. Mas a
imaginação depende da memória.
A experiência adquirida a partir da prática deliberada é armazenada na memória. Boa parte
dessa experiência transforma-se em conhecimentos, que são fundamentais para a prática
futura. Logo se percebe que somente pela prática diária e pela capacidade de gravar as
experiências vividas é possível avançar nas questões de projeto. Esse aspecto é visível
quando Niemeyer produz desenhos explicativos para o público. Durante a execução desse
tipo de desenho, sua memória o fazia lembrar aquilo que era mais significativo para a
compreensão do aspecto que estava sendo apresentado.
Os desenhos explicativos não revelam o processo de projeto, mas apenas seu resultado,
sobretudo as preocupações e os obstáculos para resolver os vários níveis de problema.
Portanto, a memória constituída por imagens de projetos armazenados de experiências
passadas é o que torna possível ao arquiteto articular o pensamento de modo eficiente.
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A característica que mais se destaca é o conteúdo desses desenhos explicativos. Os
realizados por Niemeyer durante a explicação verbal servem para explicitar e demonstrar o
teor dos espaços concebidos. O arquiteto expressava uma profunda capacidade de
comunicar, por meio de desenhos sintéticos, o que deveria ser apreciado no projeto que
estava sendo apresentado. Para tanto, as suas perspectivas reúnem o percurso de
aproximação ao edifício, as visuais e os pontos de interesse mais importantes, a relação
entre o edifício e o sítio onde está inserido, assim como o desenho das pessoas ocupando os
espaços públicos.
É importante destacar que, de modo deliberado, o arquiteto convida o público a percorrer
os espaços, a se “movimentar” mentalmente pela perspectiva, como se tivesse
“caminhando” pelos espaços projetados. O arquiteto conduz o percurso, destaca pontos de
interesse e o conteúdo a ser apreciado durante o passeio arquitetônico. Tudo isso é
realizado pelos desenhos explicativos. Consequentemente, a imaginação do público é
estimulada, convidando-se as pessoas a percorrerem virtualmente os espaços e a
compartilharem o mesmo “sonho”.
Em relação à aproximação e penetração aos edifícios, Niemeyer alterna acessos frontais,
diagonais e sinuosos. Em palácios e edifícios que exigem circunspecção, ritual e austeridade,
o acesso é frontal, enquanto em espaços culturais e de lazer, o acesso é normalmente
sinuoso e espontâneo. É importante notar essa diferença, pois o trajeto de aproximação ao
edifício é o que permite a sua devida apreciação. Caminhos sinuosos impelem movimento e
dinamismo, e o acesso diagonal impele assimetrias. Assim o arquiteto explora a percepção
da geometria do edifício, intensificando o seu impacto sobre o usuário.
As perspectivas, produzidas de vários pontos de vista, internos e externos aos edifícios, se
complementam. O arquiteto induz, pelo desenho (e também na obra construída), o
observador a fazer determinados percursos que melhor produzam sensações de “espanto”
diante das formas e espaços escultóricos. São geradas perspectivas de vários pontos de
vista, tanto na altura do observador como em perspectivas aéreas. Esse fato permite que se
estabeleça uma noção tridimensional do espaço a partir de uma sequência de desenhos
bidimensionais. Assim, os desenhos permitem “ir de um lugar para outro”, destacar
enquadramentos, em parte vendo o desenho (visão física) e em parte pela imaginação (visão
mental).
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Niemeyer explora a dimensão espacial-temporal durante o percurso de aproximação ao
edifício. Como os grandes arquitetos modernos do século XX, Niemeyer conduz o usuário de
seus edifícios a percorrer uma sequência de eventos visuais, explorando o espaço indivisível,
que vai do exterior ao interior do edifício. É necessário caminhar ao redor do edifício para
melhor apreciá-lo. Consequentemente, durante o percurso, a sucessão de diferentes
geometrias tem um forte efeito sobre o espectador.
Com certeza arquitetura não é o projeto do espaço, certamente não é a organização de
massas e volumes. Estes são auxiliares para o ponto principal, que é a organização da
procissão. Arquitetura existe somente no tempo (JOHNSON, 1965, p. 184 – Tradução do
Autor9).

Essa frase de Philip Johnson demonstra o pensamento moderno sobre a importância do
percurso realizado pelo observador, e a íntima relação entre espaço, tempo e movimento.
Nessa acepção, o tempo é chamado de a quarta dimensão. O jogo de volumes sob a luz e a
plasticidade das formas curvas, percebidos durante o deslocamento do observador em torno
do edifício, produzem um efeito sobre o expectador de surpresa e de encantamento.
Por fim, destaca-se também a capacidade de síntese desses desenhos. Como a memória se
deleita com a brevidade, a competência de reduzir o edifício à sua essência produz um efeito
mais duradouro, pois é mantido mais facilmente na memória. Com poucos traços o arquiteto
delimitava contornos e destacava a geometria dos volumes principais. Sem se ater a
detalhes, Niemeyer desenhava o edifício com sua devida proporção e ritmo de seus
elementos principais. Desse modo, os desenhos concisos podiam ser mais facilmente
lembrados, reforçando a ideia de simplicidade e a geometria pretendida para o projeto.

Uma última característica importante é a analogia estabelecida entre os contornos dos
edifícios, a paisagem circundante e os corpos femininos. Essa técnica permite transferir uma
ideia de um contexto para outro. As analogias sempre incitam a imaginação, de modo a se
ver (na mente) além daquilo que está, de fato, registrado no desenho. A gestualidade e a
sensualidade das curvas empregadas reforçam a ideia de que seus projetos eram
parcialmente produzidos a partir da observação e da interpretação do cotidiano e da
inerente beleza da natureza. Esse recurso comunicativo do arquiteto demonstra mais uma
vez a capacidade de Niemeyer de convencer o público quanto à coerência intrínseca de cada
proposta de projeto. Portanto, esses nexos, fortalecidos pela analogia, faziam parte da
explicação do projeto.
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5.

Considerações finais

Niemeyer explorou a planta livre e a estrutura independente, mas não adotou a
padronização e a repetição como premissas em sua obra. Por isso também foi duramente
criticado. A monumentalidade e a plasticidade de suas obras revigoraram a arquitetura
moderna. A liberdade plástica do arquiteto o impelia a fazer obras singulares. A repetição só
viria de suas próprias obras e, mesmo assim, não seria seriada. As escolas no Rio de Janeiro
tinham essa proposta, mas é exceção dentro do conjunto da obra.
Niemeyer se colocou como vanguarda, imbuído de vontade de romper com a tradição e com
os valores de um determinado establishment. O arquiteto cultuou a originalidade,
apropriando-se de novos valores e de novos conceitos. Explorou formas abstratas, com a
liberdade de uma artista, experimentando novas possibilidades na concepção de sua
arquitetura. A exploração da técnica do concreto armado, levado às suas últimas
consequências, o fez transgredir os limites estabelecidos pela crítica, mantendo-o fiel à sua
visão de mundo.
É interessante notar que os desenhos explicativos de Niemeyer também servem como
“memorial” do projeto, ou seja, constituem a memória daquilo que o definiu. Os desenhos
explicativos, como memoriais, servem para recordar, explicar, argumentar e justificar os
fatos e as decisões mais relevantes ocorridos durante o processo de projeto.
Constata-se que a cada palestra, com a repetição desses desenhos explicativos, Niemeyer
reforçava sua memória, que o obrigava a fazer associações entre as ideias. O arquiteto
conservou na memória suas experiências vividas, de modo a resgatar a cada momento o que
era mais significativo em cada projeto. Nesse sentido, o arquiteto pensava e se expressava
ativamente por meio de desenhos.
É também interessante notar a estratégia que o arquiteto adotava para despertar o
interesse de outros sobre o tema proposto. Assim, o mais importante não era apenas olhar o
que o arquiteto fazia, mas como ele produzia o desenho, a sequência e a construção de seu
pensamento durante a ação de desenhar.
Os desenhos de Niemeyer não deveriam ser meramente olhados, mas realmente apreciados
com o poder da imaginação. A proposital economia de traços servia ao arquiteto como um
meio de expressar a essência atrás da aparência de seus projetos. Depreende-se que a
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geometria apurada servia para causar o máximo de impacto com o mínimo de esforço. Assim
como uma escultura, as formas eram concebidas com contornos nítidos, expressando a
beleza a partir da economia de recursos.
Se a geometria empregada pelo arquiteto dependia essencialmente da concordância entre
arcos circulares e suas tangentes, é porque esta sequência de curvas expressava movimento
e dinamismo com o mínimo possível. Enquanto isso, geometrias mais elaboradas eram
aplicadas em elementos construtivos em menor escala, como é o caso dos desenhos das
colunas. Dessa forma, a simplicidade formal do edifício como um todo contrasta com a
complexidade pontual das colunas.
É notável como a curva racionalmente geometrizada é idealizada e definida por meio de
desenhos em corte. Normalmente as seções foram utilizadas para gerar coberturas, ou por
extrusão, no caso de abóbadas, ou por superfícies de revolução, no caso de cúpulas ou
cascas esféricas. Por conseguinte, essa projeção ortogonal facilitava a concepção da forma
externa e do espaço interno simultaneamente.
Por outro lado, as curvas de geometria "livre" foram concebidas para demarcar circulações e
coberturas ondulantes (às vezes entre pilotis), o que é o caso das marquises, assim como
para cobertura plana, que foi empregada na Casa do Arquiteto, em Canoas. Ademais, as
curvas orgânicas definiram elementos de acesso, como no caso das rampas ondulantes que
dão acesso aos edifícios, como no Museu Oscar Niemeyer de Curitiba ou de Arte
Contemporânea de Niterói.
Em edifícios altos as curvas foram definidas em planta, paralelas ao piso. Assim as plantas
eram extrudadas na vertical, perpendicularmente ao solo, como se pode ver no Edifício
Niemeyer (1954) na Praça da Liberdade em Belo Horizonte ou no Edifício Copan (1950) em
São Paulo. Enquanto isso, em edifícios baixos, com coberturas curvas, as curvas eram
extrudadas paralelamente ao solo. Logo se percebe que a definição da forma ocorria a partir
de uma estratégia compositiva, e de controle da complexidade desejada para cada projeto.
É importante destacar como os edifícios altos, construídos por Niemeyer, que estão
localizados em esquinas em centros urbanos, estabelecem uma relação harmônica com o
entorno imediato. Suas formas exuberantes geram marcos, que enriquecem o desenho
urbano. Permeável no térreo, e acompanhando a curvatura das ruas, esses edifícios
estabelecem um rico diálogo com os espaços públicos da cidade. Os Edifícios Niemeyer
(1954), BEMGE (1953), em Belo Horizonte, e Montreal (1950), Copan (1950) em São Paulo,
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são exemplos disso. Contudo, é a horizontalidade dos prédios baixos que prevalece nas
obras de Niemeyer, retos e curvos, que emergem do solo e pousam suavemente sobre ele.
Apesar de ter recebido duras críticas durante sua carreira, Niemeyer venceu os obstáculos e
manteve-se fiel à sua linha de pensamento. Se ele se tornou repetitivo algumas vezes, foi
porque projetou e construiu muito. Se ele tivesse tido apenas uma única grande ideia já
seria suficiente, mas Niemeyer conseguiu viabilizar em vida muitas boas ideias, que, diante
das insistências e oportunidades, foram algumas vezes repetidas.
Por fim pode-se concluir que o modo particular de pensar o projeto e sua geometria foi
fundamental para Niemeyer acentuar a organização da forma no espaço e seu caráter
escultórico. Para alcançar tal objetivo o arquiteto teve grandes contribuições de importantes
engenheiros, para explorar as possibilidades técnicas estruturais, assim como os elementos
arquitetônicos, de modo a preservar a integridade da forma. Desse modo, o arquiteto
conseguiu produzir um conjunto de obras singulares, que contribuiu e marcou, de modo
significativo, a arquitetura moderna durante boa parte do século XX.
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1

Há uma extensa literatura sobre autores que definem criatividade. Entre estes autores, podem-se destacar
Robert Sternberg, Mihaly Csikszentmihalyi, Teresa Amabile, Robert Weisberg, Todd Lubart, Dean Keith
Simonton e Howard Gardner.
2
Dentre os escultores que, a partir da década de 1950, realizaram grandes esculturas em espaços públicos das
grandes cidades (como Chicago, Nova Iorque, Paris), estão Pablo Picasso, Henry Moore e Alexander Calder.
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3

É importante destacar que, antes da introdução de recursos computacionais, era difícil construir superfícies
regradas, o que conduzia os arquitetos e engenheiros a simplificar a forma, e reduzi-la a formas que
facilitassem as operações no canteiro de obras. Um grande exemplo é Antoni Gaudi, que empregou um
conjunto de superfícies regradas na construção de várias se suas obras. A hibridação de hiperbolóides,
conóides e elipsoides permitiu a construção da Sagrada Família.
4
É importante destacar que as seções cônicas são curvas de segundo grau. Logo, podem ser desenhadas com
compasso. Curvas de terceiro grau ou superior não podem ser desenhadas com compasso, pois são curvas
contínuas. No entanto, atualmente essas curvas contínuas são facilmente desenhadas pelos programas gráficos
computacionais.
5
Exceto as cúpulas do Palácio das Artes e Planetário. O Auditório do Ibirapuera, na forma trapezoidal, já havia
sido concebido para o conjunto, mas foi modificado e só recentemente foi construído.
6
Poucos edifícios são dotados de iluminação zenital, fato que caracteriza os procedimentos apontados.
7
Trata-se de superfícies regradas desdobráveis, isto é, superfícies que podem ser planificadas.
8
Na prancha CM 1074, datada em 1970, que corresponde à segunda versão do projeto, aparece um detalhe
em escala 1:10, e um esquema com a equação empregada para definir a geometria da coluna. Curiosamente, o
autor do livro, Roberto Dulio (2007), ao comenta nada sobre este fato.
9
A frase original de Philip Johnson é: “Architecture is surely not the design of space, certainly not the massing
or organizing of volumes. These are auxiliary to the main point which is the organization of procession.
Architecture exists only in time”.
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PARTE V: POÉTICA, BELEZA E PLASTICIDADE NA OBRA DE OSCAR NIEMEYER
“Se a beleza do Rio de Janeiro é uma beleza natural, a de São Paulo é
beleza de cimento ... A mão do arquiteto, aqui, substitui a mão de Deus”.

Roger Bastide, 1958

Platão emprega a metafísica, isto é, o conjunto de reflexões que visam a explicação racional
da realidade, para transcender à experiência. Para atingir a “verdade”, o filósofo defendia a
desconfiança dos sentidos e das experiências. Para Platão, os sentidos são enganosos e nos
levariam a erros de interpretação. Portanto, as artes plásticas não podiam atingir a verdade
e levar ao conhecimento porque imitavam as aparências das coisas, utilizavam meios de
representação ilusórios, como a perspectiva.
De fato, Platão não foi capaz de julgar, de modo equilibrado, as artes plásticas. Platão
defendia as formas puras e regulares, os sólidos platônicos – cubo, esfera, tetraedro,
dodecaedro e icosaedro, que nunca mudam quando apreciados de vários pontos de vistas, e,
assim, seriam universais e eternamente válidos. Muitas das formas sinuosas de Niemeyer
não seriam assim aceitas como verdadeiras, pois fugiriam desse preceito que nortearia a
“verdade platônica”.
Para Platão o conceito de arte mimética, isto é, aquela que quer imitar a natureza
observada, conduziria a dois grandes tipos de problemas: ou levaria a produções
escrupulosas de imagens, que seria a imitação por cópia; ou engendraria aparências incertas
e enganosas, que levaria a imitação por simulacro.
No livro X da “A República”, Platão estabelece um diálogo entre Glauco e Sócrates sobre a
questão da beleza. Nesse diálogo Sócrates teria afirmado que “[...] o imitador não tem,
portanto, nem ciência nem opinião justa no que diz respeito à beleza [...] o imitador não tem
nenhum conhecimento válido do que imita [...] e conclui que “[...] a pintura, e
costumeiramente toda espécie de imitação, realiza a sua obra longe da verdade [...]”.
(PLATÃO, 1999, p.330-331). Como se pode notar, a imitação não tinha valor para Platão, e,
consequentemente as artes, como “mimesis”, não teria valor.
A base dos padrões morais para o bem da virtude e da vida intelectual, para os gregos da
época de Sócrates e Platão, seria a busca de ideias eternas: o Bem, a Verdade, e a Beleza por
meio da filosofia. Sócrates colocava em lados opostos o “logos” e o “eros”. Enquanto o
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primeiro diz respeito a mente, a discussão e a verdade intelectual, o segundo seria aquilo
que diz respeito à paixão, à amizade, ao desejos e aos sentidos. Assim teria início a antiga
discussão e debate entre razão e emoção, mente e corpo, o inteligível e o sensível, que
perpassou a filosofia desde a Antiguidade até os dias de hoje.
Niemeyer representa o “Eros”, enquanto Artigas representa o “Logos”. O arrojo formal de
Niemeyer, e a paixão desenfreada pelas curvas sedutoras o levou, em muitos casos, a
exacerbar o desejo acima da razão. O discurso do arquiteto em defesa do belo nas formas
sinuosas ultrapassa a “verdade” dos materiais e das técnicas construtivas. A discussão sobre
a estrutura era um mero pretexto para defender aquilo que o arquiteto defendia como o
“belo” na arquitetura. Assim, a plasticidade das formas não estaria atrelado (e nem
tampouco restrito) à noção de “verdade” construtiva, e estaria mais próxima a ideia de
“eros”, que desperta a sensibilidade e a emoção.
A beleza expressa pela plasticidade das formas é explícita, enquanto que a beleza
diretamente relacionada à “verdade dos materiais” e da correta aplicação dos princípios
estritamente estruturais é outro tipo de beleza, implícita e não visível. A primeira apela para
a emoção, o “eros”, a segunda apela para a razão, o “logos”.
“Os olhos amam a beleza e a variedade das formas [...]”, afirmou Santo Agostinho
(AGOSTINHO, 1999, p.294). Mas o filósofo explicou que essa beleza sedutora é perigosa, e
aconselhava “resistir às seduções dos olhos”, isso porque a beleza estaria situada além das
almas e além das mãos dos artistas. De fato, a plasticidade das formas empregadas por
Niemeyer seduz o olhar por sua “variedade de formas” curvilíneas que serpenteiam no
espaço. Assim, a luta entre o “logos” e o “eros” na obra de Niemeyer surgia e ressurgia a
cada novo edifício, dotado de uma “explicação necessária” que ora tendia à razão e ora
oscilava para a emoção. Como um pêndulo, ora oscilava mais para um dos lados, e, logo em
seguida, para o outro. O equilíbrio foi alcançado em algumas de suas obras, mas o que, de
fato, aconteceu foi a busca incessante por uma arquitetura dotada de grande plasticidade
que pudesse surpreender, seduzir e emocionar.
As “explicações necessárias”, escritas por Niemeyer, seria o modo que o arquiteto encontrou
para manifestar, por palavras, essa busca constante pelo equilíbrio em direção ao “belo”.
Seria essa busca algo de natureza espiritual? No Livro X de “Confissões”, Santo Agostinho
explica:
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“[...] porque as belezas que passam da alma para as mãos do artista procedem daquela Beleza
que está acima das nossas almas [...] Mas os artistas e amadores destas belezas externas tiram
desta suma beleza apenas o critério para os apreciarem.” (AGOSTINHO, 1999, p.295)

Niemeyer tentava explicar que a origem de suas propostas não era meramente uma questão
estética, seria também amparada por questões que transcendiam nossas almas, em direção
a uma ideia superior de beleza, uma beleza invisível, simbólica. A constante busca por algo
que pudesse causar espanto, surpresa e o sublime, Niemeyer experimentava formas
inovadoras, com a curiosidade de quem examinar e conhecer algo que vá além da razão.
Nesse sentido, Santo Agostinho escreveu que
“[...] o prazer corre atrás do belo, do harmonioso, do suave, do saboroso, do brando; a
curiosidade, porém gosta à vezes de experimentar o contrário dessas sensações, não para se
sujeitar a enfados dolorosos, mas para satisfazer a paixão de tudo examinar e conhecer”
(AGOSTINHO, 1999, p.297)

É importante destacar que Niemeyer, embora filiado ao Partido Comunista, não aceitou a
estética marxista, que, como bem colocou Herbert Marcuse, depreciou a subjetividade e a
interpretou como uma noção “burguesa”. A tese de Marcuse é que a arte transcende a sua
determinação social. Para este autor, a arte cria o mundo em que a subversão da
experiência própria da arte se torna possível, sob a lei da forma estética. Além disso, na arte,
a realidade é sublimada (MARCUSE, 1968, p.17). Nesse sentido, nota-se que Niemeyer
entende a arquitetura como uma arte que cria uma realidade própria, cuja ideia do Belo não
está restrita à noção de estética “burguesa”, pois dirige-se para todos, até aos mais
humildes.
Quando me pedem um prédio público por exemplo, como eu fiz agora três em Brasília, eu
procuro fazer bonito, diferente, que crie surpresa. Porque eu sei que os mais pobres não vão
usufruir nada, mas eles podem parar e ter um momento de prazer e surpresa, olhar uma coisa
nova. Esse é um lado que a arquitetura pode ser útil. NIEMEYER, a vida é um sopro)

Se a obra de arte representa e denuncia a realidade, como bem coloca Marcuse (1968, p.18),
e se Niemeyer não adere à estética marxista, pode-se pensar que sua arquitetura se
propunha a realmente dar prazer e levar arte às pessoas comuns.
Como pertencente ao domínio do “Eros”, o Belo na arquitetura de Niemeyer está atrelada
ao domínio do prazer, da descoberta, da “invenção”. Assim, é a curiosidade de descobrir
formas novas, de inovar por meio do uso de formas curvilíneas e amplos espaços inusitados,
que conduziu o arquiteto a se aventurar por caminhos não antes trilhados, em busca de algo
que pudesse causar o “espanto” original.
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Como um artista e como um arquiteto, Niemeyer interpretava os princípios da natureza,
como as montanhas, as formas presentes na natureza, para delas extrair a sua essência. Em
consequência desse fato, Niemeyer transformava em seu espírito a realidade observada,
criando novas formas, rearranjando e corrigindo essas formas conforme sua intuição
intelectual, até atingir a beleza e a máxima plasticidade dentro de seus próprios princípios
poéticos.
A arquitetura, como as artes, não se contentam em meramente reproduzir o visível, ao
contrário, partem desse mundo observado para daí extrair, organizar e remontar os
princípios e regras que orientar a sua própria poética. Niemeyer não reproduzia as formas
das montanhas, mas delas extraia a essência, a força e o vigor dessa natureza para depois
recriá-la em termos construtivos e arquitetônicos. Consequentemente Niemeyer estava mais
para a “heurésis”, isto é, para uma teoria da invenção, do que para “mimesis”, uma teoria da
imitação.
Como Frank Lloyd Wright, Niemeyer entendeu que cada material tem sua própria
“gramática”. Niemeyer explorou a plasticidade das formas derivada da plasticidade
propiciada pelo concreto armado. O arquiteto encontrou nas formas curvas um modo de
romper com a ortogonalidade do pilar e viga. Assim, suas formas inovadoras decorreram da
incessante descoberta e exploração das possibilidades trazidas pela técnica do concreto
armado para criar grandes vãos e formas sinuosas.
A teoria da invenção, a “heurésis”, de Niemeyer, baseou-se na exploração de formas
curvilíneas de grande plasticidade, mas que pudessem ser executadas a partir da técnica do
concreto armado. A invenção residia na continuidade de curvas no espaço, na continuidade
de elementos de grande plasticidade.
Mas há também o diálogo de opostos, curvas e retas, abóbada e laje plana, que gerava a
tensão pretendida pelo arquiteto. Como bem afirmou Portzamparc (2009),
[...] há quase sempre em Oscar dois elementos que dialogam e geram espaço, que nele é essa
emoção do movimento. Talvez seja a dança entre uma cúpula invertida regular e a rampa sinuosa
que sobe até ela como no Museu de Niterói, ou uma abóbada sinusoidal e seu campanário
retilíneo dinâmico na Pampulha, ou ainda um paralelepípedo vertical e um corpo horizontal
longamente abaulado em Nova York. (POTZAMPARC, 2009, p.10)

O desejado movimento, estimulado pela organicidade das curvas sequenciais, proporcionava
ao arquiteto a apreciação do espaço como algo dinâmico, tendo como base a plasticidade
das formas.
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Em 1930, Frank Lloyd Wright proferiu seis palestras. Numa delas o arquiteto norteamericano expressou seu entendimento sobre a noção de plasticidade:
This important word, ‘plastic’, means that the quality and nature of materials are seen ‘flowing or
growing’ into form instead of seen as built up out of cut and joined pieces ... ‘Plastic’ forms … are
not ‘composed’ nor set up. They, happily, inasmuch as they are produced by a ‘growing’ process,
must be developed … created”. (WRIGHT, 1930, p. )

Esta noção de plasticidade como algo que não pode ser subdivido e composto em partes,
como algo decorrente de um processo de crescimento contínuo é extremamente
esclarecedor para compreender a arquitetura wrightiana. Contudo, essa acepção não se
aplica plenamente no caso da obra de Niemeyer. Para Wright, plasticidade era um dos
princípios que ele defendia para atingir a simplicidade, a unidade entre partes e o todo, com
materiais naturais (tijolo, pedra, madeira e concreto), e ornamentos orgânicos integrados no
próprio material. Para Niemeyer, o conceito de plasticidade estava mais próximo do
entendimento de algo que é moldável, com formas contínuas expressas apenas em concreto
armado, baseadas em sequências de curvas no espaço. Wright só irá se aproximar deste
último entendimento na década de 1950, quando propõe formas mais curvilíneas e
orgânicas, justamente na mesma época que Niemeyer despontava como um arquiteto que
iria renovar o vocabulário da arquitetura moderna.
O concreto armado, para Niemeyer, era visto como algo “plástico”, que se pode modelar,
que tem a propriedade de adquirir uma forma sensível desejada, por efeito de uma ação
exterior e quem executa a obra. Portanto, a “plasticidade” seria decorrente daquilo que é
“plástico”, que pode ser adaptado e conformado, com sensibilidade, a um aspecto
determinado aspecto formal e geométrico pretendido.
Niemeyer desenvolveu um modo peculiar de projetar e de produzir sua arquitetura. Seus
inúmeros desenhos apontam que, a cada projeto, o arquiteto investigava profundamente as
formas e espaços mais expressivos, e que pudessem causar o maior “espanto” e maior
“surpresa”, revelando assim seu caráter criativo. A invenção era o foco de seu trabalho. O
arquiteto encontrou nas formas curvas e sinuosas o seu modo próprio e peculiar de produzir
sua arquitetura: sua poética.
A poética está ligada a atividade artística, e diz respeito à obra por fazer. A tarefa da poética
é regular e legislar sobre a produção artística, e, assim, tem um caráter programático,
normativo e operativo, como um manifesto que contém códigos e preceitos. A poética de
Niemeyer reside no universo de princípios que ele estabelece para si mesmo. As curvas
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baseadas em arcos de circunferência e retas tangentes permitiram ao arquiteto expressar a
plasticidade das formas desejadas. Sua imaginação foi sendo paulatinamente amparada por
um amplo repertório próprio de formas curvas. Na presente pesquisa pode-se perceber um
modo próprio de lidar com a geometria das formas livres e sensuais. O diálogo entre retas e
curvas, os caminhos sinuosos em seus projetos, o vocabulário próprio de formas puras e
formas livres constitui sua poética.
A poética de Niemeyer não reside apenas na forma, mas principalmente no modo singular
de contrapor formas aparentemente simples externamente com espaços complexos
internos ao edifício. Niemeyer criou muitos edifícios que se assemelham a grandes
“abrigos”, amplos espaços cobertos, com poucas subdivisões internas. É natural que, com a
técnica do concreto armado, se pudesse explorar grandes vãos internos, grandes abrigos.
Como bem apontou Jacques Lucan (2012, p.288), um dos conceitos mais importantes da
arquitetura moderna foi a “soberania dos abrigos”, iniciada por Auguste Perret.
Nas palavras de Lucan, Perret concebeu “abris souverains”, cujos espaços internos poderiam
atender a diversos usos, como “órgãos” necessários ao programa de necessidades. Mas
Lucan chama a atenção de um aspecto que cabe muito bem à arquitetura de Oscar
Niemeyer: enquanto o abrigo pode ser simétrico e simples enquanto forma, no seu aspecto
externo, a disposição dos órgãos, no interior do edifício não o são. No texto escrito por
Auguste Perret, intitulado “Contribution á une théorie de l’architecture”, citado por Jacques
Lucan, o arquiteto escreveu:
The great edifices of today are made up of a skeletal structure, a framework of steel or concrete
of reinforced cement is to the edifice what its skeleton is to the animal. Just as the animal’s
skeleton – balanced, rhythmical, symmetrical – encloses and carries the most diverse and
diversely located organs, so must the framework of the edifice be composed, balanced and
rhythmed, even symmetrized. It needs to be able to contain the organs and the most diverse and
diversely organisms required by its function. And its purpose. (PERRET, aput, LUCAN, 2012, p.288289).

Em decorrência do entendimento do protagonismo assumido pela estrutura como o
“esqueleto” do edifício, com regularidade, equilíbrio e simetria, e ao mesmo tempo em que
permite gerar grandes espaços internos, a distribuição de espaços funcionais não simétricos,
percebe-se como esse conceito impregnou na arquitetura moderna, nas suas mais variadas
vertentes.
Mas para Niemeyer, a estrutura modulada era apenas uma das alternativas. O arquiteto
normalmente contrapunha uma volumetria regular a outra orgânica e assimétrica. A ideia de
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“esqueleto” é entendida por Niemeyer como algo realmente mais orgânico, como aquele
dos “animais” que Perret se refere, mas que não segue literalmente.
Segre destaca o contraste entre o caráter estático da cúpula e a dinâmica do espaço interior:
O sucesso obtido no Ibirapuera culminou nas duas cúpulas – uma delas invertida – que
identificam o Senado e a Câmara dos Deputados do Congresso em Brasília [1958] [...] na OCA e
no museu [de Arte de Brasília], o caráter estático da cúpula é dinamizado pelas formas livres das
lajes interiores e as rampas de circulação. Estabelecendo-se assim um intenso diálogo entre razão
e sentimento; entre rigor geométrico e liberdade plástica. Aqui Niemeyer identificou-se com a
tese de Charles Baudelaire: “l’inattendu, l’irrégularité, la suprisse et l’étonnement sont une partie
essentielle et une caractéristique de la beauté”. (SEGRE, 2009, p.171)

Esse contraste era uma das suas estratégias, ou princípios, para atingir as características de
beleza pretendidas por sua obra. Entre o rigor da forma pura e a espontaneidade da forma
livre, o arquiteto procurava surpreender o usuário, com deliberados contrastes em sua
poética formal. Citando sempre Baudelaire, Niemeyer buscava o espanto a surpresa original.
Le Corbusier também se refere a “órgãos”, empregando metáforas para explicar seres
biológicos e mecanismos da natureza. Corbusier repercute algumas ideias de Perret, mas
com uma arquitetura moderna que contrasta em muito com a de Niemeyer quanto ao
entendimento de seres naturais e organismos vivos. Alguns edifícios concebidos nos últimos
anos da carreira de Niemeyer, como o Teatro Popular no Rio de Janeiro, analisado nesta
pesquisa, mostram uma estrutura que se distancia da ideia de um abrigo que contém
órgãos, pois a geometria curvilínea e orgânica de sua estrutura da cobertura é ainda mais
complexa do que os espaços internos que ela abriga.
Outro aspecto da poética de Niemeyer é o modo peculiar de ordenar vários edifícios dentro
de conjuntos, como no Parque do Ibirapuera, Praça dos Três Poderes e Memorial da América
Latina, entre outros no exterior. Nesses três conjuntos há diferenças substanciais quanto à
linguagem e a unidade entre os edifícios, mas há um aspecto comum: aquilo que Lucan
denomina de “ordem aberta”.
De um modo muito apropriado, Jacques Lucan contrasta aquilo que ele denomina de “ordem
fechada” e “ordem aberta”. A “ordem fechada” é caracterizada por princípios clássicos de
organização e de distribuição de edifícios, por edifícios agrupados e justapostos em torno de
pátios, praças e ruas, em espaços fechados, côncavos, com edifícios alinhados na calçada, e
consequentemente com a rua formando um “corredor”. Por outro lado, a “ordem aberta”,
segundo o autor, é caracterizada por princípios da arquitetura moderna de organização e de
distribuição de edifícios de planta livre, independentes uns dos outros, sem delimitação
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rígida de espaços públicos e privados, com edifícios que se mantêm convexos, e com a
rejeição do conceito de rua como um “corredor”. Esse conceito “fechado” e “aberto” é
muito útil para a análise de conjuntos de edifícios de Niemeyer como os citados acima.
Os edifícios no Memorial da América Latina são ordenados segundo o conceito de “ordem
aberta”, com edifícios independentes, sem a intenção de delimitar, rigidamente, uma praça,
sem “abrigar” ou mesmo formar pátios segregados. Há grande fluidez no espaço entre os
edifícios, que nunca fecham, mas que formam uma “unidade plástica” em seu conjunto.
Essa unidade é atingida pela linguagem baseada em curvas que predomina no conjunto,
pelas coberturas curvilíneas que permeiam vários edifícios, formando um todo harmônico,
mas com espaços públicos que aderem à rua.
Bruand já havia identificado no Pavilhão do Brasil em Nova Iorque, a unidade, o equilíbrio e
o contraste entre retas e curvas desejada pelo arquiteto:
No Pavilhão do Brasil, a variedade não excluía o equilíbrio, pelo contrário; este resultava de uma
série de oposições intencionais que se manifestavam no tratamento das linhas, das superfícies e
dos volumes: retas e curvas, paredes nuas cegas, vedações transparentes ou vazadas, formas
geométricas e irregulares contrastavam diretamente, fundindo-se num conjunto de unidade
perfeita. (BRUAND, 2012, p. 106-107)

A ideia de unidade é extremamente importante na definição da poética de Niemeyer. Há
sempre uma preocupação do arquiteto em criar elos entre os edifícios, elementos que se
repetem por semelhança, proporção e escala, estabelecendo e fortalecendo a ideia de um
conjunto harmônico e unificado. Mas para atingir a unidade, deve haver um pleno
atendimento em relação à proporção entre as partes e o todo que é formado por elas. Do
mesmo modo, é fundamental que haja uma passagem de um espaço a outro com o mesmo
rigor que há em relação às proporções de cada edifício. A unidade será a decorrente da
harmonia, da proporção, da escala e da geometria que compõe os edifícios entre si em
relação ao todo. Como bem afirmou Philippe Boudon (2003),
Une fois proposée la définition de la proportion comme rapprot d’une partie d’um espace à une
autre partie du même espace et celle de l’échelle comme rapport d’une partie d’un espace à une
partie d’un autre espace, l’utilisation de l’un ou l’autre terme dépendra évidemment de ce que
nous aurons au départ décidé de considérer, axiomatiquement en quelque sorte, como un
espace. Aussi, définissant l’échelle comme règle de passage d’un espace à un autre [...]
(BOUDON, 2003, p.101)

A proporção se efetua por transferência de um elemento do espaço a um outro elemento do
mesmo espaço. Esse conceito de Boudon nos permite interpretar formas e espaços
propostos por Niemeyer. Nas colunas dos Palácios de Brasília ou dos Edifícios do Parque do
Ibirapuera, ou nas coberturas de seus projetos no Memorial da América Latina, há
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elementos em cada edifício que estabelecem a proporção entre todos os edifícios do
conjunto. Do mesmo modo, a ideia que a escala pressupõe a medida de um edifício com
relação a um elemento exterior a ele, explica como os edifícios que formam esses conjuntos
possuem uma escala que os unifica. Portanto, a ideia de unidade, e sua decorrente
harmonia, são inseparáveis da ideia de proporção e de escala.
No documentário “A vida é um sopro”, Niemeyer destaca a importância do entendimento do
conceito de “unidade” para a interpretação da sua obra:
Uma vez uma jornalista em São Paulo me perguntou “Dr. Niemeyer, o senhor que sempre fala em
arquitetura diferente, por que o senhor fez essas colunas parecidas?”. Eu disse: “se você
conhecesse o que é unidade, você não me fazia essa pergunta”. Unidade, na arquitetura, é
quando os elementos compõem um conjunto, se ligam plasticamente.

Nesta frase o arquiteto esclarece alguns fundamentos e princípios adotados em sua
arquitetura. As críticas, muitas vezes exageradas ou descabidas, não consideram esses
conceitos, e acabam por emitir uma “mera opinião”, sem qualquer embasamento para a sua
argumentação. Nesses conjuntos de edifícios, propostos pelo arquiteto, deve-se ater ao
conceito de proporção, ritmo, harmonia, escala e unidade para nortear a “leitura” e
interpretação de suas obras. A unidade na obra do arquiteto é algo que não pode ser
dividido, pois há laços que interligam as partes entre si. Essa coordenação entre as partes
que proporciona a sensação de unidade e de harmonia é planejada, de modo a resultar num
todo único.
Alguns princípios norteadores já aparecem fortemente no conjunto de edifícios concebidos
em Pampulha, Belo Horizonte. Yves Bruand destaca:
Assim, longe de favorecerem, as limitações decorrentes das contingências simples só conseguiam
entravar sua liberdade criadora. Ora, nada disso de verificava em Pampulha, onde o código de
obras, excluindo as edificações públicas, assegurava plena inspiração ao arquiteto. Disso este se
valeu para lançar a uma série de pesquisas que apresentavam uma unidade geral – pois todas as
soluções propriamente arquitetônicas decorriam de variações de natureza estrutural –, mas
evidenciavam a extensa gama de efeitos que se poderia extrair da plasticidade do concreto
armado. (BRUAND, 2012, p.110)

Diante de um local que não havia se consolidado como área urbana, e também diante do
desafio de conceber um conjunto de edifícios distantes entre si, mas que se mantivesse
dentro de um mesmo “princípio” formal, espacial e compositivo, Niemeyer estabeleceu
algumas premissas para a concepção de cada edifício, mas também de modo a estabelecer
uma unidade do conjunto. As formas arquitetônicas mantêm traços que unificam o
conjunto, tendo como mesmo material o concreto armado. Entre retas e curvas, entre
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formas livres e formas simples, Niemeyer estabelece um modo próprio de fazer: a sua
poética.
Um aspecto que chama a atenção na obra de Oscar Niemeyer é sua liberdade de traçar as
denominadas formas livres. Niemeyer adotou procedimentos que podem conduzir a
descobertas inesperadas. As heurísticas permitem “achar ou encontrar” algo durante o
fazer. O desenho era o modo mais eficaz para o arquiteto criar formas inusitadas. As formas
livres e espontâneas eram geradas no intuito de tentar encontrar uma direção para o
projeto. Todavia essas formas livres não significam formas despojadas de geometria, nem
indefinição formal. Ao contrário, já nos croquis é possível notar que o arquiteto tinha
preocupações em como definir, geometricamente, as formas pretendidas a cada projeto.
Mas a geometria tinha dupla finalidade para Niemeyer: a primeira como ferramenta que
possibilitava a representação da forma desejada; segundo como ferramenta que permitia
racionalizar e viabilizar a sua construção. Como bem escreveu Boudon,
La géométrie joue em effet deux rôles plus ou moins distincts em architecture: ele est d’une part
outil de construction (stéréotomie, structures tridimensionelles, structures tendues) et d’autre
part outil de représentation [...]. (BOUDON, 2003, p.85-86)

Ambas, a definição geométrica e sua racionalização, dependentes entre si, serviam para
atender às necessidades de definir as formas para a construção. Mas além de esclarecer as
ligações entre os elementos de uma construção, a geometria seria o meio de definir a forma
de algo que ainda não existe:
La géométrie de l’architecture qui serait à faire, c’est-à-dire la clarification des liaisons entre ces
différents espaces et éventuellment d’autres encore [...] ne serait-elle pas l’élément essentiel
d’une définition d’un espace architectural [...] une sorte de substance sinon d’essence, mais
comme la définition de quelque chose qui n’existe pas et reste à construire ? (BOUDON, 2003,
p.57).

Deste modo, a geometria é o elo essencial que permite definir a forma de algo que não
existe ainda, e que permite dar a instrução para a sua construção.

Os esboços (ou croquis) elaborados por Oscar Niemeyer contêm fortes indícios de
procedimentos que o fazia criar e desenvolver seus projetos. O primeiro é a produção de
esquemas, que consistia em elaborar desenhos muito sintéticos que tinham como objetivo
catalisar ideias na imaginação.
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Sobre esquema é oportuno lembrar que um dos grandes filósofos e amigos de Niemeyer foi
Jean-Paul Sartre. O livro “A Imaginação” Sartre escreve várias passagens sobre a potência do
esquema:
O que faz a espontaneidade do espírito é a possibilidade de passar de um plano a outro. A
passagem se dá por aquilo que Bergson chama de esquema dinâmico. O esquema é uma
unidade, uma síntese contendo as regras de seu desenvolvimento em imagens, contendo ‘a
indicação do que é preciso fazer para reconstituir as imagens’ (SARTRE, 2011, p.56-57)

Essa afirmação nos leva a pensar que Niemeyer poderia ter conversado com Sartre sobre o
poder do esquema e da imaginação para a criação, seja em arquitetura ou na literatura. É
sempre bom lembrar que o arquiteto tinha o hábito de escrever, assim, além de desenhar,
havia um forte interesse de colocar em palavras o que ele fazia na prática projetual.
É sempre bom lembrar que os arquitetos desenham para lembrar, para imaginar, para
registras os rastros de seu pensamento. Assim, vários tipos de desenhos, desde os mais
sintéticos até os mais analíticos contribuem para avançar no processo de projeto.
Há outra passagem no livro citado de Sartre que nos permite avançar na ideia do
“esquema”:
Compreender, lembrar, inventar é sempre formar primeiramente um esquema para depois
descer do esquema à imagem, preencher o esquema com imagens, o que pode levar, aliás, a
modificar o esquema durante a sua realização. (SARTRE, 2011, p.57)

De fato, se o esquema tem o poder de síntese de uma ideia latente, que, como um embrião
poderá germinar e dar o fruto desejado, esse tipo de desenho ter um poder de estimular a
imaginação e de fazer com que o projeto avance por pequenos ciclos, preenchendo as
lacunas que faltam entre uma ideia geral e sua materialização.
As formas livres criadas pelo arquiteto resultam de um grande esforço de síntese. Contudo,
ao observar os desenhos produzidos pelo arquiteto realizar durante a concepção do projeto
nota-se que o esquema não surge espontaneamente, ao contrário, após várias tentativas,
que apontam diferentes caminhos a seguir, o arquiteto escolhia uma que considerasse a de
maior potencial para a situação presente. Assim, o esquema normalmente não é o ponto de
partida de um projeto, e sim um momento especial em que o arquiteto, após desenvolver
vários potenciais partidos arquitetônicos, escolhe um deles para produzir o esquema
conceitual do projeto a ser desenvolvido. Consequentemente, o esquema está muito
próximo do momento de definição do partido arquitetônico adotado, e que irá se desdobrar
em fases sequenciais de desenvolvimento dessa ideia sintética inicial de projeto.
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Mas também pode-se colocar o esquema não apenas na posição de um tipo de desenho
sintético que gere toda a concepção do projeto. Há esquemas parciais, que permitem
sintetizar pontualmente questões relativas à concepção da estrutura, relativa à
funcionalidade ou mesmo estéticas. O mais importante é pensar o esquema como um tipo
de desenho que permite a cognição em projeto.
Outra característica importante presente nos desenhos de Oscar Niemeyer é a presença de
indícios relativos às escolhas realizadas durante o processo de projeto. Não é incomum
perceber nos desenhos do arquiteto momento específicos que o fez decidir por um caminho
e abandonar outro. Nesses momentos de bifurcação, onde se apresentam vários potenciais
caminhos para avançar no processo de projeto, o arquiteto decidia e empregava maior
esforço na ideia que considerava mais adequada naquele momento. Esses fatos nos levam a
inferir que o processo criativo do arquiteto não se realizava sem esforço, como pode parecer
durante suas palestras, ao contrário, o arquiteto buscava, de modo incessante, várias ideias
antes de escolher aquela que seria aprofundada e materializada no projeto final.
É também importante destacar as críticas que o arquiteto realizava durante o processo de
projeto. Os seus desenhos mostram a “negação” de princípios adotados pelos seus
contemporâneos, com um “X” sobre as ideias que ele mais criticava. Afirmar pela negação
foi um modo interessante que o arquiteto encontrou para criticar e apontar as diferenças
entre o que ele pensava em relação aos outros arquitetos. Isso pode ser claramente notado
nos desenhos contidos juntos às “explicações necessárias”, que indicam suas escolhas e, ao
mesmo tempo, a negativa de ideias de outros.
De fato, como apontou Hugo Segawa (1997), Niemeyer era um arquiteto moderno mal
comportado. Apesar disso, deve-se considerar que essa afirmação pode ser arriscada, pois
algumas transgressões que o arquiteto realizou não o fizeram ser um “mal arquiteto
moderno”, ao contrário, indica a personalidade de um grande arquiteto em não aceitar,
plenamente, todos os preceitos instituídos, de modo consensual pelos arquitetos modernos
em sua época. Ser mal comportado seria quando não se respeita às regras de uma sociedade
ou de uma determinada corporação. Niemeyer era, de fato, um contestador de alguns dos
cânones da arquitetura moderna, e foi exatamente suas propostas inovadores que
renovaram a arquitetura moderna a partir dos anos 50.
Após ter vencido o Concurso para a Sede do Edifício da ONU em Nova Iorque, Niemeyer
passa a ter uma vivência mais intensa no exterior, tanto nos Estados Unidos como na
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Europa. Essa vivência no exterior abriu novas perspectivas de atuação para o arquiteto, e, ao
mesmo tempo o fez alcançar maior convicção e maior consciência das inovações que ele
estava propondo para a renovação da arquitetura moderna. De fato, como bem afirmo Yves
Bruand, Niemeyer atingiu maior clareza nas suas ideias a partir do momento que teve
contato direto com a cultura europeia.
O contato direto com a Europa e seus monumentos modificou radicalmente seu ponto de vista;
de repente ele compreendeu o significado das criações do passado enquanto símbolo do estágio
de uma civilização e, principalmente, o valor permanente de sua beleza, oposto ao caráter
transitório dos fatores funcionais e utilitários. O proveito que ele extraiu foi duplo. No plano
prático voltou ao trabalho com maior ardor e mais seriedade do que antes (...). No plano estético,
ele foi atingido pela clareza e lógica de estilos que até então tinha desprezado por não ter
apreendido seu verdadeiro espírito; não hesitou mais em cultivar francamente as qualidades
essenciais desses estilos, e até em procurar neles ocasionalmente, uma fonte de inspiração, mas
sem renunciar aos princípios fundamentais que até então tinham orientado sua própria
arquitetura: emprego de materiais modernos, exploração da flexibilidade do concreto armado,
linguagem formal incessantemente renovada por uma vigorosa imaginação plástica. (BRUAND,
2012, p. 181).

As fortes críticas recebidas por Niemeyer, particularmente a partir do momento que ele se
projeta no âmbito internacional nos anos 50, em sua maioria, foram pautadas pelo
desconhecimento e pelo não reconhecimento de suas maiores qualidades.
Como teria de acontecer, surgiram os contestadores, reclamando o excesso de ferro nas
estruturas e o vão maior que a história da arquitetura evidencia como um dos seus objetivos
permanentes. Lembro-me de como Joaquim Cardozo reagia a esse tipo de crítica: “Um dia vou
terminar as colunas com elementos de ferro maciço. Ficarão mais leves e isso é o suficiente para
justificar o processo”. (NIEMEYER, apud CORONA, 2001, p. 38-39).

A ousadia do arquiteto e do engenheiro mostra a contestação de cânones estabelecidos, que
só aqueles profissionais mais convictos podem contestar. Se de fato a ferragem da coluna do
Palácio da Alvorada representa quase que a totalidade da seção que encosta no solo,
mostrando uma contradição no uso do material, por outro lado logo se percebe a delicadeza
aparente em transmitir a carga da cobertura da varanda até atingir o solo. Essa poética é um
dos traços fortes e característicos da arquitetura de Oscar Niemeyer.
Niemeyer contribuiu de modo decisivo para uma arquitetura moderna ainda mais arrojada,
uma arquitetura prospectiva que via no concreto armado um potencial ainda não explorado.
Suas formas curvas, dotadas de grande plasticidade foram mal interpretadas por alguns
críticos, que de um modo ideológico e preconceituoso suavam critérios que não se
aplicavam àquilo que o arquiteto estava fazendo: uma renovação do vocabulário formal da
arquitetura moderna após a II Guerra Mundial.
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Ricardo Ohtake (2007) lembra a projeção de Niemeyer no âmbito internacional, que dentre
outros frutos, daria ao arquiteto o devido reconhecimento internacional e também o Prémio
Pritzker:
As várias estadas de Niemeyer na Europa, desde o início da década de 1960, possibilitaram que
desenvolvesse projetos de escritórios e residenciais em Israel, de uma cidade para o deserto de
Neguev, de um pavilhão para feiras em Trípoli, Paris (Partido Comunista Frances, Bolsa de
Trabalho, Casa da Cultura, jornal do Partido Comunista – L’Humanité), Editora Mondadori em
Milão, indústria Fata em Turim, a Universidade de Constantine na Argélia. (OHTAKE, 2007, p. 5563).

A experiência internacional fortaleceu as convicções do arquiteto, assim como fizeram com
que críticos começassem a rever certas posturas por falta de conhecimento do real teor de
suas obras. De um modo singular, a geometria dos projetos de Niemeyer, analisados na
presente pesquisa, demonstra esse arrojo, essa perseverança em criar formas curvilíneas de
maior expressividade. A incessante busca por formas livres e por ideias que fizessem a
arquitetura moderna avançar só foram reconhecidas tardiamente, no final do século XX.
Mas a partir dos anos 1990 reverbera, na obra de arquitetos contemporâneos, a audácia e o
fascínio pelas formas de grande plasticidade. Zaha Hadid sempre admitiu sua admiração pela
obra de Niemeyer. A geometria de formas topológicas dos últimos anos deve muito a
Niemeyer, sobretudo pela abertura de novos horizontes para a arquitetura contemporânea.
Antes mesmo do uso do computador Niemeyer mostrou que era possível ir além das formas
puras, ir além de modulações regulares e da repetição enfadonha de muitos edifícios
modernos.
A arquitetura de Oscar Niemeyer pode muito bem ter surgido de uma crítica ao racionalismo;
mas, por detrás dela jaz também um racionalismo de tipo diferente. Trata-se de um tipo de
racionalismo que procura não apenas unir a belezas às noções modernas de matemática,
geometria e sociedade, mas é justamente nesse ponto que a arquitetura de Niemeyer pode, de
fato, ser considerada como um precedente a uma geração emergente de jovens arquitetos.
Implícito em muitos dos projetos dele, seja em parte ou como um todo, está a arquitetura da
esfera da qual se originaram todas as outras formas: curvas, círculos, ondulação, esfericidade,
etc. É um fascínio que Niemeyer compartilha com outros arquitetos revolucionários, tais como
Boullé, Ledoux e Lequeu, para quem a esfera funciona como uma imagem reduzida de um
mundo governado por imutáveis a priori da razão universal. (EL-DAHDAH, 2009, p.123)

A constante busca pela “invenção” e pelo “assombro”, causado sobretudo pela originalidade
de novas formas e novos espaços, se manteve até o final de sua carreira, aos 105 anos de
idade.
Se suas obras a partir dos nos anos 1970 são mais pesadas, e não têm a mesma “delicadeza”
dos edifícios de Brasília, é porque o arquiteto era inquieto e contestador, e continuou até o
final de sua vida a atuar com grande desprendimento e com bastante ânimo rumo ao futuro.
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Os projetos realizados na Europa consolidaram uma conquista que Niemeyer desenvolveria
gradativamente em sua vida: a liberdade do desenho volumétrico de sua arquitetura. Se esta
liberdade já estava estabelecida [...], a questão que o arquiteto enfrentaria seria a de criar
“casca” e “conteúdo”, “gaiola” e “caixa”, estrutura e corpo, onde transparência e leveza são
fundamentais. (OHTAKE, 2007, p.65).

A leveza e plasticidade da casca de concreto, as grandes expressões arquitetônicas advindas
de seu arrojo estrutural, os grandes vãos indicaram que o arquiteto buscava sempre a
“invenção”, a “beleza” advinda das formas plásticas e esculturais.
Na Sede da Editora Mondadori, Niemeyer não repete literalmente o que aprendeu na
elaboração dos edifícios concebidos para Brasília: dá um passo adiante, criar formas ainda
mais variadas.
Para a Editora Mondadori, Oscar Niemeyer elaborou um anteprojeto com características
bastantes inovadoras. [...] Adotar pela primeira vez, um tratamento plástico inovador, propondo
arcos contíguos, mas desiguais, o que levou a arquitetura a ter uma linguagem diferenciada na
qual a simetria não podia prevalecer. No entanto, a repetição de quase 20 arcos desiguais
ofereceu um equilíbrio plástico de qualidades não habituais. Resultou em um edifício no qual a
emoção do observador é levada a um extremo de sensações diversas e sempre harmoniosas.
(CORONA, 2001, p.88).

Essa inquietude e desprendimento de sempre procurar se renovar a cada projeto, fizeram
com que o arquiteto se superasse. Nesse projeto em Milão, Niemeyer emprega novamente
sequências de arcos de circunferência e retas tangentes, mas de um modo levemente
diferente do que havia realizado em Brasília.
Na Europa Niemeyer leva consigo um pouco da “paisagem brasileira”, contida na
naturalidade das formas. O aço não foi um material viável no Brasil até a década de 1980.
Por isso, desde cedo o arquiteto percebeu que sua arquitetura deveria ser expressa em
concreto armado, e que este material daria a ela a expressão plástica de sua arquitetura.
No Brasil, sua terra natal, o aço era algo raro e caro demais para ser usado na maior parte dos
prédios, enquanto o concreto era, não só barato, mas um material que podia ser esticado a
limites inimagináveis, podendo ser vertido e moldado por mão de obra com pouco treinamento.
Na construção com concreto, Niemeyer pôde ver um meio de dar forma a uma arquitetura que
não apenas seria moderna, mas também entraria em ressonância com a paisagem brasileira, que
ele desenhou incessantemente, sob a aparência de formas femininas curvas. (GLANCEY, 2009,
p.52)

Niemeyer estabelece um contraponto às formas daquilo que ele chamava de arquitetura
racionalista, uma arquitetura modular e regular. Tal geometria, como bem apontou Segre
(2009) dizia respeito aos antigos materiais, como a madeira, mas não ao concreto armado.
E também que podia construir formas livres sem a tradicional modulação regular estabelecida ao
longo de séculos pela madeira e logo pelo aço. Por uma parte, o concreto armado não necessita
“componentes” modulares fixos; por outra, a construção realizada com mão de obra barata não
impõe a disciplina do canteiro que existe nos países desenvolvidos. (SEGRE, 2009, p.169)
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A plasticidade do concreto armado foi o meio que o arquiteto escolheu para exprimir sua
poética de formas livres. A espontaneidade das curvas somada a plasticidade do material
serviram ao arquiteto para atingir uma arquitetura única dentre os arquitetos modernos de
sua geração.
Niemeyer buscava o equilíbrio entre arte e técnica. Não se deixava levar apenas por um dos
lados dessa balança. Embora o arquiteto tivesse uma predisposição para as artes, sobretudo
para a escultura, o equilíbrio era alcançado pelo emprego de uma técnica apurada a cada
projeto. Portanto, a solução perfeita para o arquiteto seria quando a arquitetura seria o
justo equilíbrio entre forma, função e técnica.
De fato, não basta à arquitetura se apresentar como solução perfeita de problemas técnicos e
funcionais. Uma simples vista do passado mostra-nos que as obras que ficaram e que a todos
surpreendem e emocionam são obras da sensibilidade e da poesia. E, na verdade, diante desses
monumentos de graça e beleza, passam a plano secundário, para as épocas futuras,
características funcionais e utilitárias. Sujeita aos sentimentos humanos, mais fortes que a linha
fria da teoria e da razão, vai a arquitetura fixando através dos séculos seus marcos de harmonia e
beleza. (NIEMEYER, apud CORONA, 2001, p. 48-49).

A beleza seria atingida quando os espaços projetados com sensibilidade tivessem algo que
excedesse a mera funcionalidade e a razão, quando os espaços atingissem o esplendor de
qualidade e de bem estar ao usuário, surpreendendo-o nos seus aspectos mais próximos da
emoção.
Mas a parceira com grandes engenheiros foi uma das grandes conquistas de Niemeyer.
Sozinho provavelmente ele não teria concebido estruturas de grande arrojo e de grande
expressão plástica. Ao lado de engenheiros como Joaquim Cardoso, Bruno Contarini e José
Sussekind, Niemeyer consegue, em coautoria, estabelecer princípios estruturais que o fez
viabilizar seus projetos.
Está visto que essa imaginação criadora esteve e está dependendo fundamentalmente de
calculistas sensíveis e predispostos a cumprir uma tarefa espinhosa de conciliar a intenção do
arquiteto com as normas técnicas vigentes. Acreditamos não ser errado considerarmos, por
exemplo, Joaquim Cardozo como co-autor das citadas colunas do Alvorada, que viraram símbolo
da própria capital brasileira. (LEMOS, 2005, p.6).

Só a capacidade inventiva do arquiteto não seria capaz de materializar suas ideias. Era
necessário o amparo de profissionais que tornasse o seu projeto viável e consistente. Assim,
Niemeyer concilia e explora o que havia de melhor nos engenheiros e nos artistas com quem
trabalhou, de modo a temperar arte e técnica.
O professor e arquiteto Carlos Lemos, que trabalhou intensamente com Niemeyer,
sobretudo na década de 1950, destacou a importância da beleza e da plasticidade:
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A intenção plástica, tão bem identificada por Lúcio Costa, se sobrepujando a tudo, a todos os
demais determinantes do partido arquitetônico. Beleza e plasticidade antes de tudo. Os velhos
dogmas estéticos da Academia de Grandjean de Montigny ainda vigiam traduzidos pela
modernidade funcionalista. E, nos primeiros dias dos anos 40 do século passado, Oscar Niemeyer
submete o concreto armado à sua vontade e inaugura a liberdade plástica na arquitetura
moderna brasileira. (LEMOS, 2005, p.6).

Os grandes desafios presentes no Brasil após a II Guerra Mundial, com a rápida expansão de
centros urbanos, como, por exemplo, São Paulo, exigiam novas propostas arquitetônicas. A
liberdade plástica, destacada por Lemos, é uma grande contribuição para a arquitetura
brasileira e para a arquitetura moderna internacional. Ao submeter o concreto armado a
formas livres, Niemeyer abre novos horizontes para a arquitetura, inspirando as novas
gerações a entender a verdadeira contribuição da arquitetura para a construção de edifícios
e das novas cidades.
A construção em si era o que importava no momento. São Paulo necessitava de gente apta a
enfrentar as solicitações do progresso. O professor Anhaia Mello resumiu tudo com a expressão:
“Andava a arquitetura divorciada da construção (...) Agora, era a vez do edifício bem feito e
belo”. (LEMOS, 2005, p.6).

A arquitetura vai muito além da mera construção, exigindo a conciliação entre
conhecimentos, habilidades, experiências norteadas pela sensibilidade além da razão. A
arquitetura exige fortes conhecimentos sobre técnica e sobre materiais. Na arquitetura
moderna a concepção passava obrigatoriamente pelo correto emprego dos materiais mais
apropriados a cada situação de projeto. Niemeyer tinha maior apreço que concreto armado,
pois via nesse material o potencial de realizar sua ideia de beleza plástica.
Como bem colocou Erwin Panofsky (1994, p.44), nas palavras de Dante Alighieri, “A arte
encontra-se em três níveis: no espírito do artista, no instrumento que ele utiliza e na matéria
que recebe sua forma da arte”. O espírito do arquiteto era dotado de sensibilidade para
formas plásticas, seu instrumento era o desenho e a matéria para a realização de seus
projetos era o concreto armado.
Nos desenhos de Niemeyer já havia indicações de como a ideia seria materializada. Mas
outros aspectos e outros princípios subjacentes ao processo de projeto do arquiteto.
Niemeyer adotou princípios compositivos mais próximos da teoria das proporções
estabelecidas no Renascimento. Os desenhos elaborados à mão pelo arquiteto buscavam
uma exatidão para posicionar, corretamente, objetos no espaço, por meio da perspectiva. O
arquiteto procurava seguir as regras da proporção, ritmo e harmonia entre partes e o todo.
Graças a sua imaginação criadora, Niemeyer não procurava imitar fielmente a realidade, ao
contrário, buscava princípios encontrados na natureza que servissem para explicar sua
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arquitetura. Para capturar a essência da natureza observada, corpos femininos bem
proporcionados, formas sensuais, assim como formas naturais das paisagens serviam como
“inspiração”, como “heurésis” e não “mimesis”.
As formas dos corpos femininos eram idealizados, corrigidos, para atingir a “perfeição”
desejada em termos de arquitetura. Para tanto a geometria servia para traduzir as formas
sinuosas tão desejadas para a sua arquitetura. Portanto a geometria era um meio para
atingir um fim: a beleza das formas esculturais.
O espírito criativo e livre do arquiteto esteve presente em outros arquitetos modernos, mas
com outras características. Para Niemeyer, assim como para grandes arquitetos modernos
ao longo do século XX, como Wright, Corbusier e Mies, arquitetura estava intimamente
ligada às artes. E como toda arte, atendia a fundamentos e regras que subjazem às
manifestações artísticas. Na arquitetura, como nas várias vertentes artísticas, há leis de
percepção, de anatomia, há teoria das proporções, há procedimentos matemáticos e
geométricos para depurar as formas artísticas e arquitetônicas. Não é por acaso que
Niemeyer costumava chamar artistas para participarem de suas obras, como Cândido
Portinari, Di Cavalcanti, Athos Bulcão, entre outros. Joaquim Cardoso era engenheiro e
grande poeta.
A “inspiração” e, consequentemente, a imaginação decorria da capacidade do arquiteto em
transformar o que via em formas plásticas arquitetônicas. As curvas de corpos nus ou de
montanhas encantavam o arquiteto:
É sabido, por exemplo, que a fotografia que há tempos encabeça sua prancheta – ter dorsos
femininos, em preto e branco, numa mimese de curvas geológicas, quem sabe cariocas, tanto faz
– leva a assinatura do francês Lucien Clergue, um velho amigo seu e, de quebra, de Picasso.
Clergue, de certa forma embala fielmente boa parte da criação de Niemeyer, inspirando-lhe os
croquis em meio ao imaginário feminino [...] (GRUNOW, 2009, p.81)

Como um criador de formas novas e inusitadas, Niemeyer se inspira em tudo que vê. Mas a
geometria decorrente não é óbvia e trivial, ao contrário, são formas complexas que em
muito excedem as formas regulares de obras de seus contemporâneos.
“[...] começou a liberação destes esquemas formais simples em procura de representações mais
plásticas e complexas, cuja imagem tivesse uma expressão simbólica associada ao Brasil. Era o
momento em que se desejava estabelecer a identidade nacional baseada na herança cultural,
mas ao mesmo tempo desenvolvendo os parâmetros que definiram a construção da
modernidade presente e futura do país. Aspiração identificada com a Bossa Nova na música, o
Cinema Novo, e o movimento do Neoconcretismo na pintura. Surgiram assim as originais e
inesperadas colunas do Palácio da Alvorada, cuja leveza e continuidade rítmica abandonaram a
imagem estática do suporte isolado clássico, e assumiram a significação icônica de Brasília,
difundida urbe et orbi. Variações do tema logo desenvolvidas no Palácio do Planalto e no
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Supremo Tribunal Federal (1958). A estrutura como elemento gerador do edifício aparece na
sinuosa peça de concreto armado, utilizada na síntese obtida na Catedral (1959). O caráter
escultural dos volumes, a superação das geometrias elementares e a inspiração nas formas
complexas da natureza acontecem nas assimetrias dos dois vulcões do Centro Cultural de Le
Havre (1972) e na forma plástica – quase um casco animal – da cobertura do auditório da Bolsa
de Trabalho de Bobigny (1972)”. (SEGRE, 2009, p.171-172)

Assim, as formas esculturais são decorrentes de uma busca incessante de superar a si
mesmo, na ânsia de tornar cada projeto um novo desafio. Seu vocabulário formal era rico e
extenso, tornando-se paulatinamente num repertório que seria amplamente explorado na
última fase de sua obra, já nos anos 1990 em diante.
Edmund Burke definiu beleza assim: “Por beleza entendo aquela qualidade, ou aquelas
qualidades dos corpos em virtude das quais eles despertam amor ou alguma paixão
semelhante”. Parece haver algo de verdade quando se pensa nesta frase em relação à obra
de Niemeyer e sua alusão a corpos femininos.
Mas, por outro lado, proporção não é a causa da beleza para Burke. Para este filósofo, a
verdadeira causa da beleza seria: 1. Objetos pequenos; 2. Lisura; 3. Variação gradual; e 4.
Delicadeza.
[...] como qualidades meramente sensíveis, as características da beleza são as seguintes: em
primeiro lugar, os objetos belos devem ser comparativamente pequenos. Em segundo, lisos. Em
terceiro, a direção de suas partes deve variar; mas, em quarto, estas não devem ser angulosas, e
sim que fundidas umas nas outras. Em quinto, sua estrutura deve ser delicada, sem qualquer
aparência evidente de força. Em sexto, suas cores devem ser puras e luminosas, mas não fortes e
brilhantes. Em sétimo, caso sua cor seja vívida, ela deve ser compensada por outras. São essas,
creio eu, as propriedades essenciais à beleza, propriedades que atuam naturalmente, e menos
sujeitas a serem alteradas pelo capricho ou confundidas pela diversidade dos gostos” (BURKE,
2013, p.147-148)

É interessante pensar que na obra de Niemeyer, os elementos mais delicados e pequenos
são os que normalmente são os mais elogiados por sua beleza, como é o caso das colunas,
ou edifícios pequenos, como a Capela do Palácio da Alvorada ou a Igreja Nossa Senhora de
Fátima. Também é instigante perceber que as superfícies lisas de seus edifícios, em sua
maioria são pintados na cor branca, passam a ideia de uma superfície lisa e polida,
características do belo. Igualmente é estimulante pensar, como Burke, que a variação
gradual entre retas e curvas é uma característica válida de ser notada em várias obras de
Oscar Niemeyer.
Também é importante destacar que as formas monumentais criadas por Niemeyer são
justamente aquelas consideradas como sublimes. Burke define o “assombro” como efeito do
sublime. Na visão do filósofo, o sublime “produz a mais forte emoção de que o espírito é
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capaz” (BURKE, 2013, p.59). A magnificência é igualmente uma outra fonte do sublime”,
afirma Burke (2013, p.103). parece haver algo de verdadeiro em relação ao conceito de belo
e de sublime na obra de Niemeyer, como duas faces opostas do conceito de plasticidade de
sua arquitetura. A primeira atinge o belo pela delicadeza e pequenez, a segunda atinge o
assombro pelo sublime pela grandiosidade e monumentalidade.
Mas formas livres não significa que elas eram obtidas de modo direto, sem regras e sem
esforço. Ao contrário, formas livres exigiam a concordância entre partes de dimensões
diferentes, mas que eram conciliadas por meio de concordâncias de curvas e retas
tangentes. É também importante destacar que as formas livres eram geometrizadas de
modo a fazer com que as partes se harmonizassem com o todo. Há proporção, ritmo e
harmonia na maioria das formas livres que se pode ter acesso durante a presente pesquisa.
Tudo isso indica que o desrespeito aparente às normas era só aparente, pois a rebeldia do
arquiteto não implicava em formas desprovidas de sentido estético.
Niemeyer reverbera afirmações de Alberti quando interpreta a beleza como uma harmonia
de acordo das partes com o todo. Assim como Palladio, que defendia que a beleza resulta da
bela forma e da correspondência do todo com as partes, das partes entre si e ideia com o
todo, Niemeyer incorporou em seus projetos a mesma preocupação para atingir o mesmo
conceito de belo da Renascença. Por outro lado, Niemeyer herda, de certo modo, o conceito
de belo como algo advindo da imaginação dos românticos do século XVIII, um belo
idealizado pela capacidade inventiva do artista.
Nos projetos analisados percebeu-se claramente que as formas livres formam uma unidade
dentro do mesmo conjunto. As marquises do Ibirapuera, do atual MAC, e de tantos outros
projetos do arquiteto são exemplos dessa constatação.
Neste sentido, passaram a me interessar as soluções compactas, simples e geométricas; os
problemas de hierarquia e de caráter arquitetônico; as conveniências de unidade e harmonia
entre os edifícios e, ainda, que estes não mais se exprimam por seus elementos secundários, mas
pela própria estrutura, devidamente integrada na concepção plástica original. Dentro do mesmo
objetivo, passei a evitar as soluções recortadas ou compostas de muitos elementos, difíceis de se
conterem numa forma pura e definida; os parâmetros inclinados e as formas livres [...].
(NIEMEYER, 1958, p.3-6)

A poética de Niemeyer contém princípios que norteiam sua arquitetura. Não seriam
propriamente “normas”, pois estas são rígidas e inflexíveis. Os princípios expressos na frase
acima são a unidade e a harmonia entre edifícios, a concepção de espaço por meio da
expressão estrutural e a tão desejada plasticidade das formas.
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Plasticamente, o projeto se subordina às conveniências de unidade que a Praça dos Três Poderes
requer, procurando manter o sentido de pureza e criação predominante em todas as construções
de Brasília. (NIEMEYER, 1958, p.5).

Niemeyer procurou princípios válidos para diferentes situações de projeto. Um espaço cívico
requer diferentes preocupações do que um espaço de lazer ou um Memorial. A “pureza”, as
formas “simples” e regulares dos Palácios na Praça dos Três Poderes não é o objetivo dos
edifícios do Memorial da América Latina, ou mesmo do Parque do Ibirapuera. Trata-se de
diferentes contextos urbanos, diferentes finalidades dos edifícios, diferentes momentos
históricos, e, portanto, diferentes apropriações dos princípios estabelecidos ao longo de sua
carreira. O erro é tomar o todo pela parte, pois ao analisar um edifício, deve-se atentar aos
fatos históricos e as condicionantes que balizaram a proposta arquitetônica.
Em decorrência desses fatos, não se pode tratar as formas livres como sendo as mesmas ao
longo de sua extensa carreira. Embora os princípios básicos tenham permanecido, o modo
especifico de empregar as formas simples ou complexas, retas e curvas, não foi o mesmo em
diferentes contextos e situações de projeto.
A atenta observação, análise e reflexão dos edifícios concebidos por Oscar Niemeyer exige
de quem analisa conhecimentos básicos de estética, conceitos balizadores de princípios
inerentes ao ofício de arquiteto. O crítico e historiador deve desenvolver a sensibilidade
visual, propiciando a análise e o senso estético, e, sobretudo, critérios para identificar o
potencial criativo de cada obra analisada. A avaliação estético-plástica de obras dotadas de
formas livres requer sólidos conceitos sobre a teoria da boa forma, sobre Gestalt, para
entender os princípios norteadores tais como proporção, ritmo, harmonia, escala,
geometria, entre outros.
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