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O presente estudo abrange as diferentes in-
terpretações do termo Brutalismo no cená-
rio internacional e nacional, o impacto das 
obras brutalistas na cidade de São Paulo, 
além da influência e contribuição de João 
Vilanova Artigas. Ainda que não compre-
endido, ou até mesmo não apreciado pela 
maioria da população, o Brutalismo tem 
grande impacto na arquitetura nacional, 
marcando diversos momentos históricos. 

Com a iminente extinção das obras bruta-
listas a memória corre o risco de ser apa-
gada, deste modo, optou-se pela análise da 
obra: a Garagem de Barcos (1961 – 1963) 
projetada para o Santapaula Iateclube pe-
los arquitetos Vilanova Artigas e Carlos 
Cascaldi, localizado às margens da Represa 
do Guarapiranga, no bairro de Interlagos. 
Esta obra foi o ponto central deste estudo, 

INTRODUÇÃO

como objeto de pesquisa que determinou 
os temas a serem analisados, dando ori-
gem ao levantamento de dados a partir de 
leituras pragmáticas das obras publicadas  
de Hugo Segawa, Ruth Verde Zein, Mônica 
Junqueira de Camargo e Geoffrey Baker.

 Portanto, para a compreensão do objeto de 
estudo é necessário analisar, em uma pri-
meira abordagem, o significado do termo 
brutalismo e as características que o repre-
sentam, explícitas em obras internacionais 
e nacionais, com foco na arquitetura bruta-
lista paulista. 

A segunda abordagem apresenta a relação 
entre a obra e o sítio, através do estudo do 
histórico da represa do Guarapiranga e do 
bairro de Interlagos que direcionará ao 
projeto do Santapaula Iate Clube e a Gara-
gem de Barcos. 

A terceira abordagem interliga os temas 
apresentados nos capítulos anteriores 
através do estudo da promenade archi-
tecturale, concepção de Le Corbusier, 
que designa o percurso arquitetônico 
que enquadra a paisagem e enfatiza a 
conexão entre obra e sítio.

Por último, será apresentada a proposta 
projetual da nova dinâmica criada para 
a garagem de barcos e o trecho da repre-
sa em estudo.

Um dos oito apoios da cobertura da Garagem.
Fonte: Condephaat, via Jornal Perspectiva
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Em um primeiro momento, é pertinente 
analisarmos o emprego do termo Brutalis-
mo na arquitetura internacional e nacio-
nal, com ênfase na arquitetura paulista. 

Originando-se na Europa após a 2ª Guerra 
Mundial, onde as cidades foram pratica-
mente dizimadas por conta de bombar-
deios, surgiu a necessidade de reerguimen-
to das construções atacadas, para tanto foi 
essencial que os materiais usados fossem 

Anhembi Tênis Clube, 1961. Arquitetos João Vilanova 
Artigas e Carlos Cascaldi.  

Fonte: Tumblr kureator

1. A ARQUITETURA BRUTALISTA

mais baratos, focando na funcionalidade 
das grandes obras ao invés da estética de 
tais. Nesse contexto, foram usadas as téc-
nicas construtivas do concreto armado e 
protendido em sua forma bruta e aparente. 
O Brutalismo tem como base a despreocu-
pação em esconder elementos estruturais, 
como pilares e vigas, sendo aparente o con-
creto bruto nas obras.
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O maior desafio ao estudar o termo Bru-
talismo, de acordo com a arquiteta e pes-
quisadora Ruth Verde Zein (2007) é como 
defini-lo de maneira acurada em meio a 
diferentes definições existentes para o ter-
mo.  Através de uma caracterização geral, o 
Brutalismo é empregado para caracterizar 
obras do arquitetura moderna em concreto 
aparente e, nesse contexto, a arquiteta Ce-
cília Rodrigues dos Santos (2014) relata que 
“a busca do efeito visual bruto para o con-
creto aparente resultou na associação à fal-
sa ideia de ‘natural’, sinônimo de rústico, 
agreste, rudimentar, em estado primitivo, 
ou que não foi trabalhado.” Deste modo, 
o Brutalismo se torna alvo de rejeição em 
que a estética do bruto é questionada.  

“Cada vez mais hostis e introspec-
tivos, não é de se estranhar, por-
tanto, que os edifícios brutalista, 
estas ‘criaturas incompreendidas” 
ou esses “patinhos feios que não ti-
veram tempo de se tornar cisnes”, 
até hoje mal estudados e mal com-
preendidos, fracasso de público e

de crítica, coloquem questões 
complexas e contraditórias tam-
bém para a preservação e princi-
palmente para a proteção legal de 
seus exemplares, ou seja, para sua 
permanência, conservadas suas 
características de projeto.” (SAN-
TOS, 2014)

Instituto Salk, La Jolla, 1959-65. Louis Kahn
Foto Chris Yunker
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Ao aprofundar a discussão dos valores e de-
finições do termo “Brutalismo” a arquiteta 
Mônica Camargo (2015, p. 138) identifica 
“como algumas das suas características 
construtivas mais recorrentes: o monoblo-
co, a cobertura em grelha, a estrutura de 
concreto armado de sofisticada combina-
ção entre cálculo e desenho, muitas vezes 
resultando em pórticos, a iluminação ze-
nital, o uso de poucos materiais e sempre 
aparentes, bem como as tubulações e os 
condutores; e a exploração das texturas.”  É 
uma arquitetura que apresenta o predomí-

Os primeiros aparecimentos das obras que 
se aproximavam da considerada Arquitetu-
ra Brutalista no cenário internacional, se 
deram em meados de 1947, momento sub-
sequente a 2ª Guerra Mundial. 

Para o entendimento da origem do termo, 
Zein (2007) classifica o período de 1950 a 
1980 de acordo com as diferentes versões e 
a evolução da Arquitetura Brutalista. 

1.1 CENÁRIO INTERNACIONAL

nio dos cheios sobre os vazios com poucas 
aberturas, com destaque para a estrutura 
de concreto-aparente-armado. As caracte-
rísticas apresentadas têm origem da inter-
pretação de obras brutalistas no contexto 
geral, tanto no cenário internacional quan-
to no nacional (paulista). 

Zein (2007) relata que as definições dadas 
ao Brutalismo se conectam, mas nenhuma 
é dominante. É preciso se aprofundar nas 
diferenças existentes nos aspectos da for-
ma, do conteúdo e tempo. 
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LE CORBUSIER: PRIMEIRO BRUTALISMO

1947

Segundo Ruth Verde Zein (2017), A primei-
ra acepção está associada à expressão bé-
ton brut de decoffrage, concreto aparente 
deixado de maneira como sai das formas, 
de modo cru e direto, visto nas obras de Le 
Corbusier no pós-II Guerra, a partir da Uni-
té d’Habitation de Marselha (1952).

Observa-se que, a partir dos anos 1950, Le 
Corbusier inclui na sua obra “elementos de 
caráter escultórico, caracterizados pela nu-
dez das formas, retirando os revestimentos 
e assumindo a natureza intrínseca do be-
tão, o béton brut, que pretende transmitir 
um aspecto forte, áspero e rude”. (SANTOS, 
2014)

O historiador e crítico britânico Reyner Ba-
nham discute em seu livro, The New Bruta-
lism, as primeiras definições do termo bru-
talismo e considera a estética brutalista de 
Le Corbusier como a acepção original do 
termo. (ZEIN,2007)

Unité d’Habitation de Marselha, 1952. Arquiteto Le Corbusier
Fonte: Dom Dada (flicker user)

Capela de Ronchamp, 1950-1955. 
Arquiteto Le Corbusier

Fonte: Rosario Van Tulpe
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NOVO BRUTALISMO BRITÂNICO, VERSÃO CASAL SMITHSON OBRAS INAUGURAIS DO ESTILO BRUTALISTA

1953-1956 1953-1960

De acordo com Zein (2007), a nova geração 
de arquitetos britânicos do Pós 2ª Guerra 
Mundial,  classifica o termo como o Novo 
Brutalismo ou New Brutalism, um movi-
mento que qualifica determinado ambien-
te cultural inglês, onde, em cada país, refle-
tia o momento em que estavam vivendo e 
suas consequentes necessidades. 

As obras brutalistas passam a compor o cenário internacional, repre-
sentadas por diferentes arquitetos, e apresentam uma aproximação 
entre si através de elementos formais, construtivos e plásticos que 
constroem o conjunto de obras do brutalismo. 

Laboratórios Richards, 
Filadelfia, 1957-1961. 

Arquiteto Louis Kahn
Foto: Small Bones

Em 1953, a nova acepção é empregada em 
textos do casal de arquitetos ingleses Ali-
son e Peter Smithson. O termo foi empre-
gado para representar um movimento que 
buscava ir além do que era considerada ar-
quitetura moderna, sendo a promoção de 
uma nova tendência. (ZEIN, 2007)
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Quando tratamos do Brutalismo no cená-
rio paulista, não podemos deixar de citar 
a Escola Paulista, gerada pelo conjunto 
de vertentes derivado das duas escolas de 
arquitetura (USP e Mackenzie). (SEGAWA, 
1999, p.148)  Está relacionada a arquitetura 
produzida por um grupo radicado em São 
Paulo que, com a liderança de Vilanova Ar-
tigas (1915 – 1985), realiza uma arquitetura 
marcada pelo uso do concreto armado apa-
rente, valorização da estrutura e o volume 
horizontal. Na corrente principal brasilei-
ra, os membros do Partido Comunista Bra-
sileiro, Artigas se apresenta como um dos 
líderes nos anos 50, que se tornaria a mais 
importante figura de São Paulo dos anos 
60. 

1.2 CENÁRIO PAULISTA
FAU - USP

Fonte: Acervo FAU USP
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Segundo Segawa (1999, p.146), a arquite-
tura de Artigas apresentava propostas por 
uma sociedade igualitária, na qual a ar-
quitetura moderna - brutalista – “não se-
ria mais um estilo, mas uma causa.” (SE-
GAWA, 1999, p.146 apud KOPP, 1990).O 

“Para essa mentalidade, o domínio 
de tecnologia própria constituía um 
atributo objetivo do grau de progresso 
do país. A industrialização da constru-
ção foi uma preocupação constante, 
ainda vestígio do credo revolucioná-
rio europeu dos anos de 1920. O em-
prego de pré-moldados e a busca da 
pré-fabricação conheceram ensaios 
no período (em todo o Brasil) sem, 
todavia ter-se alcançado resolução sa-
tisfatória, afora experiências isoladas 
de alcance restrito. Mas o domínio da 
construção, mesmo tradicional e arte-
sanal, conhecia em São Paulo a força 
dos mestres de obras e construtores 
italianos e alemães, aliada à sólida in-
formação dos egressos da Escola Poli-
técnica e da Escola de Engenharia do 
Mackenzie. Rino Levi e Oswaldo Bra-
tke foram profissionais que primaram 
pela elaboração técnica de seus pro-
jetos, constituindo um paradigma de 
qualidade para os jovens arquitetos.” 
(SEGAWA, 1999, p. 149)

O professor e arquiteto Hugo Segawa discor-
re em seu livro “Arquiteturas no Brasil 1900-
1990” a respeito do desenvolvimento da arqui-
tetura e arte moderna brasileira do pós guerra 
(Guerra Fria). De acordo com Segawa (1999, 
p.149), nesta época, a industrialização da cons-
trução era um tema importante que, associada 
a presença dos mestres de obras italianos trou-
xeram um apelo à expressividade do concreto, 
que caracteriza o pensamento do movimento 
anglo-saxônico do Brutalismo de meados dos 
anos 50.

Ginásio do Clube Atlético Paulistano, 1961. Arquitetos Paulo Mendes da Rocha e João De Gennaro
'Fonte: Arquivo PMDR

brutalismo como tendência arquitetônica 
estará associada, deste modo, à Artigas e 
a geração de arquitetos da escola paulista 
como Lina Bo Bardi e Paulo Mendes da Ro-
cha, entre meados dos anos 1950 a 1970.
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A arquiteta Mônica Junqueira de Camargo 
ressalta as características da arquitetura 
brutalista paulista e a importância da di-
mensão espacial no caráter das obras bru-
talistas como componente decisivo para o 
projeto. Relata que “ainda que alguns auto-
res contestam a classificação dessa produ-
ção como uma escola, todos reconhecem 
a contribuição dessa arquitetura à cultura 
brasileira.” (CAMARGO, 2015, pg.136).

"Para melhor visualizarem-se as caracte-
rísticas das obras brutalistas, em especial, 
mas não exclusivamente exemplificadas 
pelas obras paulistas dos anos entre 1953 
e 1973, pode-se agrupá-las segundo al-
guns temas, arbitrariamente definidos, 
mas que buscam dar conta de forma mais 
ou menos ampla desse universo: partido, 
composição (em planta e elevação), siste-
ma construtivo, texturas e aparência lumí-
nica, pretensões simbólico-conceituais." 
(BASTOS; ZEIN, 2010, p. 78).

Lima, Quiroga e Perrone (2013, p.09) des-
tacam os elementos que caracterizam a ar-
quitetura brutalista. Dentre eles: o partido, 
em que o volume único abriga todas as fun-
ções do edifício; a composição, representa-
da pela planta genérica, às vezes associada 
a meios níveis; as elevações, em que ocorre 
a predominância dos cheios sobre os va-

Sesc Pompeia, 1986. Arquiteta 
Lina BoBardi
Fonte: Urban Arts 
<https://www.urbanarts.com.
br/sesc-pompeia-9-85920/p>

zios com poucas aberturas, uso da ilumi-
nação zenital; o sistema construtivo, con-
creto armado, pórticos rígidos, vãos livres; 
texturas e ambiência lumínica: concreto 
deixado aparente, valorização da textura 
do concreto, sombreamento através de bri-
ses; características simbólico-conceituais: 
valorização do aspecto austero, a expressão 
direta e crua solução estrutural claramente 
legível.
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O caráter das obras brutalistas é represen-
tado através da expressiva materialidade, 
assim como a dimensão espacial, especial-
mente no caso paulista, onde a espaciali-
dade se torna um componente decisivo do 
projeto. O corte torna-se fundamental para 

Através desta caracterização geral, procu-
rou-se compreender os valores que pode-
riam estar na origem da preservação e da 
proteção da arquitetura moderna brutalis-

Museu de Arte de São Paulo - Masp, São Paulo, 1958. Arquiteta Lina Bo Bardi
Foto: Nelson Kon

"Corte" - FAU USP
Fonte: Plataforma Arquitectura

a compreensão das composições espaciais 
as quais articulam planta e elevação atra-
vés dos pés-direitos duplos, vazios e pátios.

ta, buscando identificar aspectos de auten-
ticidade e leveza através de um elemento 
“rude” como o concreto.
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Antes de tratarmos do projeto que será 
analisado neste capítulo, é de grande im-
portância compreendermos o contexto em 
que o objeto de estudo está inserido, atra-
vés da análise do histórico da represa do 
Guarapiranga associado ao bairro de Inter-
lagos. 
A história do bairro está ligada aos percur-
sos, à topografia e principalmente às repre-
sas e seus valores paisagístico, turístico, 

2. BRUTALISMO ÀS MARGENS DO GUARAPIRANGA

histórico e ambiental. As pesquisas histó-
ricas da represa do Guarapiranga e do bair-
ro de Interlago conduzem ao surgimento 
do conjunto arquitetônico representado 
pelo Santapaula Iateclube e a Garagem de 
Barcos, os quais se encontram, atualmen-
te, em estado de degradação.  Diante disto, 
há uma discussão e uma preocupação emi-
nente com o descaso e falta de manutenção 
das obras do entorno do Guarapiranga, em 

especial, trataremos da Garagem de Barcos 
do Santapaula Iateclube.
A garagem de barcos do clube santapau-
la em Interlagos, é considerada uma das 
obras mais emblemáticas de Vilanova Ar-
tigas, e uma das mais revolucionárias do 
brutalismo paulista por sua expressiva 
formalidade através da solução estrutural. 
Atualmente, a obra passa por uma fase de 
abandono e de degradação pela ação do 

tempo. Há infiltração, ferrugem e picha-
ções que acabam por descaracterizar um 
dos marcos da arquitetura brutalista. 
A garagem de barcos se torna um grande 
exemplar ao que se refere à recuperação 
de um patrimônio moderno e também de 
como recuperar a considerada “praia pau-
listana”, pouco conhecida por seus habi-
tantes. 
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Em 1901, a Cia. Light, na época responsá-
vel pelo fornecimento de energia elétrica 
na cidade de São Paulo, construiu a Usina 
Hidrelétrica de Parnaíba com o objetivo de 
movimentar os bondes elétricos. 

A urbanização e a industrialização deman-
daram o aumento da geração de energia, 
o que resultou na busca de “uma fonte de 
força hidráulica nas proximidades da cida-
de de São Paulo.” (SOUZA, 1989, p.62)

De acordo com as arquitetas Ruth Verde 

2.1 A REPRESA DE GUARAPIRANGA E O SURGIMENTO DO 
BAIRRO DE INTERLAGOS

Zein e Lela Brandão de Oliveira (2003, p.03), 
“para garantir o fornecimento contínuo de 
água para a nova usina fazia-se necessário 
regular o regime de águas do rio Tietê – sa-
bidamente sujeito a períodos alternados 
de seca e inundações”.  Portanto, a solu-
ção mais simples seria a construção de um 
reservatório de água, criando – se um lago 
na várzea do rio, na própria cidade de São 
Paulo. Possivelmente por razões políticas e 
econômicas, Zein et al. (2003, p.03) relata 
que “escolheu-se situá-lo não, como seria 

natural, no próprio rio Tietê (possivelmen-
te criando-se um amplo lago na sua várzea, 
ou seja, na própria cidade de São Paulo e 
bem próximo ao seu centro ), mas ao invés, 
num afluente de seu afluente Pinheiros - ou 
seja, no rio Guarapiranga, ou Embu-Gua-
çu”. O segundo local era viável do ponto 
de vista técnico e financeiro (SOUZA, 1989, 
p.82). Possivelmente, escolheu-se essa op-
ção por estar localizada na região de Santo 
Amaro e não na capital (OLIVEIRA;ZEIN, 
2003, p. 03)

Em 1906, foi iniciada a construção da re-
presa Guarapiranga pela Cia. Light, en-
trando em operação em 1908, garantindo 
os recursos hídricos necessários para abas-
tecer a Usina Hidrelétrica de Parnaíba. De 
acordo com Zein et al. (2003, p.03) “o po-
tencial ambiental e paisagístico da represa 
do Guarapiranga foi quase sempre estabe-
lecido praticamente à revelia de seus pro-
prietários (a ‘Light’ e seus sucessores), e 
sempre de maneira relativamente informal 
e precária.” 
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Em 1935, foi anexado à capital o município 
de Santo Amaro o que potencializou a re-
gião. Segundo Maria Cristina de Carvalho e 
Denise Mendes (2000, p. 48), a área tornou 
- se “privilegiada para os investimentos 
imobiliários, principalmente os voltados 
para a burguesia paulistana, tanto pela dis-
ponibilidade de terras como pela aprazível 
paisagem do lago construído pela Light.”

Em 1937 nasce o projeto “cidade satéli-
te balneária de interlagos”, desenvolvi-
do pela empresa “S/A de Auto Estradas” 
fundada em 1925 por Luis Romero San-
son, com a contribuição do urbanista 
francês Alfred Agache, de acordo com 
os estudos de tombamento do Departa-
mento do Patrimônio Histórico (DPH), 
da Prefeitura de São Paulo (2000, p. 38):

Baseada no modelo cidade – jardim, a “Ci-
dade Satélite” foi pensada como um bairro 
voltado para a elite paulistana, com amplos 
lotes residenciais, áreas comerciais e de la-
zer, através da “vocação natural da área da 
Represa do Guarapiranga como local volta-
do ao lazer e à recreação, propício à instala-
ção de clubes esportivos e náuticos; região 
ideal para o investimento de empresas lote-
adoras, que vendem a idéia do subúrbio-jar-
dim” (CARVALHO; MENDES: 2000; p.59).

A construção da represa de Guarapiranga 
e, posteriormente, da Billings em 1925, 
contribuiu para o desenvolvimento da re-
gião de Santo Amaro. A partir de 1926 a re-
presa do Guarapiranga passou a servir de 
manancial para abastecimento público, 
devido à demanda de água para popula-

“Além do loteamento de Interlagos e 
da construção de um autódromo - um 
chamariz para a venda dos terrenos 
para uma classe social mais abastada -, 
Sanson também projetou e construiu o 
Aeroporto de Congonhas. Na verdade, 
o novo bairro fora planejado como uma 
cidade satélite. Mas os planos de Sanson 
não paravam aí. Acreditando no poten-
cial turístico da região, sobretudo pela 

Construção da Represa Guarapiranga, 1908.
Fonte: Alô Tatuapé <https://alotatuape.com.br/abastecimento-de-agua-em-sao-paulo/> 

presença da represa, criou um balneário 
ao longo da margem leste da Represa 
de Guarapiranga, na altura da Avenida 
Atlântica, atual Robert Kennedy. Para 
formar a praia dos paulistanos, no iní-
cio dos anos 40, Sanson mandou trazer 
diversos caminhões de areia de Santos.”

ção que estava em crescimento na região 
metropolitana. Segundo Zein et al. (2003, 
p. 05), entre as décadas de 20 e 30, a re-
gião entre as duas represas passa a atrair 
a atenção de investidores privados.  Com 
o crescente interesse pela ocupação das 
margens da represa, esta se torna alvo de 

vários empreendimentos imobiliários, 
principalmente voltados para a elite pau-
listana. (OLIVEIRA; ZEIN, 2003, p. 05) 
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A arquiteta Andrea Tourinho (2015, p. 175) 
discorre sobre a “Cidade Satélite” a qual pre-
via, também, a implantação de uma quadra 
no eixo da avenida principal, frente à repre-
sa, destinada ao que seria o Grande Hotel 

O bairro de Interlagos em 1988.
Fonte: Edu Garcia/Estadão

Com a implantação do au-
tódromo em 1940, os lotes 
residenciais foram ocupa-
dos pela classe alta. As ini-
ciativas que visavam uma 
ocupação mais qualificada 
do entorno não contribuí-
ram para o uso público das 
margens. A elitização da 
região enfatizou a segre-
gação espacial, compro-
metendo a destinação 
da área ao uso coletivo.

Vista panorâmica da Cidade Satélite de Interlagos e Autódromo Interlagos
https://www.youtube.com/watch?v=7eE-mU4l_R4

Interlagos. O projeto original era constitu-
ído por um complexo hoteleiro com casi-
no, porém, na época, foi instituída uma lei 
que proibia os casinos. Deste modo, a obra 
foi abandonada pelo antigo proprietário.
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A estrutura inacabada foi aproveitada para 
a construção do clube, pela Santapaula Me-
lhoramentos S/A, empresa que atuava na 
construção e montagem de clubes recrea-
tivos e comprou o terreno com uma área de 
19.000 m² em 1960, reaproveitando a estru-
tura da edificação existente para construir o 
clube náutico, que recebeu o nome de Santa-
paula Iateclube. (TOURINHO, 2015, p.175)

No início da década de 60, os arquitetos 
João Baptista Vilanova Artigas e Carlos Cas-
caldi são convidados para assumirem a re-
forma do complexo, adaptando o esqueleto 
do Grande Hotel Interlagos para implantar 
a sede do Clube Santapaula, desse modo, 
“reorganizando seus espaços internos para 
a sede social e adicionando um conjunto de 
piscinas, bem como na construção da gara-
gem de barcos”. (TOURINHO, 2015, p.176)

Inaugurado em 1964, o programa do com-
plexo foi distribuído em três pavimentos, 
os quais abrigavam a administração, os 
restaurantes e três salões e as dependên-
cias sociais como as piscinas e as saunas. 
O conjunto de piscinas conta com dois 
blocos que “estão separados por um es-
paço de circulação, sendo uma passagem 
subterrânea sob a Avenida Robert Kenne-
dy (atual Avenida Atlântica), que permite o 

O conjunto de piscinas conta com dois 
blocos que estão separados por um espaço 
de circulação, sendo uma passagem sub-
terrânea sob a Avenida Robert Kennedy 
(atual Avenida Atlântica), que permite o 
acesso à área que o clube passou a dispor 
junto à margem da represa. Garante, tam-
bém, a segurança às famílias frequentado-
ras do clube do futuro tráfego na Avenida 
Atlântica. (OLIVEIRA; ZEIN, 2003, p. 06)

De acordo com Ruth Zein e Lêda Oliveira 
(2003, p.06), Artigas e Cascaldi esboçam 
ideias para a ocupação desse outro terre-
no, que seria destinado ao “setor náuti-
co” do clube. A solução para a ocupação 
da margem da represa seguindo o tema 
“náutico” indica uma nova etapa para a 
arquitetura de artigas, um dos maiores 
representantes da arquitetura brutalis-
ta, através da criação de “uma das mais 
notáveis obras da escola brutalista pau-
lista: a garagem de barcos do clube San-
tapaula.”  (OLIVEIRA; ZEIN, 2003, p. 07)

Anúncio do Santapaula Iate Clube Fonte: São Paulo Antiga  
<http://www.saopauloantiga.com.br/santapaula-iate-clube/

Vista aérea do Iate Clube nos anos 60.
http://www.saopauloskyline.com/2011/10/santapaula-iate-clube.html?m=1

acesso à área que o clube passou a dispor 
junto à margem da represa.” (OLIVEIRA; 
ZEIN, 2003, p. 06)   Garante, também, a se-
gurança às famílias frequentadoras do clu-
be do futuro tráfego na Avenida Atlântica.



48 49

BRUTALISMO ÀS MARGENS DO GUARAPIRANGA A GARAGEM DE BARCOS SANTA PAULA

A partir dos anos 60, como consequên-
cia da defasagem de políticas claras de 
uso e ocupação do solo por parte da Pre-
feitura do Município de São Paulo e pela 
falta de fiscalização por parte da proprie-
tária para impedir invasões de suas mar-

Anúncio do Santapaula Iate Clube 
Fonte: São Paulo Antiga  
<http://www.saopauloantiga.com.br/santapaula-
-iate-clube/>

Foto atual da ocupação irregular às margens da represa
Ardilhes Moreira

gens, o entorno do clube passa a ser ocu-
pado por loteamentos irregulares, como 
os fundos de vale inundáveis e terrenos 
em risco de desmoronamento, invadidos 
por moradias precárias agrupadas em 
“favelas”. (OLIVEIRA; ZEIN, 2003, p. 04)
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De acordo com Zein e Oliveira (2003, p. 09), 
em meados da década de 80, o Santapaula 
Iate Clube foi encerrando suas atividades, 
porém, não se sabe os motivos. O edificio 
se encontra em estado de degradação pela 
falta de manutenção parte do seu ultimo 
pavimento nao foi concluido. O antigo San-
tapaula Iate Clube foi tombado em 2007 
pelo Conpresp (Conselho Municipal de 
Preservação do Patrimônio Histórico, Cul-
tural e Ambiental da cidade de São Paulo). 

Em foto atual, a vista aérea da ocupação desordenada nas margens da Bacia do Guarapiranga. 
Odair Faria. Acervo Memória Sabesp

Atual estado de abandono do antigo clube.
Foto: Diego Bis 
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O projeto original trata-se de uma cobertura 
retangular ao mesmo tempo em que abriga 
todas as funções quase não possui vedos. O 
cobertura de concreto armado com 70 me-
tros de comprimento, de proporção 1:5, é 
composto por duas vigas principais longi-
tudinais em concreto protendido que tra-
balham como pórticos, com espaçamento 
de 14 metros. (OLIVEIRA; ZEIN, 2003, p.07) 

A construção da Garagem de Barcos, 1961.
Fonte: Acervo USP

Na Garagem de Barcos Santapaula Iate 
Clube, projetada pelos arquitetos João Ba-
tista Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, no 
período de 1961, a 1964 estão explícitos os 
conceitos do Brutalismo, representados 
através da materialidade e do aspecto for-
mal e estrutural. A obra apresenta o efeito

plástico característico das obras de Artigas: 
o concreto como sai das formas, apresenta 
a marca das tábuas de madeira. Quanto ao 
partido, com base nos princípios do bruta-
lismo, nota – se a preferência pela solução 
em monobloco, onde a cobertura abriga to-
das as funções do programa e é caracteriza-
da pela horizontalidade pela solução volu-
métrica. A integração com o sítio acontece 
através da adequação do projeto a topogra-
fia, o estudo dos acessos e a continuidade 
visual entre a avenida e a represa propor-
cionado pelo vazio sob a cobertura.

2.2 A GARAGEM DE BARCOS
Vista da piscina do antigo clube. Ao fundo, a 
Garagem de Barcos
Fonte: Condephaat
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Ruth Verde Zein, em sua tese de doutorado 
“A arquitetura da escola paulista brutalis-
ta 1953-1973”, apresenta os aspectos for-
mais, estruturais e a composição espacial 
da obra. De acordo com Zein (2005, p. 145), 
cada viga é sustentada por quatro pilares 
que vão se afinando em direção ao solo e 
parecem pousar sobre os muros de pedra. 
As vigas principais estão conectadas por vi-
gas nervuradas dispostas transversalmente 
com espaçadas de 1 metro. As vigas trans-
versais são posicionadas de forma a criar 
três trechos, onde as lajes possuem alturas 
diferenciadas, configurando dois rasgos 
zenitais na cobertura que trazem clarida-
de para a garagem. A iluminação natural é 
garantida, também, pela presença de cinco 
claraboias, situadas, duas sobre a área do 
bar e as outras três na área de depósito de 
velas e motores (ZEIN, 2005, p. 146). Os vo-
lumes da claraboia criam um efeito plásti-
co, contribuindo para a identidade da obra.

A obra apresenta uma variedade de situa-
ções espaciais, de acordo com funcionali-
dade de cada ambiente, através dos dife-
rentes pés-direitos proporcionados pela 
laje tripartida. Na ponta norte da cobertura 
encontra – se o bar, definido por um espaço 
de convivência, “em que algumas paredes 
que não chegam a atingir a altura da laje, e 
que parcialmente avançam fora de sua pro-

Destaque para um dos oito apoios.
Fonte: Jornal Perspectiva 

Vista da Garagem de Barcos no cota da represa.
Fonte: SGBL

jeção, definem áreas para sanitários e de-
pósito de apoio para um bar” (OLIVEIRA; 
ZEIN, 2003, p.08). É um espaço que permi-
te a contemplação da paisagem da represa.

Através da escada em concreto protendido 
situada na área do bar é possível acessar o 
nível da represa. Ausente de corrimão devi-
do a solução técnica, a escada está engas-
tada ao muro de pedra, não se apoiando 
no chão, trazendo leveza ao elemento de 
concreto protendido (ZEIN, 2005, p.145).
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Após a área do bar, no mesmo nivel, está lo-
calizada a cobertura de uma area com pe di-
reito duplo cujo piso situa-se na cota da re-
presa; o trecho central da laje de cobertura 
está posicionado um pouco abaixo em re-
lação aos outros dois trechos da laje de co-
bertura, de modo em que o pé direito total 
é rebaixado. (OLIVEIRA, ZEIN, 2003, p08) 
A diferença de alturas cria os vãos horizon-

Relação entre pé - direito duplo e passarela coberta.
Fonte: cultura.sp

Corte e elevações da Garagem de Barcos
Fonte: Julio Beraldo Valente

tais que permitem um rasgo de ventilação 
e iluminação, beneficiando, principalmen-
te, o bar. O espaço seguinte está conectado 
ao espaço de convívio através da passarela 
coberta, sendo uma “estreita e longa fai-
xa definida, no lado de dentro, pelo muro 
de arrimo que delimita as áreas úteis do 
pavimento inferior.” (ZEIN, 2005, p. 145)
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Plantas da Garagem de barcos
Fonte: KAMITA, 2000, p.89

Zein (2005, p. 145) analisa a área localiza-
da sob a ponta sul da cobertura como sen-
do o terceiro momento do edifício. Nesse 
trecho, a garagem possui dois níveis, de-
finindo um platô que se estende parcial-
mente além da cobertura, sendo limitado 
pelo muro de pedra. Segundo Zein (2005, 
p.145), existem algumas paredes, cuja altu-
ra também não atinge a laje, definem um 
compartimento, destinado originalmente 
a depósito de velas. O pavimento possui 
um rasgo quadrado na laje do piso que 
garante a conexão visual entre os níveis e 
promove a ventilação para a área fecha-
da inferior, onde se situam os depósitos 
para motores, o qual é iluminado e venti-
lado, também, através de duas aberturas 
no muro de pedra. O desenho da janela dá 
ênfase à espessura e ao aspecto maciço do 
muro (OLIVEIRA; ZEIN, 2003, p. 07). A es-
cada que conecta o pavimento do nível da 
rua com o do nível da represa está situada 
entre o muro de arrimo e os depósitos. 

O pavimento inferior ocupa 2/3 da área de 
projeção da cobertura, cuja cota de nível 
corresponde à da represa, onde os arqui-
tetos trabalharam a declividade natural do 
terreno de forma a configurar um emba-
samento semi-enterrado. O túnel de pas-
sagem entre a sede do clube e a garagem 
também garante acesso às margens do 

“Em época pouco posterior à constru-
ção da “garagem” foram realizadas 
outras coberturas, mais ou menos 
precárias, na ponta norte desse lote, 
com essa finalidade; tampouco os 
depósitos de velas e motores tiveram 
um uso muito efetivo, enquanto o clu-
be esteve funcionando, de maneira 
que o edifício era apenas um ponto 
de apoio do ‘setor náutico’ do clube.” 
(OLIVEIRA;ZEIN, 2003, p.09)

Em 2000, o conjunto, de inegável impor-
tância, encontrava-se abandonado, sofren-
do com a deterioração provocada pela au-
sência de manutenção.

Guarapiranga. (OLIVEIRA; ZEIN, 2003, p. 07)

A laje central de pé direito duplo se desti-
naria ao armazenamento de pequenos bar-
cos, desmontados, com seus motores e ve-
las armazenados no depósito. Nesse setor 
o piso se prolonga, dando forma a “rampa 
de concreto que, suavemente adentra a 
represa e facilita a retirada dos barcos da 
água e sua acomodação sob o vão central 
da garagem.” (ZEIN, 2005, p. 146)

Zein et al. (2003, p. 09) relata que, provavel-
mente por má administração do próprio 
clube, “o edifício nunca chegou a ser exten-
sivamente usado como ‘garagem’, ou área 
de abrigo, de veleiros – atividade que seria 
compatível com seu porte, programa e di-
mensões.
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“A dificuldade e a falta de critérios 
para a conservação e principalmen-
te para o restauro do concreto bruto 
aparente, levando em conta não só a 
sua materialidade como também as 
posturas conceituais implicadas no 
projeto e nas técnicas utilizadas na 
construção, ou a falsa ideia de que a 
arquitetura brutalista “não precisa de 
conservação” – porque quanto mais 
mal conservada melhor cumpriria 

“Da segunda metade da década de 
1950 até o final de 1960 foi seleciona-

Segundo Tourinho (2015, p.180), o tomba-
mento da área do Santapaula Iate clube, 
realizada pelo Conselho de Defesa do Pa-
trimônio Histórico Arqueológico, Artístico 
e Turístico (Condephaat) abrange as obras 
novas realizadas por Artigas e Cascaldi (a 
piscina, a garagem de barcos e a passagem 
subterrânea), porém, não integra a estru-
tura anterior adaptada para a sede do clu-
be,  privilegiando o aspecto arquitetônico 
e a autoria, visto na justificativa do tomba-
mento:

Estado atual da obra.
Fonte: Tuca Vieira

Rampa: acesso a represa
Fonte: Julio Beraldo Valente

da a Garagem de Barcos. Escolhida 
para representar programa de lazer, 
foi projetada para completar as insta-
lações do Santapaula Iateclube, e foi 
ligada a esse através de túnel subter-
râneo que atravessa a Avenida Robert 
Kennedy.O tombamento justificou-se 
por este ser projeto de expressão má-
xima da experimentação estrutural 
fundamental na obra de Artigas: uma 
grande cobertura de concreto aparen-
te que se sustenta apenas sobre os 
apoios, escorados diretamente nos 
blocos de pedra sobre os muros de ar-
rimo, sem qualquer meio de fixação.” 
(TOURINHO, 2015, p. 180 apud MIU-
RA, 2013, p. 10).

seus votos de brutalidade e verdade, 
ou porque é recorrente a confusão 
entre verdade dos materiais sem re-
vestimento e obra inconclusa -, veio 
comprometendo estruturas e com-
prometendo a integridade de muros, 
paredes, e outros elementos cons-
trutivos às vezes já fragilizados pelo 
desgaste acentuado, consequência da 
utilização de técnicas construtivas ex-
perimentais.” (SANTOS, 2014)
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Já o tombamento do Santapaula Iate-
clube, na instância municipal, abran-
ge todas suas instalações e transcende 
os aspectos arquitetônicos, apontan-
do, também, os valores histórico, am-
biental e paisagístico do conjunto. 
(TOURINHO, 2015, p.180)
Em 2007, o Conpresp (Conselho Mu-
nicipal de Preservação do Patrimônio 
Histórico, Cultural e Ambiental da Ci-
dade de São Paulo) por meio da Reso-
lução nº 03/Conpresp/2007, efetivou o 
tombamento. Contempla os elemen-
tos do conjunto arquitetônico da Ga-
ragem de Barcos e a rampa de acesso 
à represa de Guarapiranga, à Avenida 
Robert Kennedy n° 4308 e nº 4900; a 
Sede Social do referido clube, à Aveni-
da Berta Waitman n° 315; e, o túnel de 
ligação entre os dois primeiros.

“A Resolução expressamente reco-
nheceu os valores histórico, ambien-
tal e arquitetônico do conjunto, bem 
como o fato da garagem de barcos 
constituir ‘uma das obras mais sig-
nificativas da fase brutalista do Mo-
vimento Moderno em São Paulo’.“ 
(TOURINHO, 2015, p. 181)





66 67

BRUTALISMO ÀS MARGENS DO GUARAPIRANGA A GARAGEM DE BARCOS SANTA PAULA

O capítulo apresenta a designação do ter-
mo promenade architecturale, que repre-
senta os caminhos projetados com o pro-
pósito de emoldurar diferentes trechos 
da paisagem. Os três estudos de caso que 
serão analisados apresentam as conexões 
entre obra e sítio através da interpretação 
das características do contexto e a criação 
de percursos.

Segundo o arquiteto Carlos Maciel (2002), 
a concepção da promenade architecturale, 
de Le Corbusier, designa a estratégia pro-
jetual do espaço moderno. Associada aos 
cinco pontos da arquitetura, a promenade 
architecturale se fazia fundamental para a 
compreensão de muitas das obras elabo-
radas por Le Corbusier (MACIEL, 2002). 
De acordo com a arquiteta Miriam Souza 

 “Esta residência será um pouco 
como uma promenade architec-
turale. Entra-se: o espetáculo ar-
quitetônico se oferece por meio 
do olhar; em sequência um 
passeio e perspectivas se desen-
volvem em grande variedade”. 
(LIMA MK, 2014, p. 04, apud 
CORBUSIER, 2006, p.60)

3. A FABRICAÇÃO DA PAISAGEM

Villa La Roche (1923 - 25). Arquiteto Le Corbusier.
Fonte: Oliver Martin-Gambier

de Lima (2014, p. 04), “o primeiro momen-
to em que Le Corbusier deixa registrado a 
ideia de promenade encontra - se no co-
mentário sobre a casa Villa La Roche (1923 
- 25)”:
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Maciel (2002) afirma que a manipulação 
dos elementos tectônicos na obra possibi-
lita a reinterpretação das relações e intera-
ções humanas criando, consequentemen-
te, um novo modo de vida.

Segundo o professor Geoffrey Baker (1984, 
p.07), “a ação conjunta de horizontais e 
verticais introduz o princípio da oposição 
equilibrada de tensões. A vertical expressa 
uma força de significação primária, a gra-
vidade, a horizontal fornece uma sensação 
também primária - o plano de sustentação; 
a simultaneidade de ambas produz uma 
sensação de satisfação plena, simboliza o 
equilíbrio absoluto na experiência huma-
na de permanecer erguido sobre o solo”. A 
diagonal cria o estado de equilíbrio entre a 
verticalidade e a horizontalidade.

Baker relata que o aspecto formal de cada 
edifício origina-se a partir do contexto em 
que está inserido e das forças naturais 
como insolação, vistas:

Dinâmica da circulação no interior da residência.
Fonte: BAKER, 1984, p. 211

A composição das verticais, horizontais e diagonais.
Fonte: BAKER, 1984, p.07

As definições das vistas de acordo com as caracterís-
ticas do local. Fonte:  BAKER, 1984, p.56

“No interior, enquanto a rampa cen-
tral sugere uma organização simétri-
ca para quem chega através da entra-
da principal, reforçando a expectativa 
produzida pela disposição dos volu-
mes externos, a escada orientada em 
direção oposta e o hall assimétrico 
contrariam de imediato tal expecta-
tiva, indicando a complexidade das 
articulações do espaço interior.” (MA-
CIEL, 2002)

“A concepção se realiza através de um 
conjunto de propriedades materiais, 
trabalhado conscientemente com o 
objetivo de realizar a ideia de variação 
de percurso, obrigando a experiência 
do objeto arquitetônico em diferentes 
posições e pontos de vista e variando 
constantemente a relação entre obje-
to e fruidor.” (MACIEL,2002)

“A relação entre edifício e entorno se 
estabelece da forma mais positiva, 
considerando fatores tais como as 
vistas , trajetória solar, a proximidade 
das vias de acesso. Os fatores do lu-
gar, sejam esses a colina ou vale, um 
rio ou uma rodovia, são aspectos que 
influenciam direta ou indiretamente 
na forma.” (BAKER, 1984, p. 04)

Os diferentes pontos de vista.
Fonte: BAKER, 1984, p.201
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A ideia da arquitetura como fabricação da 
paisagem é vista, também, em algumas 
das primeiras obras de Álvaro Siza, como a 
Casa de Chá da Boa Nova (1958 -1963) e as 
Piscinas das Marés (1961 - 1966) em Leça 
da Palmeira, ao norte da cidade do Porto, 
em Portugal. Os projetos apresentam a 
concepção da promenade architecturale 

desde a avenida costeira até o acesso mais 
importante da obra”. Já na segunda obra 
ao percorrer a suave rampa de concreto 
paralela à estrada, as paredes limitam as 
vistas tanto do tráfego quanto do oceano 
à frente. O arquiteto manipula o elemento 
de transição entre a estrada e o mar e pro-

Os percursos criados.
Foto: Petr Šmídek, 2011.

Acesso à Casa de Chá. Fonte: <https://stephenvaradyinteriortraveller.com/2016/06/22/porto-casa-de-cha-da-boa-
-nova-portugal/casa-de-cha-da-boa-nova-by-alvaro-siza-02/>

picia uma experiência sensorial dentro do 
edifício (BALTERS, 2013).

Nos próximos subcapítulos serão analisa-
dos três estudos de caso que apresentam a 
relação da obra com o local e as diferentes 
concepções de percurso, de acordo com as 
interpretações do contexto.

através do desenho do "percurso arquite-
tônico". Na primeira obra, o arquiteto tra-
ça um caminho formado por plataformas 
e escadas que conduzem à Casa de Chá, e 
determinam vistas para a paisagem. Estes 
elementos, segundo o arquiteto Luciano 
Margotto Soares (2001, p.26), “configuram 
a sequência serial de espaços que conduz
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A obra, do arquiteto Paulo Mendes da Ro-
cha, está situada na esquina da Avenida 
Europa com a Rua Alemanha, no Bairro 
Jardim Europa, um dos mais prestigiados 
bairros residenciais de São Paulo. Com um 
terreno de 7.000m², a construção durou 8 
anos, com início em 1988 e a inauguração 
em 1995.

Considerada uma das obras mais emble-
máticas de Paulo Mendes da Rocha, o mu-
seu apresenta os aspectos que definem a 
natureza neobrutalista de Banham, repre-
sentados nos materiais e na construção do 
museu.  A obra expressa a legibilidade for-
mal de projeto, a clareza estrutural assim 
como a exposição dos materiais “em brut”, 
ou seja, com o concreto aparente (LIMA; 
PERRONE, QUEIROGA, p.06, 2013)

Em um documentário em vídeo, feito para 
a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

3.1 MUBE - MUSEU BRASILEIRO DA ESCULTURA E ECOLOGIA

Vista aérea do MUBE.
Fonte: Nicolas de Camaret

Universidade de São Paulo, Paulo Mendes 
da Rocha (1989) fala sobre a proposta para 
o MuBE, dizendo que a instituição que pro-
moveu sua construção disse que seria um 
museu da escultura e da ecologia, o que 
criou para o arquiteto um problema sério, 
pois a questão da ecologia, segundo ele, é 
muito vaga. A princípio, o arquiteto e sua 
equipe pensaram que poderiam resolver o 
problema da escultura e do espaço urbano 
olhando para o problema da ecologia como 
seria feito o desenho do jardim no Brasil. 

O museu teria que, primeiramente e prin-
cipalmente, aparecer como um belo jar-
dim, pois se encontra localizado no Jardim 
Europa, tendo como base para começar a 
imaginar o projeto o Museu da Imagem e 
do Som (ROCHA, 1989). Além de ter em vis-
ta que os jardins desses dois museus deve-
riam ser associados. 

 Ao pensar no projeto em relação a Aveni-
da Europa, na qual teria o jardim em nível, 
o arquiteto relata que o próprio museu es-
taria no subsolo. Deixando a desejar uma 
referência visível das várias qualidades, a 
qual seria uma qualidade de porte urbanís-
tico da área, ou seja, de uma forma nítida 
de onde estaria o museu. No documen-
tário, Mendes da Rocha (1989) relata que  

pensou em obter uma forma que se atribu-
ísse a diversas questões, como as escalas 
para as esculturas que ficariam ao ar livre e, 
também, definir a questão dos eixos da cir-
culação da cidade. Então foi proposta uma 
forma que ficasse perpendicular à Avenida 
Europa, criando uma vista de dois ângulos 
e gerando uma orientação que assentaria 
esses eixos das vias de acessos.
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A proposta, portanto, é recriar o lugar, 
aproveitando o desnível do terreno para 
criar uma praça na cota da Avenida Europa 
e implantar o museu com acesso no nível 
da Rua Alemanha. Para Zein (1999, p.04), o 
projeto apresenta complexidade através da 
apropriação do desnível, em que as instala-
ções do museu estão distribuídas no sub-
solos. 

Consequentemente, teriam três níveis, 
com a peça arquitetônica formando um 
monólito, ou como Paulo Mendes da Ro-
cha (1989) titulou de “Pedra no Céu”, esta 
possui uma estrutura protendida com vão 
de 60 metros apoiada em “pilares pare-
des”. Esse formato simples tinha como ob-
jetivo não competir com as esculturas das 
exposições. 

“Uma série de dispositivos arquite-
tônicos é posta em ação para obter, 
finalmente, o pé direito necessário ao 
pavimento interno do museu; a im-
pressão resultante, para quem visita 
o museu, é de que o desnível entre as 
ruas é duas vezes maior do que de fato 
é, e de que o museu está “naturalmen-
te” enterrado…”(ZEIN, 1999, p. 05)

A viga de 60 metros.
Fonte: Nelson Kon
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A expressão estrutural vai além da solução 
construtiva e das características físicas, 
portanto, a peça estrutural é valorizada de 
maneira a se tornar a protagonista do pro-
jeto. Segundo Lima et al. (2013, p.08), “o 

Croquis de Paulo Mendes, 1986.
Fonte: Revista Projeto, 183, p. 43

Cortes, MUBE.
Fonte: <https://www.pinterest.at/pin/464293042807433887/?lp=true>

A relação da obra e o contexto.
Fonte: Fernando Guerra 

O projeto, concluído em 1966, está situado 
sob um terreno rochoso que se encontra 
entre o Oceano Atlântico e a Avenida Mar-
ginal de Leça da Palmeira, em Matosinhos 
- Portugal. Claudia Cabral (2009, p.85) dis-
corre sobre o vínculo indissociável que se 
cria entre a obra e o sítio, onde o projeto 
toma como partido a preexistência natural:

3.2 PISCINA DAS MARÉS

“Uma estruturação espacial composta 
por terraços horizontais e pelos planos 
verticais de concreto, que delimitam os 
tanques de água, vai estirando-se sobre o 
terreno natural, e, ao mesmo tempo em 
que se respeitam as formações rochosas 
naturais, a arquitetura está também re-
criando aquela topografia e aquela linha 
costeira.” (CABRAL, 2009, p.85) 

Mube consistiria, sob essa ótica, em um 
ponto culminante na obra do arquiteto, em 
que a carga simbólica, em particular, atin-
ge o maior grau de expressividade.”
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As piscinas criam uma ilusão de estar den-
tro do mar, a definida por baixas paredes 
de concreto que permitem a conexão com a 
preexistência natural, as formações rocho-
sas. (BALTERS, 2013)

O edifício foi construído na cota inferior a 
avenida, assim, “não deverá interromper 
a leitura contínua da praia e simultanea-
mente deve encerrar física e visualmente a 
área que se destina aos utentes.” (SOARES, 
2001, p. 169). O edifício, no nível da praia e 
paralelo ao muro de contenção da avenida, 
possui uma rampa que permite o acesso da 
cota da avenida com a da praia. O nível da 
água é possível acessar pelas áreas dos ves-

Aqui, o percurso é o todo construído, 
suporte das funções do  programa e, 
por isso, única razão. Por outro lado, a 
paisagem, mais do que objecto de ob-
servação exterior é ela própria, espaço 
de vida (SOARES, pg. 169, 2001).

Vista aérea do edifício e das piscinas.
Fonte: Fernando Guerra 

As piscinas inauguradas em 1966.
Fonte: https://observador.pt/2016/09/22/a-piscina-que-e-uma-obra-de-arte-faz-50-anos/

tiários ou pelos percursos labirínticos que 
levam ao bar e a praia. (SOARES, 2001, p. 
170). Os percursos enquadram diferentes 
trechos do oceano  através das paredes de 
concreto que determinam as vistas para a 
paisagem.
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A cor das paredes de concreto é um tom 
mais claro do que da pedra natural, reve-
lando a ação do homem sobre a natureza 
do local. (BALTERS, 2013)

Desse modo, no projeto é visto a integração 
paisagística, pois não existem paredes que 
delimitam o terreno, tornando possível o 
aspecto da continuidade visual do horizon-
te a partir da avenida.

“O edifício é construído em betão apa-
rente, aproximando-se, em cor e tex-
tura, do granito envolvente, evitando 
a redundância de se “distinguir” du-

O contraste entre a construção e as pedras.
Fonte: Fernando Guerra

A continuidade visual.
Fonte: Fernando Guerra

plamente, já que foi afastada decidida-
mente qualquer relação formal com a 
topografia.” (SOARES, 2001, p. 169).
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O projeto inaugurado em 2008, de Álvaro 
Siza,  está localizado entre o morro e o lago 
Guaíba, em Porto Alegre no Rio Grande do 
Sul. (CABRAL, 2009, pg. 86)

Segundo o Portal Vitruvius (2008), “o prédio 
possui estrutura monolítica, sem pilares, vi-
gas e lajes, onde as paredes maciças suportam 
o carregamento da estrutura, sujeita a poucas 
aberturas na construção”.

As pontuais frestas criadas foram pensa-
das com o propósito de enquadrar perfei-
tamente a paisagem e valorizá-la, sem ofus-
car a atenção das obras expostas. (PORTAL 

3.3 FUNDAÇÃO IBERÊ CAMARGO

Vista aérea da Fundação Iberê.
Fonte: http://wp.clicrbs.com.br/fernandazaffari/2008/05/ibere-camargo-para-o-mundo/?topo=13,1,1,,18,13&status=encerrado

“O volume branco habilidosamente 
inscrito na estreita faixa de terreno 
que se estende entre a escarpa e a 
grande avenida de acesso à zona sul 
da cidade, margeando a massa de 
água, brilha à distância em uma orla 
até agora não muito bem configura-
da do ponto de vista arquitetônico, a 
cujo perfil a construção da nova sede 
da Fundação Iberê Camargo incorpo-
ra-se como elemento singularmente 
ativo.”  (CABRAL, 2009, p.86)

VITRUVIUS, 2008)

Segundo a arquiteta Joanna Helm (2011), a 
obra tem destaque principalmente por possuir 
amplo contraste entre as curvas e ângulos re-
tos,, com a implantação de rampas e corredo-
res, gerando, então, um diálogo entre a nature-
za e as obras expostas.

De acordo com o Portal Vitruvius (2018), a 
obra se arma em função de uma ideia de per-
curso, podendo ser de dois tipos: o primeiro 
dá-se pela rampa iniciada no átrio central que 
leva até o terceiro e último pavimento, e o se-
gundo dá-se pelo elevador que leva ao último 
pavimento e de lá o visitante segue descendo 
até o térreo. Diferente da dinâmica do museu 
Guggenheim de Frank Lloyd Wright, em que 
a rampa abriga a área expositiva, esse aces-
so íngreme, integra o grande átrio e garante a 
circulação entre as diversas salas, de tamanhos 
diferenciados (PORTAL VITRUVIUS,  2008). 
Assim, durante o percurso pelas rampas inter-
nas, tem-se a visão tanto do grande átrio cen-
tral quanto das salas de exposições, acentuando 
a irregularidade e desnivelamento.
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Na passarela, as pequenas aberturas en-
quadram a paisagem do lago e qualificam 
o passeio no espaço interior.

A obra expressa um dos maiores aspectos 
da arquitetura de Siza, a relação indisso-
ciável com o lugar. (CABRAL, 2009, p.88). 
Portanto, a obra não é compreensível fora 
de um contexto particular de localização. 
A obra transcende seus limites e se torna uma 
transformação na paisagem. 

Helm (2011) relata que um dos maiores de-
safios que Siza enfrentou na elaboração do 
projeto está relacionado a questão ambien-
tal. Sendo um terreno estreito, o lugar pos-
sui rigidez, “o arquiteto soube aproveitar o 
espaço, preservando a natureza imediata, e 
adota sistemas estruturais inovadores para 
garantir a preservação do meio ambiente.” 
(HELM,2011).

O enquadramento da paisagem.
Fonte: Manoel Holanda, 2019.

Rampas internas com vista para fora.
Fonte: Grazielle Bruscato

“Não se trata de contextualismo cultu-
ralista, ou determinismo geográfico, 
ou de uma aventura escultórica libera-
da de qualquer relação com a realidade 
do lugar e do programa. Entre edifício 
e contexto não há acordo prévio, a ga-
rantia da continuidade, mas o confron-
to negociado, onde Siza exibe seus re-
cursos. Como inventor de formas, sim; 
mas, principalmente, como construtor 
de lugares.” (CABRAL, 2009, p.91)
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O capítulo apresentará a proposta proje-
tual deste trabalho, que tem como objeti-
vo desenvolver premissas que auxiliem a 
reversão da situação atual da garagem de 
barcos e da orla da represa do Guarapiran-
ga. É necessário não apenas preservar, mas 
propor um novo desenho, definir qual uso 
é o mais adequado ao objeto e ao sítio,  que 
garanta efetivamente o pleno domínio pú-

4. O PROJETO

blico das margens do Guarapiranga junto 
ao novo projeto para a preexistência.

Como base da pesquisa projetual foi fun-
damental analisar a viabilidade de acres-
centar, ao existente, o novo. Estudar um 
desenho para o trecho em estudo das mar-
gens da represa do Guarapiranga e a possí-
vel inserção de um outro edifício.
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A garagem de barcos apresenta um dos 
princípios das obras de Artigas, a permea-
bilidade. Através de seu trabalho, o arquite-
to prioriza a ligação entre edifício e cidade, 
como é visto na garagem de barcos, onde 
a continuidade visual é garantida pela au-
sência de vedações na obra, o que contri-
bui para a contemplação da paisagem cria-
da pela represa.

Após a análise da preexistência e do estu-
do do projeto  de revitalização,  foram re-
alizadas interferências que mantivessem 
os aspectos do projeto original de Artigas e 
Cascaldi favorecendo, ao mesmo tempo, a 
implantação de um novo uso para a gara-
gem de barcos.

A escolha do programa foi baseada na voca-
ção do local, onde estão instalados clubes 
e escolas de esportes náuticos que desfru-
tam a represa. Desse modo, foi mantido o 
uso náutico, em que a espacialidade da ga-
ragem de barcos comporta o programa de 
uma escola náutica.

Preexistencia: A Garagem de Barcos 
Imagem:  Autora

A PREEXISTÊNCIA

No nível da rua, está localizada a área de 
convivência que apresenta café, cozinha e 
banheiros. No mesmo pavimento encon-
tram – se a sala de aula, a administração e a 
sala de espera. O nível da represa é definido 
pela área de pé – direito duplo que permite 
a montagem e desmontagem dos veleiros. 
No mesmo pavimento, semi enterrado na 
topografia, localiza - se uma sala de 300m², 
destinada ao armazenamento dos moto-
res, cascos, remos e caiaques.
Para viabilizar o uso da estrutura existente 
do antigo clube, obra que compõe o conjun-
to arquitetônico tombado pela Conpresp, 
foi adotado como diretriz o programa de 
hotel.  A escolha do programa considera a 
proximidade do edifício com o autódromo 
de Interlagos, localizado a 1,5 quilômetros 
do trecho em estudo. Além de atender as 
corridas, o autódromo é palco de eventos 
que atraem um grande fluxo de pessoas e, 
consequentemente, aumenta a demanda 
de hotéis na região. 
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A análise do histórico e das características 
da área foi a base para o desenvolvimento 
da nova dinâmica, através do projeto de 
um novo edifício adjacente à preexistência 
associada à garagem de barcos.

Assim, a concepção do projeto de acordo 
com a topografia permite preservar o es-
paço verde urbano, onde a cobertura vege-

O NOVO EDIFÍCIO

tal inclinada dá continuidade a área verde 
existente e, ao mesmo tempo, contrasta 
com a arquitetura brutalista da preexistên-
cia. O eixo transversal que conecta a aveni-
da à represa fragmenta o edifício em dois 
blocos, em que duas rampas permitem o 
acesso ao pavimento superior e o pavimen-
to inferior.

Projeto: Vista Interna
Imagem:  Autora
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Projeto: Relação Projeto e Preexistencia
Imagem:  Autora

Projeto: O Novo Edifício 
Imagem:  Autora
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Projeto: Deck Circular sobre a água.
Imagem:  Autora

Projeto: Utilização dos novos espaços.
Imagem:  Autora

Partindo do princípio de que a comunida-
de que frequenta a região possa usufruir 
dos novos espaços, foram criados ambien-
tes destinados ao uso público para que a 
população possa utilizá-los, inclusive, aos 
finais de semana, criando uma nova cen-

tralidade no bairro. 
Ao acessar o pavimento superior encontra 
- se a biblioteca e a área expositiva em que 
uma das entradas, acentuada pela forma, 
cria uma identidade ao caminho que dá 
acesso a escola náutica.

A biblioteca se estende à cota inferior, onde 
no mesmo nível encontra – se um restau-
rante onde os usuários podem desfrutar a 
paisagem na área interna e externa.

O projeto se estende sobre a água através 
do desenho de um deck circular que apre-
senta dois níveis e promove uma amplitu-
de visual da paisagem da represa.
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Projeto: Dois níveis do Deck Circular sobre a água (edifício ao fundo).
Imagem:  Autora

Projeto: Vista frontal do edifício
Imagem:  Autora

Tendo em vista a importância de garantir 
a conexão entre o edifício novo e a preexis-
tência, foram desenhados trajetos que di-
recionam os pedestres aos acessos princi-
pais das edificações, assim como o contato 

com a água através dos decks. São traçadas 
aberturas que ampliam a calçadas a fim de 
enfatizar os principais acessos e, ao mes-
mo, tempo, desenhar uma nova dinâmica 
ao passeio do pedestre na orla da represa.
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Projeto: Contexto geral proposto.
Imagem:  Autora
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Projeto: Vista aérea.
Imagem:  Autora

Projeto: Vista aérea.
Imagem:  Autora
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Projeto: Planta Pavimento Superior
Imagem:  Autora

Projeto: Planta Pavimento Inferior
Imagem:  Autora
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Projeto: Cortes e Elevações - Garagem de Barcos
Imagem:  Autora

Projeto: Cortes e Elevações
Imagem:  Autora
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Projeto: Cortes e Elevações - Garagem de Barcos
Imagem:  Autora

Projeto: Cortes e Elevações
Imagem:  Autora



110 111

BRUTALISMO ÀS MARGENS DO GUARAPIRANGA A GARAGEM DE BARCOS SANTA PAULA

Projeto: Maquete, entorno imediato. Relação entre os 3 edifícios.
Imagem:  Autora

Projeto: Maquete, entorno e principais eixos.
Imagem:  Autora
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A proposta visa, não somente a recupe-
ração da preexistência, como também as 
margens da represa onde a obra está situ-
ada. Um novo desenho do trecho onde está 
inserida a garagem de barcos garante a co-
nexão entre os edifícios e recupera o uso 
público das margens do Guarapiranga.
A proposta de recuperação das margens 
atua como um exemplo de como recriar e a 
imagem da cidade, sendo a orla o elemento 
que compõe o paisagismo urbano. A iden-
tidade do contexto deve ser mantida, pois 
propicia mais significado às experiências 
dos usuários. 

A conexão entre a água e a cidade contribui 
para a vitalidade do cenário existente de 
Interlagos através da implantação de dife-
rentes atividades em prol da cultura e do 
lazer. A margem não deveria estar isolada 
e desconectada da cidade e deve ser visual-
mente e fisicamente acessível ao público. 

AS MARGENS DA REPRESA

Os eixos criados a partir da malha existen-
te conectam o bairro à represa, dão conti-
nuidade aos traçados das ruas e, quando 
adentram a orla, desenham decks que se 
estendem até a água. São originadas qua-
tro conexões físicas entre a avenida e a re-
presa. Para cada deck são destinadas dife-
rentes atividades, que junto aos programas 
dos edifícios da orla, buscam atrair mais 
pessoas de diferentes regiões da cidade. Os 
decks estão interligados por percursos de-
senhados paralelos à avenida e pelo trans-
porte fluvial. Portanto, a proposta apre-
senta eixos transversais que conectam a 
cidade com a água e os eixos longitudinais 
que interligam as atividades da represa.

Por fim, as novas propostas de programa, o 
projeto de renovação da garagem de barcos e 
do trecho da represa onde está inserida a obra 
tiveram como objetivo a criação de uma nova 
interface que permite o fluxo livre de pedestres 
nas margens da represa.

Masterplan: Situação proposta
Imagem:  Autora
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Para a compreensão do objeto de pesquisa 
a Garagem de Barcos de Vilanova Artigas, 
como objeto de estudo, foi necessário, no 
primeiro capítulo, o estudo das caracte-
rísticas Brutalismo, a partir da análise do 
termo e sua influência na arquitetura in-
ternacional e nacional, especialmente, a 
paulista.

No segundo capítulo, a primeira aborda-
gem apresentou as pesquisas históricas 
da represa do Guarapiranga e do bairro de 
Interlago que contribuíram para a com-

CONSIDERAÇÕES FINAIS

preensão das características do contexto 
do objeto de estudo. A segunda aborda-
gem apresenta o estudo aprofundado da 
Garagem de Barcos através da análise dos 
aspectos formais, estruturais e simbólicos 
recorrentes da arquitetura brutalista.

No terceiro e último capítulo, antes da apre-
sentação da proposta projetual, foi estuda-
da a concepção da promenade architectu-
rale, de Le Corbusier, a estratégia projetual 
que trabalha com a conexão entre a obra e 
o sítio através do percurso arquitetônico. 

A manipulação dos elementos tectônicos 
permite o enquadramento das vistas exter-
nas que reforçam a relação entre interior e 
exterior. A análise dos três estudos de caso 
torna explícita a relação entre obra e lugar 
e como o percurso arquitetônico pode ser 
interpretado de acordo com as característi-
cas do contexto.

No capítulo de projeto foi apresentada a 
proposta da nova dinâmica que contempla 
a revitalização da preexistência, a inserção 
de um novo edifício e a recuperação das 

margens do Guarapiranga. Os novos pro-
gramas criam uma nova centralidade para 
o trecho em estudo e os novos passeios na 
orla, os quais se estendem até a água, pro-
piciam o contato da população com o lago 
e diferentes pontos de vista para a represa.

As diferentes abordagens discutidas em 
cada capítulo contribuíram para a compre-
ensão do projeto original da Garagem de 
Barcos e as características de seu contexto, 
enfatizando a proteção e preservação da ar-
quitetura brutalista paulista e a recupera-
ção das margens da represa.





120 121

BRUTALISMO ÀS MARGENS DO GUARAPIRANGA A GARAGEM DE BARCOS SANTA PAULA

BALTERS, Sofia. "Clássicos da Arquitetu-
ra: Leça Swimming Pools / Alvaro Siza" [AD 
Classics: Leça Swimming Pools / Álvaro 
Siza Vieira] 22 Mai 2013. ArchDaily Brasil. 
(Trad. Holanda, Marina) Disponível em: 
<https://www.archdaily.com.br/115453/
classicos-da-arquitetura-leca-swimmin-
g-pools-slash-alvaro-siza> Acesso em: 02 
abril 2018

BAKER, G. H. Le Corbusier – analisis de la 
forma. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli, 
2004 [1984].
BANHAM, Reyner. The new brutalism: 
ethic or aesthetic? Londres: Architectural 
Press, 1966. p. 135.

BASTOS, Maria Alice Junqueira e ZEIN, 
Ruth Verde. Brasil: Arquiteturas após 1950. 
São Paulo: Perspectiva, 2010.

CABRAL, Claudia Costa. No lugar: o dese-
nho de Siza para Porto Alegre. Arquitetu-
rarevista. Porto Alegre. Vol. 5, n° 2:84-91. 
2009. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAMARGO, Mônica Junqueira. Artigas  e a 
Escola Paulista. São Paulo: usjt, 2015.

CARVALHO,Maria Cristina Wolff de;-
MENDES, Denise. A ocupação da bacia do 
Guarapiranga: perspectiva histórico-urba-
nística. In: FRANÇA, Elizabeth (org). Gua-
rapiranga: recuperação urbana e ambien-
tal no Município de São Paulo. São Paulo: 
M.Carrilho Arquitetos, 2000. 

CONDEPHAAT. Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico Arqueológico, Artís-
tico e Turístico. Bens tombados pelo CON-
DEPHAAT. Disponível em: http://www.con-
dephaat.sp.gov.br/ . Acesso em: 10 março 
2018

CONPRESP. Conselho Municipal de Pre-
servação do Patrimônio Histórico, Cultural 
e Ambiental da Cidade de São Paulo. Reso-
luções. Disponível em: http://www.prefei-
tura.sp.gov.br/ . Acesso em: 10 março 2018

HELM, Joanna. "Fundação Iberê Camargo 

/ Alvaro Siza" 04 Dez 2011. ArchDaily Brasil. 
Acessado 4 Jun 2019. <https://www.arch-
daily.com.br/2498/fundacao-ibere-camar-
go-alvaro-siza> ISSN 0719-8906

LIMA, Ana Gabriela Godinho ; PERRONE, 
Rafael Antonio Cunha; QUIROGA, Fernan-
do Agrasar. Uma Pedra no Céu - elemen-
tos da materialidade brutalista no Museu 
Brasileiro da Escultura de Paulo Mendes 
da Rocha (1995). In: X Docomomo  Brasil 
- arquitetura moderna e internacional: co-
nexões brutalistas 1955-75, 2013, Curitiba. 
Anais do X Seminário Docomomo Brasil, 
Arquitetura Moderna e Internacional: Co-
nexões Brutalistas 1955-75. Porto Alegre: 
PROPAR/UFRGS, 2013. p. 1-23.

LIMA, Mirian Keiko Ito Rovo de Souza. A 
promenade arquitetônica em Severiano 
Porto. Revista Arq.Urb (online) Edição 14. 
São Paulo: Universidade São Judas Tadeu, 
2014. Disponível em: <https://www.usjt.br/
arq.urb/numero-12/3-miriam-souza-lima.

pdf> Acesso em: 01 abril 2019.

MACIEL, Carlos Alberto. Villa Savoye: ar-
quitetura e manifesto. Arquitextos, São 
Paulo, ano 02, n. 024.07, Vitruvius, maio 
2002 <http://www.vitruvius.com.br/revis-
tas/read/arquitextos/02.024/785>. Acesso 
em 08 abril 2019

PORTAL VITRUVIUS. Sede da Fundação 
Iberê Camargo. Projetos, São Paulo, ano 
08, n. 093.01, Vitruvius, set. 2008. Dispo-
nível em: <http://www.vitruvius.com.br/re-
vistas/read/projetos/08.093/2924>. Acesso 
em: 10 abril 2019

SANTOS, Cecília Rodrigues dos. Preser-
vação da arquitetura brutalista. Os brutos 
também querem ser amados. Arquitextos, 
São Paulo, ano 14, n. 166.06, Vitruvius, abr. 
2014 <http://www.vitruvius.com.br/revis-
tas/read/arquitextos/14.166/5147>. Acesso 
em: 20 março 2018

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 



122 123

BRUTALISMO ÀS MARGENS DO GUARAPIRANGA A GARAGEM DE BARCOS SANTA PAULA

1900-1990. 2ª ed. 1ª reimp. São paulo: 
Edusp, 2002. 224 p.

SOARES, Luciano Margotto. A arquitetura 
de Álvaro Siza: três estudos de caso. Disser-
tação de mestrado, Faculdade de Arquite-
tura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo, 2001.

SOUZA, Edgard. História da Light: os pri-
meiros 50 anos. São Paulo: DPH/Eletropau-
lo, 1989. 

TOURINHO, Andrea de Oliveira. O tom-
bamento do antigo Santapaula Iate Clube 
em Interlagos: Memórias de uma moder-
nidade paulistana. Revista Arq.Urb (onli-
ne) Edição 14. São Paulo: Universidade São 
Judas Tadeu, 2015. Disponível em: <http://
www.usjt.br/arq.urb/numero-14/9-andrea-
-tourinho.pdf> Acesso em: 25 maio 2018

ZEIN, Ruth Verde. A arquitetura da escola 
paulista brutalista 1953-1973. 2005. Tese 
(Doutorado) - Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) - Porto Alegre, 2005.

__________. Brutalismo, sobre sua defini-
ção. (ou, de como um rótulo superficial é, 

por isso mesmo, adequado). Arquitextos, 
São Paulo, ano 07, n. 084.00, Vitruvius, 
maio 2007 Disponível em <http://www.
vitruvius.com.br/revistas/read/arquitex-
tos/07.084/243>. Acesso em: 20 fevereiro 
2018

__________. Sobre intervenções arquite-
tônicas em edifícios e ambientes urbanos 
modernos: análise crítica de algumas obras 
de Paulo Mendes da Rocha. In: III Seminá-
rio Docomomo-Brasil, 1999, São Paulo, SP. 
Anais do III Seminário Docomomo-Brasil, 
1999.

___________; OLIVEIRA, Lêda Brandão. 
Um caso exemplar: a garagem de barcos do 
clube santapaula. premissas para a recupe-
ração de seu valor arquitetônico e ambien-
tal. São Carlos: Docomomo n.5, 2003.

VÍDEO

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
USP. MuBE 02 - Concepção arquitetônica. 
1989. (21m36s). Disponível em: <https://
vimeo.com/40939258> Acesso em: 04 abril 
2019



124 125

BRUTALISMO ÀS MARGENS DO GUARAPIRANGA A GARAGEM DE BARCOS SANTA PAULA




