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RESUMO 
 
 

 Este estudo se insere na temática da teoria do projeto e aborda 

especificamente o partido arquitetônico. O modo como esta questão é abordada aqui 

está ligado fundamentalmente ao fato de que o autor é arquiteto atuante em 

desenvolvimento de projetos de arquitetura desde sua formação, em 1985. O 

trabalho tem seu desenvolvimento em torno de algumas indagações fundamentais a 

respeito de como se caracteriza o partido arquitetônico na contemporaneidade. O 

trabalho também se desenvolve a partir do reconhecimento das recentes 

transformações dos modos de projetar e da expansão da própria noção de partido 

arquitetônico, que na atualidade se apresenta notadamente diversa das propostas 

no âmbito da École des Beaux-Arts francesa durante o século XIX e suas 

consequentes derivações modernistas, na virada do século e durante o século XX. O 

estudo se fundamenta na observação de que a formulação de um partido não se 

submete a nenhum tipo de procedimento metodológico apriorista, sendo antes o 

aspecto excêntrico, não linear, aparentemente arbitrário e, contudo central dentro do 

processo projetual. A relação, portanto, entre partido e método é amplamente 

examinada através de estudos de caso provenientes da prática profissional. 

Palavras-chave: partido arquitetônico, metodologias de projeto. 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 

 The thesis focuses in design theory and approaches specifically the parti, or 

design concept. The way this issue is approached here is profoundly connected to 

the fact that the author is an architect involved in architectural design since his 

graduation in 1985. The thesis develops around the characteristics of the parti 

nowadays. The development is also conducted by acknowledging transformation and 

expansion around the notion of architectural design and the determination of the 

parti, wich leads to recognize differences with propositions in the context of the 

french École des Beaux Arts during 19th century and following developments through 

the modern period in the turn of the century and 20th century. The thesis establishes 

its bases in the observation that the formulation of a parti is not conditioned by any 

methodological proceedings, revealing itself as a eccentric, nonlinear, however 

central to the design process. The relation between parti and method are therefore 

widely examined by case studies based on author's professional practice. 

Keywords: parti, design methods.  
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INTRODUÇÃO 
 

 

Esta tese de doutorado se desenvolve em torno da questão do partido 

arquitetônico. O modo como esta questão é aqui abordada está intrinsecamente 

ligado ao fato de que o autor é arquiteto, atuando predominantemente em 

desenvolvimento de projetos arquitetônicos desde 1985, como um dos titulares do 

escritório Biselli + Katchborian arquitetos associados.  

O trabalho se desenvolve em torno de algumas indagações fundamentais: o 

que caracteriza o partido arquitetônico, na contemporaneidade? Como encarar, 

contemporaneamente, a tensão entre composição e projetação? É, nos dias atuais, 

interessante categorizar os profissionais como arquitetos maiores ou menores, de 

acordo com a escala de continuidade (conservação, tendendo à “composição”) ou 

inovação (caracterizada como projetação, ou processo), evidenciada por seus 

projetos? 

A literatura a respeito do tema apresenta o partido arquitetônico, sobretudo 

com base em definições acadêmicas, originadas na École des Beaux-Arts de Paris, 

que entendem o partido como ponto de partida, gesto inicial que se desenvolve 

segundo princípios e práticas acadêmicas, tais como composição e disposição de 

partes em relação ao todo; e definições modernistas em suas conceituações 

referentes ao partido arquitetônico, compreendendo-o como emergência de uma 

ideia inovadora, e descomprometida de todo contexto cultural do qual é parte, o que  

originam, a nosso ver, imprecisões conceituais, na ausência de uma reflexão que 

possa daí partir para avançar. Com base nesses pressupostos, o objetivo desta tese 

é refletir sobre o partido arquitetônico e mostrar que contemporaneamente, define-se 

como estratégia ou ideia subjacente, ideia primaz e norteadora da singularidade de 

um projeto, que se materializa por meio de operações projetuais e processuais.  

A resposta a essas perguntas, norteadoras do trabalho apoia-se em uma 

hipótese central, expressa no seguinte enunciado: o estabelecimento do partido 

arquitetônico ocorre num plano de operações distinto daqueles em que se 

desenvolvem as demais atividades do projeto arquitetônico. O partido como ideia 

subjacente e recorrente que acompanha e norteia as etapas constituintes do 

processo encadeado de tomada de decisões que definem a projetação, embora se 

concretize por meio da composição e da espacialidade, é uma ideia que emerge e 
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toma forma por meio do processo projetual. Essa emergência não se configura como 

inovação radical, questionando-se o pressuposto moderno de novidade alijada de 

seu contexto, sequer se apresenta como elemento isolado do contexto cultural em 

que é produzida, mas, à diferença do partido clássico, não é tão somente um ponto 

de partida, cópia ou emulação, podendo se configurar de início, durante ou no fim de 

uma sequência de passos articulados.  

As implicações e decorrências desta hipótese resultam no desenvolvimento 

desta tese. Logo de início, entretanto, cabem ser esclarecidos os principais efeitos 

de sua adoção. Em primeiro lugar, que se reconhece que a bibliografia especializada 

dedicada a discutir o processo projetual em arquitetura tende a encarar o 

estabelecimento do partido no mesmo plano das outras atividades encaminhadas ao 

longo do desenvolvimento do projeto. Em geral os autores tendem a situar o partido 

nas fases iniciais do projeto, como sendo um "passo", ou uma "etapa" dentre as 

várias que presumivelmente comporão, de modo organizado e metódico, o projeto 

arquitetônico desde o princípio até a concretização de um edifício. Sobre essa 

crença, a título de exemplo, Neves (1998, p. 7) afirma que “Adoção do Partido na 

Arquitetura contém, na essência, as informações que ensinam o modo como 

percorrer o caminho que leva ao ato de projetar. Com essa ótica, dá-se ênfase ao 

método de projetar [...]”.   

Geralmente identificado a uma etapa em que componentes "subjetivos", ou a 

"bagagem cultural" do arquiteto são mobilizados, o partido, com efeito, parece ser de 

difícil descrição nos termos da objetividade científica. Talvez por essa razão não se 

encontrem discussões mais aprofundadas sobre a natureza do trabalho demandado 

do arquiteto no processo de desenvolvimento do partido. Não têm recebido 

suficiente atenção aspectos como o impacto e a relevância dos elementos ligados à 

subjetividade e à bagagem cultural no desenvolvimento do partido. Dito de outro 

modo, sob a perspectiva de um autor envolvido sistematicamente com a prática, o 

dispêndio de energia, tempo e atenção no trabalho de estabelecimento do partido, 

bem como a responsabilidade disto decorrente, não encontra ressonância no modo 

como o assunto é tratado nos textos especializados. 

É necessário reconhecer, entretanto, que muitos autores darão mostras de 

reconhecer no estabelecimento do partido arquitetônico um papel central relevante, 

distinto das outras atividades ligadas ao desenvolvimento do projeto, como é o caso 

de Kowaltowski et al. (2006, p. 9), no modo como expõe a influência das 
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características pessoais do projetista, representadas por sua experiência em relação 

ao problema e pelo enfoque de sua formação diante do projeto.  

Esta tese aproxima-se mais desta postura, propondo que o partido se 

configura como operação projetual distinta das outras, ligadas ao projeto. Nosso 

pressuposto é o de que embora o partido necessariamente tenha que se expressar 

logo nos estágios iniciais do projeto (às vezes de forma clara, às vezes apenas como 

um vislumbre), possibilitando seu desenvolvimento, sua carga de informações 

permanece se desenvolvendo e se aprofundando ao longo do processo. Também, 

mesmo definido em linhas gerais por um autor, o partido insinua-se, inspira e recebe 

mais insumos de outros membros da equipe, nos diferentes estágios de 

desenvolvimento, até o ponto de concretização do edifício. Na obra pronta, o partido 

apresenta-se como fato concreto e objetivo, o que de certa forma enevoa sua origem 

de incerto mapeamento. Mais contundente, porém é o efeito de induzir, aos que o 

pretendem analisar, a crer que há uma trilha a ser perseguida, de modo reverso, até 

ser encontrada, de modo metódico e indubitável, sua origem, no início do projeto. 

Entretanto embora o partido possua uma expressão concreta, sua origem 

indiscutivelmente tem raízes no território do pensamento e da imaginação.  

Este trabalho não pretende adentrar o instável território da subjetividade, das 

razões ou orientações internas que levam o arquiteto ao estabelecimento de um 

partido. Antes, estabelece o seguinte roteiro de investigação. Em sua primeira parte, 

perscruta alguns marcos históricos em torno do partido arquitetônico. Adota como 

ponto de partida a École des Beaux Arts, a partir de onde, segundo a literatura 

especializada (COMAS, 1986), o conceito de Partido Arquitetônico toma forma e é 

fornecido como herança à modernidade. Esta primeira parte se conclui com um 

exame das noções contemporâneas, reconhecendo uma notável expansão dos 

modos de projetar a partir da crítica à modernidade que se inicia predominantemente 

nos anos de 1960, a qual aponta para uma expansão da própria noção de partido 

anteriormente assentada nas bases acadêmico-modernas.  

Em sua segunda parte, a tese constrói-se como uma reflexão sistemática - 

através de estudos de caso - sobre o processo de estabelecimento do partido tal 

como ocorre na prática, tomando como base o processo de trabalho do autor em seu 

mencionado escritório. Foi adotado o seguinte procedimento metodológico: em 

primeiro lugar, foram selecionados para esta análise apenas projetos do escritório 

com participação destacada em concursos de arquitetura, um indicativo de sua 
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relevância pública; em segundo lugar, para fundamentar as reflexões foram 

utilizados dois autores de credibilidade estabelecida no meio acadêmico, cujas 

pesquisas e publicações tratam dos processos de concepção e desenvolvimento do 

projeto arquitetônico. São eles Richard Foqué 1 e Bryan Lawson 2; em terceiro lugar, 

dialogando com a reflexão teórica, foram elaborados croquis de reflexão sobre o 

partido adotado nas obras analisadas; por fim, um memorial descritivo acompanha 

cada análise permitindo ao leitor inteirar-se da natureza da proposta de cada projeto.  

Com essa estrutura a tese pretende demonstrar, em primeiro lugar, que o 

estabelecimento do partido não pode ser satisfatoriamente descrito simplesmente 

como a etapa inicial de um projeto arquitetônico, mas como a ideia que subjaz a 

todas as decisões tomadas ao longo de seu desenvolvimento, não apenas pelo 

arquiteto que estabelece o partido, mas por todos os membros da equipe envolvida. 

Em segundo lugar, pretende contribuir para o reconhecimento de que termos como 

‘subjetividade’ e ‘bagagem cultural’ são insuficientes e insatisfatórios para descrever 

a complexidade, variedade e profundidade do trabalho empreendido pelo arquiteto 

no desenvolvimento e estabelecimento do partido arquitetônico. Assim, ao buscar 

demonstrar a hipótese de que o estabelecimento do partido arquitetônico ocorre 
num plano de operações distinto daqueles em que se desenvolvem as demais 
atividades do projeto arquitetônico, a tese pretende ainda alinhar-se com as 

pesquisas e bibliografia que reconhecem no partido uma excentricidade em relação 

às demais atividades projetuais. Por fim, o trabalho aponta ainda para a necessidade 

de estudos mais aprofundados sobre a natureza do trabalho e dos saberes 

mobilizados pelo arquiteto no estabelecimento do partido arquitetônico. 
Da Estrutura do Trabalho  

Esta tese se estrutura em dois capítulos.  

O Capítulo 1 - Partido: uma perspectiva histórica - se desenvolve em 3 

partes, expondo a problemática e tratando das questões que envolvem o tema do 

partido sob uma perspectiva histórica, tendo como método a pesquisa bibliográfica. 

O Capítulo 2 - Partido: uma perspectiva de prática - se desenvolve em 7 

estudos de caso, e se dedica ao problema sob  a perspectiva da prática projetual, 
                                                 
1 Richard Foqué (1943-atual) é arquiteto, pesquisador e professor. Com 40 anos de carreira, 
atualmente é professor da Henry van de Velde Higher Institute of Architecture e University College 
Antwerp. Por 25 anos lecionou na Technical University of Delft. Sua pesquisa caracteriza-se pela 
integração entre arquitetura, arte, design e ciência.  
2 Bryan Lawson é professor emérito da Faculdade de Estudos de Arquitetura da Universidade de 
Sheffield, Reino Unido.  
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adotando como método de pesquisa o redesenho dos projetos através de croquis 

ilustrativos dos principais movimentos e ações definidores dos partidos 

arquitetônicos. 

O Capítulo 1 se inicia com a exposição detalhada da problemática e dos 

pressupostos. 

Em 1.2 - Partido e educação acadêmica: disposição e composição na 
École des Beaux-Arts – discutiremos como a modernidade herdou fundamentos e 

teorias relativos ao projeto e ao processo de projetar da École de Beaux-Arts, 

fundamentalmente as bases da composição e partido. 
Reapresentando principalmente o confronto entre composição e 

progettazione, os quais se relacionam à contradição entre dois conceitos 

coexistentes de história ao final do século XIX, este capítulo ainda discute como a 

arquitetura moderna ao mesmo tempo adota e rejeita a composição clássica.  

Motivado pela riqueza dos elementos desta tensão, o capítulo evolui dirigindo um 

breve olhar sobre a École des Beaux-Arts na França do século XIX e o cenário das 

primeiras formulações modernas procurando elucidar as origens desta discussão.  

Em 1.3 - Partido na arquitetura moderna – funcionalidade e gênio criador 
- discute-se a tensão entre estes dois fundamentos para o projeto no âmbito da 

modernidade, derivado da supressão da tradição clássica e dos modelos do 

passado como referência. 

Também neste capítulo se apresenta uma discussão sobre as metodologias 

de projeto que emergiram nos anos 60 e 70 do século XX, formuladas sob o intento 

de dissolver as contradições entre a autoridade da função e a autoridade do gênio. 

Nesta parte do capítulo também se procede a uma compilação da análise 

discursiva de teóricos brasileiros - tais como Carlos Lemos, Laerte Pedreira Neves, 

Rogério de Castro Oliveira entre outros – de onde se recolhem noções do partido 

arquitetônico enquanto ideia inicial de um projeto, sendo sua formulação uma 

conciliação entre a criação autoral e a racionalidade de uma lógica funcional, e 

também que, o partido, sendo uma prefiguração do projeto, faz da projetação um 

processo que vai do todo em direção à parte, o que não difere muito neste último 

aspecto da metodologia proposta por Durand (BANHAN, 1979): encaminhar o 

projeto do geral para o particular.  
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Em 1.4 - Partido – expansão e transformações do conceito – propõe-se 

um olhar breve ao cenário contemporâneo, considerado a partir do surgimento da 

pós- modernidade nos anos de 1960. 

Discutiremos o surgimento de novos paradigmas para o projeto, e uma 

mudança de linguagem notadamente diversa daquela acadêmica e moderna. 

Tal mudança de linguagem, que apenas revela uma rica diversidade de 

conceitos coexistentes, nos permite uma interpretação enquanto expansão do 

conceito de Partido Arquitetônico.  

O Capítulo 2 tem início com a exposição das justificativas quanto à escolha 
dos estudos de caso. O texto considera alguns autores contemporâneos que se 

dedicaram não a textos de caráter prescritivo ou metodológico, mas à investigação 

sistemática da prática do projeto buscando compreender como pensam arquitetos, e 

redefinindo o modo como, através desta prática, podem produzir conhecimento. 

Com o auxílio destes autores, principalmente Foqué (2010) e Lawson (2011), 

procurou-se também esclarecer o interesse público dos projetos selecionados dentro 

de um universo de estudo que identifica na prática de concursos de arquitetura a sua 

relevância. 

Desenvolve-se também uma breve descrição do percurso formativo e 

profissional do autor desta pesquisa, considerando a experiência de Lawson (2011) 

e o conteúdo característico das publicações, a partir dos quais se pode afirmar que a 

realidade é em boa medida o resultado das relações que os arquitetos estabelecem 

com o mundo da cultura arquitetônica. 

Partiremos então para a essência do Capítulo 2, que consiste dos estudos de 

caso que objetivamente descrevem os processos de concepção dos projetos 

selecionados, em uma tentativa de consolidar uma articulação profícua entre teoria e 

prática arquitetônica, fundamentada primeiramente na conceituação de geradores 

primários e ideia central – partido, de Lawson (2011). 

Por esse motivo o capítulo organiza os projetos em grupos, a partir de 

critérios de seleção pautados em similaridades temáticas e de lógicas projetuais, de 

modo a exemplificar famílias de raciocínio que remetem ora a questões pessoais, 

ora de questões que emergem do próprio projeto, ora de interesses específicos da 

disciplina, ora problemas comuns e de interesse de toda a sociedade, sempre 
apresentando o modo como se relacionam com a hipótese e sua 
demonstração. 
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O método de análise dos processos criativos visando à demonstração da 

hipótese consta inicialmente de contextualização, descrição e justificativas quanto à 

sua relevância no contexto da demonstração, segundo a experiência dos autores do 

projeto, e em seguida, gráfico, a partir dos desenhos, ilustrações e documentos 

técnicos. Aqui se destaca o método de pesquisa adotado, o redesenho dos projetos 

revelando as principais decisões geradoras do partido arquitetônico. 

Com base nos critérios expostos, os projetos selecionados para análise são 

aqueles especialmente emblemáticos em nossa prática profissional, no que tange a 

ilustrar uma contradição ou coincidência, total ou parcial, com os conceitos 

acadêmicos, modernos e contemporâneos que contribuíram na construção da 

hipótese, bem como as especificidades e a singularidades de cada caso. 

Em 2.1 – A Estrutura como Determinante do Partido – trataremos do 

conceito de princípios condutores de Lawson (2011), que postula que cada arquiteto 

aborda o projeto a partir de suas crenças, valores e atitudes. 

No caso de um arquiteto formado na cidade de São Paulo o conteúdo didático 

e a herança arquitetônica dos mestres da Escola Paulista representam uma 

influência inescapável, representado por seu caráter ideológico e por sua ênfase no 

problema da estrutura como determinante do partido arquitetônico. 

Em 2.2 - A Ideia Tardia – trataremos de um projeto de grande complexidade. 

A argumentação se desenvolve pelo exame de seu processo projetual em face das 

concepções metodológicas de Tom Marcus e Tom Maver, expostos em Lawson 

(2011) – que sugerem que o projetista deva passar pela sequência de análise, 

síntese e avaliação em níveis cada vez mais detalhados. 

Em 2.3 – Configurações Rígidas – é quase uma extensão do capítulo 

anterior no que se refere a um projeto de grande complexidade, porém, sujeito a 

condicionantes rígidos, ou seja, configurações fornecidas como dado de projeto e 

que não são passíveis de questionamento. 

Em 2.4 - O Partido Axial Explícito – expõe projetos em que a estratégia axial 

e a distribuição dos elementos programáticos se apresentam como uma forma 

explícita de expressão arquitetural.  

 Discute-se principalmente neste capítulo como o partido axial permanece 

válido como estratégia para muitas situações de projeto, particularmente dentro de 

certas condições da realidade brasileira.   
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Em 2.5 - O Contexto Urbano como Determinante – discute-se o contexto do 

sítio de implantação de um projeto, ao qual se atribui uma importância fundamental 

no processo de determinação da forma.  

Discutem-se diversas visões formativas desta questão, entre ela a de 

Montaner (2009) 3 sobre a paulatina importância do contexto – seja social, urbano, 

topográfico ou paisagístico -, o que coloca continuamente à prova a eficácia do 

objeto, implicando, inevitavelmente, a exigência de uma maior adequação dos 

sistemas arquitetônicos contemporâneos, que somente podem ser entendidos em 

relação ao seu contexto. 

Os projetos expostos neste capítulo destacam esta característica específica, 

em que o contexto da cidade se mostrou determinante na definição do partido 

arquitetônico, conduzindo o modo como os problemas foram enfrentados caso a 

caso. 

Em 2.6 - O Todo e a Parte - apresenta um amplo espectro de questões 

pertinentes no campo da habitação coletiva.  

Primeiramente os aspectos de processo, que neste caso inverte a lógica da 

parte em relação ao todo em todas as escalas, durante a formulação do partido 

arquitetônico.  

Depois percorre questões de grande relevância pública relativas à habitação social 

na cidade: a crítica ao modelo urbano proveniente das legislações municipais, a 

questão do espaço público e a relação com o espaço privado, os assentamentos 

informais e os novos paradigmas com relação à formulação de políticas para 

atuação do poder público em favelas. 

Em 2.7 - A Ideia Externa - apresenta uma questão central no âmbito do 

movimento moderno: a invenção. 

Esta afirmação, como veremos, tem como referência a percepção de muitos 

autores contemporâneos segundo os quais a ruptura modernista foi muito mais 

ampla e importante em termos históricos, do que aquilo que pretendeu a pós-

modernidade. 

A ideia externa será exposta neste capítulo como invenção, significando o tipo 

de ideia que não tem origem como resposta direta às demandas do projeto e, 
                                                 
3 Josep Maria Montaner (1954-atual) é arquiteto, escritor e professor da Escola Técnica Superior de 
Arquitetura de Barcelona, é professor convidado de diversas Universidades Europeias e Latino-
Americanas. Escreveu mais de 35 livros sobre arquitetura. 
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aparentemente, sem relação imediata com o raciocínio lógico. É, portanto, 

contraditória à noção de partido como resultado formal lógico, o que estranhamente 

não significa uma busca intencional pela irracionalidade. 

O Capítulo 2 procura elucidar as problemáticas conceituais relativos ao 

Partido Arquitetônico e às Metodologias de Projeto discutidas no Capítulo 1, e 

mostrar a multiplicidade de temas e a variedade de problemas específicos 

abordados em cada processo projetual, reportando-se sempre à demonstração da 

hipótese.  

Deste modo, o trabalho pretende contribuir com a permanente e rica 

discussão no campo da teoria da arquitetura, através de reflexões que tem origem 

no constante embate com a prática, tão comum quanto essencial no cotidiano do 

autor que, como citado anteriormente, desempenha atividades acadêmicas, 

notadamente como professor e participante de seminários e workshops, e como 

arquiteto atuante dentro da realidade profissional, através de clientes privados e 

institucionais, da participação em concursos públicos e licitações diversas. 
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1  

PARTIDO: UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA 
 
 

PARTIDO – Na arquitetura é o nome que se dá à consequência 
formal de uma série de determinantes, tais como o programa do 
edifício, a conformação topográfica do terreno, a orientação, o 
sistema estrutural adotado, as condições locais, a verba disponível, 
as codificações das posturas que regulamentam as construções e, 
principalmente, a intenção plástica do arquiteto. Assim, compreende-
se que as mesmas situações podem justificar partidos, ou 
disposições de massas, diferentes entre si. É o que comumente 
presenciamos nos concursos de arquitetura, nos quais os arquitetos 
igualmente atendem a todas as exigências dos editais e apresentam 
soluções formais as mais diferenciadas, pois percebe-se  que, antes 
de tudo, há a predominância da “intenção plástica”, quase sempre 
eminentemente personalista. Diz-se “partido horizontal” daquele em 
que predominam as circulações horizontais, ao contrário do “partido 
vertical”, que recorre aos sistemas mecânicos da circulação vertical, 
como nos casos dos monoblocos, edifícios onde foi preferida a 
superposição das funções. Enfim, partido é a disposição final das 
massas, observando-se a distribuição dos cheios e dos vazios, das 
superfícies iluminadas e das sombras. (CORONA E LEMOS, 1972, p. 
360). 

 
1.1 PROBLEMÁTICA E PRESSUPOSTOS 
 
 

Recentemente muitos autores acadêmicos têm se debruçado sobre os temas 

e terminologias correntes da arquitetura na tentativa de compreender e explicar, de 

um modo novo ou diverso, o processo de projetação. Este recente aprofundamento 

na Teoria da Arquitetura se verifica em novas pesquisas e reflexões com objetivos 

didáticos, e que ampliam significativamente o debate teórico neste campo. 

Tal volume de textos motivou um recente esforço de classificação 

empreendido por Carlos Antônio Leite Brandão em notável ensaio intitulado Os 

modos do discurso da Teoria da Arquitetura (2001), entre os quais o autor identifica 

dois modos de discurso teórico que se constituem em objeto de grande interesse da 

disciplina, tanto por parte de quem os produz, como escopo de suas pesquisas 

acadêmicas ou reflexões com antecedentes na prática profissional, como por parte 

daqueles que leem na busca de abordagens novas, ou apenas diversas, de 
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problemas centrais do processo projetual. Tratam-se de discursos categorizados 

pelo autor como modo prospectivo ou modelar, e modo prescritivo. Estes discursos 

teóricos serão abordados neste trabalho por sua importância histórica e pelo 

interesse em suas argumentações. 

Sob a ótica do discurso modelar ou prescritivo pode-se afirmar que a história 

é rica em exemplos do interesse em resumir o projeto a um processo linear, 

possuidor de uma técnica de realização passo a passo, análogo a montar uma 

máquina, ou cultivar grãos: primeiro isto, depois aquilo e aquilo outro, e assim por 

diante, numa sequencia de procedimentos idêntica a tantas outras técnicas e 

disciplinas inventadas pelo homem. 

É certamente um aspecto de grande interesse em arquitetura, exemplificado 

pela quantidade de teorias, enunciadas em Lèssons, Recueils, Traités, Dictionnaires, 

manuais de procedimentos e técnicas as mais diversas da qual foi historicamente 

objeto, mesmo antes da emergência da arquitetura moderna e de suas práticas 

discursivas, manifestos e metodologias de projeto durante o século XIX e o século 

XX. 

De um modo geral se pode afirmar que: 

- Os manuais da École des Beaux-Arts se dedicavam ao procedimento passo a 

passo da “montagem de um projeto”. 

- As metodologias de projeto nos anos de 1960 se dedicaram à tentativa de suprimir 

a subjetividade no processo projetual. 

- As metodologias contemporâneas partem do pressuposto de que “A complexidade 

do processo de projeto pode ser suportada mediante a utilização de métodos de 

controle e planejamento do processo cognitivo.” (KOWALTOWSKI et al., 1994, p. 9).  

Assim, pode-se deduzir que as metodologias abordadas das formas 

enunciadas pretendem fornecer um suporte de trabalho ao arquiteto como se 

oferecessem uma chave do tipo problema-e-solução (problem solving), o que pode 

ser reforçado pela afirmação de Mumford et al. (apud KOWALTOWSKI et al., 1994, 

p. 8): “[...] o pensamento criativo representa uma forma de solução de problemas”.  

É intrigante, porém, observar que, embora as partes do processo de produção 

do projeto possam estar sujeitas a uma sequência de procedimentos ou 

planejamentos sistemáticos de tomada de decisões em um contexto de solução de 

problemas, a formulação de um partido arquitetônico, ou de uma estratégia, enfim, 

simplesmente a obtenção - ou construção - de uma ideia válida num determinado 
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processo projetual representa um aspecto de tal modo central e atípico que chega a 

colocar em questão a própria ideia de metodologia, compreendida como sequência 

de passos em processo.  

Assim, curiosamente, o que chama atenção na questão de um método 

projetual são seus limites, apontados por seus próprios autores, que no quadro do 

processo projetual parecem mais importantes do que as próprias metodologias 

propostas.  

Frequentemente projetar implica questionar o próprio método ao ponto de 

superá-lo integralmente. Rejeitar o metódico, entendido como o que é consagrado 

ou cristalizado, o repetitivo ou repetível, o paradigma estabelecido, parece ser a 

atitude própria de muitos projetistas de destaque na cena contemporânea e uma 

herança, em maior ou menor medida, da ideia corbusieriana de projetação, que 

introduz a pesquisa contínua e o foco sobre problemas objetivos como geradores de 

mudança. Le Corbusier (In BLASI, 1986, p. 210 e 211) estabelecendo uma contínua 

criatividade e capacidade de mudança, inclui no processo um paradigma de 

superação do próprio paradigma, seja o anterior clássico-acadêmico ou o próprio 

paradigma funcionalista, cuja formulação e disseminação dependeram em grande 

parte de sua contribuição e empenho. 

Deste modo, é possível questionar em diferentes circunstâncias a relevância 

do princípio metodológico em sua acepção conservadora, entendida como problem 

solving, e sua aplicabilidade na realidade dos processos projetuais. 

Com relação à terminologia utilizada ao longo de todo o trabalho, cabe uma 

primeira observação: o projeto é um conjunto de informações destinadas a 

determinar e orientar a construção de um edifício, apresentada através de desenhos 

técnicos padronizados a partir da base teórica da geometria descritiva de Gaspard 

Monge 4, acompanhados de textos e memoriais que complementam e integram um 

roteiro de tarefas a serem desempenhadas pelo grupo de profissionais envolvidos na 

sua realização.  

O partido arquitetônico, no entanto, é uma informação abstrata. É a ideia que 

subjaz ao projeto, a intenção que dele emana, ao sugerir sua conceituação e 

realização de um determinado modo, destacando sua singularidade, poéticas e seu 

propósito específico. 

                                                 
4 Gaspard Monge (1746-1818) foi matemático francês e criador da geometria descritiva.  
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O projeto, entretanto, é a informação prática e material, enquanto que o 

partido arquitetônico é a informação conceitual, idealística. 

Assim, se o projeto trata das respostas quanto ao que fazer e como fazer, 

estabelecendo o método e a técnica empregada visando à construção, o partido 

arquitetônico responde a perguntas relativas ao ‘por que’. Perguntar ao arquiteto por 

que fez o projeto de determinado modo é o mesmo que perguntar qual é o partido 

arquitetônico do seu projeto. 

Isto parece esclarecer preliminarmente a razão pela qual os arquitetos 

desenvolvem um conjunto de procedimentos e métodos que norteiam o exercício de 

seu ofício: as relações com o cliente, a organização da informação, a estrutura de 

trabalho e as etapas produção, a qualidade e o estilo da produção gráfica, as 

técnicas de representação, a compatibilização das informações técnicas de outros 

projetistas, além de técnicas administrativas e de gestão. 

Todas as tarefas que envolvem o ofício, como mencionados anteriormente 

parecem passíveis de submissão à ordem dos procedimentos, com exceção do 

período dedicado à elaboração do partido arquitetônico, a chamada concepção 

arquitetural, que pertence claramente às fases iniciais de trabalho e que constituem 

os estudos preliminares e o anteprojeto.  

A elaboração do partido, considerado frente ao processo projetual, apresenta-

se como uma excentricidade. Parece de tal modo atípico, que prejudica a rotina do 

escritório de arquitetura em sua condição de empresa, visto que não é possível 

determinar com exatidão custos e prazos que envolvem sua emergência.  

Esta é uma observação cuja origem é a prática profissional do Autor, 

referendada por Artur Katchborian em recente disciplina - Gestão do Escritório de 

Arquitetura - ministrada no curso de Pós-Graduação em Arquitetura Comercial do 

SENAC, São Paulo. Esta disciplina introduz a especificidade da gestão de projetos 

como técnica complementar à formação do arquiteto. 

O professor Katchborian parte da observação de que poucos cursos de 

arquitetura contemplam em sua grade curricular matéria específica quanto às 

técnicas de gestão da quantidade de informações e disciplinas, às quais o mais 

simples dos projetos arquitetônicos é exposto, e com as quais deve lidar tendo em 

vista o contexto da economia de mercado em que atuam tanto o cliente, como o 

arquiteto. 
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Katchborian define a gestão em duas partes: concepção e produção. A 

primeira inclui estudos preliminares e anteprojeto, na qual a elaboração do partido 

arquitetônico figura como principal tarefa. 

A segunda consiste no desenvolvimento técnico das informações do 

anteprojeto, através de desenhos em variadas escalas segundo normas técnicas, e 

a coordenação e compatibilização dos projetos complementares de estrutura e 

instalações. 

Segundo Katchborian, embora o trabalho de desenvolvimento da segunda fase seja 

muito mais volumoso este se mostra mais fácil de ser administrado, pois pode ser 

quantificado com base em diversos métodos. A fase de concepção, ao contrário, não 

fornece dados exatos, o que a torna uma tarefa muito mais complexa sob o ponto de 

vista administrativo. 

Assim, para arquitetos, o método de gestão deve ser desenvolvido AD HOC, 

pois “se o processo é caótico, que a gestão acolha o caos.” (Testemunho de 

Katchborian). 

Segundo Katchborian, este aspecto coloca a gestão do projeto de arquitetura 

em um campo singular, tendo em vista as técnicas de gestão desenvolvidas para 

outras profissões. 

Sua conclusão preconiza que nenhum método de gestão terá sucesso se não 

contemplar esta excentricidade.  

 
1.1.1 Partido como ponto cego do método 
 

Pressuposto 1: Observado a partir da prática, o partido não se assemelha a 

uma conquista obtida como um passo metodológico, ao contrário, parece ser o ponto 

cego de qualquer método. 
Considerando a elaboração do partido como o centro de um processo 

projetual, a argumentação rumo à demonstração da hipótese deste trabalho 

desenvolve o debate a partir deste pressuposto. Como arquiteto prático, sugere-se o 

que parece ser um desalinhamento entre, de um lado, os discursos veiculados por 

certa literatura dedicada ao tema do projeto e, de outro, o que caracteriza o modo 

como de fato são desenvolvidos os projetos arquitetônicos profissionalmente. 

Por um lado, um conjunto importante de autores, brasileiros e estrangeiros, 

têm se dedicado, com reconhecido afinco e seriedade à busca da identificação e 
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descrição de modo preciso dos passos e técnicas que viriam a orientar o processo 

de projeto.  

Por outro lado, nota-se que profissionais de destaque, e que se encontram 

efetivamente envolvidos com os desenvolvimentos de projetos arquitetônicos, 

parecem pouco refletidos nestas descrições, dado que se manifestam 

predominantemente em linguagem poética.  

 É possível afirmar que essas abordagens também podem ser verificadas no 

Brasil, consistindo sem dúvida em esforços que merecem reconhecimento. O 

trabalho destes pesquisadores visa contribuir para aspectos como a melhor gestão 

do processo de projeto nos escritórios, o julgamento mais criterioso dos projetos em 

concursos, o ensino mais eficiente do projeto nas escolas, a prática de projeto mais 

consistente pelas equipes de projeto de escritórios de arquitetura.  

Enfim, estes autores, entre os quais Laert Pedreira Neves (1998), Elvan Silva 

(1985) e Rogério de Castro Oliveira (2007) preocupam-se legitimamente com a 

promoção do desenvolvimento e aperfeiçoamento do projeto de arquitetura em seus 

vários aspectos. Uma parcela razoável deles ainda pretende contribuir para o 

avanço das pesquisas acadêmicas sobre os processos de projeto. 

O mérito destes trabalhos, contudo talvez esteja na raiz do desconforto que 

suscitam nos profissionais da prática de projeto. Ou seja, buscando se adequar à 

linguagem objetiva e rigorosa exigida para o reconhecimento acadêmico, atêm-se 

muitas vezes à observação de aspectos do processo de projeto, como aquilo que 

presumem ser etapas ou explicitações retóricas do procedimento no processo de 

projeto, que envolvem desde a concepção inicial até a materialização do projeto. Da 

observação destas etapas que parecem consistir em fatos objetivos do processo de 

projeto, muitos autores sentem-se capazes de propor metodologias de projeto.  

Com efeito, em termos científicos, tudo o que pode ser entendido como aporte 

factual tem mais chance de ser descrito e comunicado de modo objetivo. Não 

satisfazem à academia, entretanto, eventos ambíguos, incertos, em que 

frequentemente é improvável situar em que momento tiveram início ou fim, apoiados 

em seu modo tradicional de funcionar e se expressar. Estes eventos, absolutamente 

frequentes na atividade profissional de desenvolvimento de projetos arquitetônicos, 

são em sua maior parte originados de fatores e eventos imponderáveis que podem 

se relacionar à intuição, a memória, senso estético e bagagem cultural. 
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Por outro lado, a intuição, a memória, o senso estético, a bagagem cultural, 

dentre muitos outros fatores imponderáveis, dos quais se pretende falar aqui, estão 

na base dos processos de projeto em arquitetura. O modo como são convocados a 

cada projeto varia, de forma difícil de antecipar. Isto nos leva a concluir nosso 

pressuposto: percebe-se que estes imponderáveis ocorrem principalmente durante a 
formulação de partidos arquitetônicos, que, por conseguinte, acaba por constituir-

se como o ponto cego de qualquer método, compreendido como procedimento 

controlável e repetível.  
Nesta reflexão sistemática aqui realizada sobre uma própria prática 

profissional indaga-se sobre a natureza da distância que separa a literatura daquilo 

que se percebe na prática, e propõe-se: se estamos em busca do aperfeiçoamento 

dos processos de projeto, do ensino, dos julgamentos, da gestão dos escritórios, das 

pesquisas acadêmicas, é melhor buscar em outro lugar, olhar em outra direção, 

talvez até mesmo oposta ao enunciado dos métodos. 

1.1.2 Partido Acadêmico/moderno X diversidade contemporânea 

Pressuposto 2: Do ponto de vista da prática, a teoria ainda parece vinculada 

às definições acadêmico-modernas. 

A escolha do tema desta tese decorre primeiramente do fato corriqueiro e 

trivial com que o assunto do partido arquitetônico está presente no cotidiano 

profissional. Arquitetos parecem discutir partidos mais do que qualquer outro tema 

relativo ao seu trabalho: entre colegas, com alunos, com clientes, desenham 

diagramas, escrevem memoriais, escrevem artigos; em sua essência, a discussão 

sobre o surgimento e encadeamento das ideias. 

Uma segunda, e igualmente importante razão para esta escolha, radica no 

interesse pessoal do autor por contribuir no cenário teórico em torno do tema, o qual 

se apresenta cada vez mais rico e cheio de matizes novos. Inserir-se neste cenário 

responde também a um interesse para com o histórico do tema, que procura 

compreender as origens de sua formulação conceitual enquanto ferramenta de 

trabalho, sua evolução, possíveis variações e transformações ao longo do tempo.  

Tal interesse no tema observa preliminarmente a persistência de incertezas 

em torno do significado de partido, em face da diversidade das formas de produção 

e dos resultados em arquitetura no cenário contemporâneo. Estas incertezas 
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referem-se às relações entre as propostas metodológicas e o exercício do partido 

arquitetônico, as quais se observam a partir do confronto entre a experiência prática 

contemporânea e a bibliografia didática. 

Este confronto emerge de uma observação que adotaremos como 

pressuposto: a bibliografia didática parece persistir em definições acadêmicas (École 

des Beaux-Arts), relativas ao entendimento do partido como ponto de partida, gesto 

inicial que se desenrola segundo princípios e práticas acadêmicas, tais como 

composição e disposição de partes, em relação ao todo; e definições modernistas 

em suas conceituações referentes ao partido arquitetônico, compreendendo-o como 

emergência de uma ideia inovadora, e descomprometida de todo contexto cultural 

de que é parte, e disto derivam imprecisões conceituais, originadas na ausência de 

uma reflexão que possa partir daí para avançar. 

 

1.1.3 Partido como ideia subjacente 
 

Pressuposto 3: Em face da expansão de formas de produção e  coexistência 

de noções variadas quanto ao processo projetual, sugere-se que a definição mais 

adequada de partido arquitetônico é : “A ideia subjacente.” 

 

As argumentações do capítulo 1 visam à discussão do conceito de partido 

arquitetônico sob uma perspectiva histórica, buscando-as nas teorias do projeto, e 

percorrendo bibliografia selecionada sobre os principais autores que o formularam, 

nos âmbitos da École des Beaux-Arts e da arquitetura moderna.  

Esta perspectiva permite constatar que o partido arquitetônico, tal como veio 

sendo definido sob os paradigmas acadêmico e moderno, assume-se como ponto de 

partida, ideia primeira de um projeto e sua origem.  

Estas definições serão consideradas e ao mesmo tempo criticadas, com o 

objetivo de estabelecer uma comparação com as noções contemporâneas através 

da leitura de autores e teóricos que será desenvolvida em 1.3. Desta comparação 

extraímos a observação de que a diversidade de proposições contemporâneas 

permite identificar uma expansão não só das formas de produção em arquitetura, 

mas do próprio significado de partido arquitetônico.  

O reconhecimento de tal expansão – em face da coexistência de um conjunto 

amplo de definições - não invalida as noções tradicionais de partido, 
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fundamentalmente enquanto como “primeira ideia de um projeto”, embora possamos 

apontar uma falha nesta noção ao constatar que, em inúmeros casos, as primeiras 

ideias são descartadas em favor de outras, mesmo em pontos muito avançados do 

processo projetual. Expansão, portanto, significa um incremento no espectro de 

abordagens, não suprimindo as conceituações clássicas. É melhor então falar, ao 

invés de “ideia primeira”, de “ideia primaz”, aquela que confere singularidade e 

consistência a um projeto, fazendo-o distinguir-se de outros, mesmo que concebidos 

sob o mesmo conjunto de estímulos ou determinantes.   

Segundo esta observação – enquanto expansão –é possível que o partido 

seja também, e principalmente, o “ponto de chegada”, uma “ideia subjacente”, 

resultado de um processo; como tal, deve estar claramente explícito e legível numa 

apresentação de projeto, seja com a finalidade de atender a concursos públicos, 

clientes privados ou no âmbito do ensino, uma vez que, desta qualidade didática 

dependerá a sua compreensão e julgamento.  

Não importando se o partido ou ideia norteadora nasça no início, no meio ou 

no final de uma trajetória projetual, o que principalmente se revela na prática 

profissional e acadêmica, é o fato de que se trata de um momento desse processo, 

que emerge mediante a representação espacial – seja num corte esquemático, 

esboço, croquis livre, diagrama ou maquete rudimentar – como síntese de uma 

trajetória complexa, que articula ideias e fragmentos de pensamento em 

representações que expressam a conceituação e o raciocínio, como um todo.  

Assim, se Mathew Frederich (2007) diz: “Architecture begins with an Idea”, 

consideraremos que o partido é a ideia que prevalece e permanece, a ideia que fica. 

Estes esboços são meios de comunicação, devem ser considerados enquanto 

representação do partido, que é uma informação conceitual por natureza. O partido 

arquitetônico, portanto, seria a ideia central um projeto, tal como se define de 

maneira geral no próprio jargão dos arquitetos; pode se tratar de um projeto ou de 

uma obra construída, em ambos os casos o partido será reconhecido – por leitura ou 

interpretação - através dos meios visuais à disposição. 

Por esse motivo, ainda no âmbito deste pressuposto, a pesquisa indica os 

termos Ideia Subjacente e Ideia Central como os mais adequados quanto ao 

significado contemporâneo de partido arquitetônico.  
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Na reflexão que se realizará com base na prática profissional do autor, o 

exame sistemático dos processos projetuais pretende trazer à luz as diferenças que 

separam a literatura daquilo que se percebe na prática. 

Deste modo, o interesse pelo tema, os pressupostos e a hipótese enunciada 

fornecem a linha de pesquisa que possibilitou a investigação das ideias, motivações, 

limites, contextos, temáticas, problemáticas ou teorias que envolvem e operam na 

formulação de partidos, bem como demonstrar a maneira peculiar como os 

arquitetos selecionam e hierarquizam as informações segundo sua percepção 

pessoal do problema em questão.   
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1.2 PARTIDO E EDUCAÇÃO ACADÊMICA: DISPOSIÇÃO E COMPOSIÇÃO NA 
ÉCOLE DE BEAUX ARTS 
 
 

É interessante iniciar salientando a tensão entre dois modos de abordar o 

processo de projeto: a Composição Clássica e a Projetação, tal como entendida na 

modernidade. Essa discussão se fundamenta principalmente em Modernidade e 

Tradição Clássica: Ensaios sobre Arquitetura (COLQUHOUN, 1989) e Le Corbusier 

– La progettazione come mutamento (BLASI; PADOVANO, 1986). Destacamos do 

primeiro trabalho a proposição de que a virada do século XX assistiu a uma "crise" 

da arquitetura, caracterizada pela mudança de abordagem das práticas projetuais. 

Passa-se de um modo de projetar que pretende aprender com o passado - e vê a 

história como provedora de modelos a serem imitados - à abordagem do projeto 

como inovação, descartando a interpretação literal dos modelos históricos. O 

segundo trabalho mencionado introduz o termo proggetazione, ou projetação como 

exposto acima, e é utilizado aqui para caracterizar a que tipo de inovação a 

"projetação moderna" se refere. 

Apresenta-se inicialmente a posição de Colquhoun (1989), introduzindo-se 

considerações à moda de um intermezzo, que articula reflexões a respeito da tensão 

entre “composição” e “projetação” bem como entre “continuidade” e “inovação”, 

introduzindo a questão: o arquiteto "continuador" estaria situado em posição inferior 

à do arquiteto "inovador"? Esta reflexão procede, pois o entendimento do partido 

arquitetônico como ideia subjacente envolve a aceitação de que tal ideia é o produto 

cultural da posição do arquiteto frente à arquitetura e à história, e à constelação de 

uma memória referencial, indelével. Trata-se de argumentar que a emergência da 

ideia primaz se faz no interior do universo cultural do sujeito, o que é um ponto de 

questionamento da hierarquia entre “continuadores” e “inovadores”.  

Embora essa questão já prenuncie a discussão que será apresentada no 

capítulo seguinte - a contraposição entre funcionalidade e gênio criador - aqui 

comparece com o objetivo de chamar a atenção para a associação entre 

"continuidade" como "imitação", oposta e frequentemente vista em posição inferior 

àquela que afirma a associação "inovação" e "gênio criador". Para consolidar essa 

argumentação, recorre-se à interpretação de John Hedjuk (1987), com a formulação 

da seguinte ponderação, seguida de uma pergunta: ao se analisar obras de 
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arquitetos das gerações posteriores aos da primeira geração moderna, como Le 

Corbusier e Mies van der Rohe, é possível identificar posturas "continuadoras" e 

"inovadoras", quer em profissionais estrangeiros e brasileiros (MONTANER, 2001). 

Dessa forma, é interessante categorizar esses profissionais como "maiores" ou 

"menores", de acordo com a escala de continuidade ou inovação evidenciada por 

seus projetos? Esse intermezzo, ao mesmo tempo em que prepara o substrato para 

a discussão do capítulo seguinte, situa a preocupação de fundo presente ao longo 

deste primeiro capítulo: como encarar, contemporaneamente, a tensão entre 

"composição" e "projetação"? 

Retoma-se a discussão de Colquhoun a respeito da rejeição inicial dos 

arquitetos modernos à estratégia de composição clássica, apresentando em seguida 

o argumento de Blasi e Padovano (1986, p. 210, tradução nossa), 

fundamentalmente centrado na figura de Le Corbusier, para quem, na interpretação 

dos autores: 

[...] não se trata de inventar formas inéditas, nem de responder a 
uma necessidade, mas de compreender os mundos novos que cada 
atividade demanda na sociedade em mutação, realizando os 
espaços e as formas capazes de construir a expressão apropriada a 
esse contexto. 

Com efeito, o papel preponderante de Le Corbusier na modernidade ocidental 

como o principal locutor da narrativa de inovação da arquitetura moderna pode ser 

visto como contraposição à narrativa construída ao longo de décadas pelos manuais 

da arquitetura acadêmica. É possível tecer considerações sobre a narrativa 

moderna, lembrando o papel da Bauhaus como liderança das reivindicações da 

vanguarda europeia por uma arquitetura comprometida com as transformações 

sociais na virada do século XX. Situam-se nesse âmbito as discussões e os esforços 

pela "superação" da estratégia compositiva acadêmica, rumo à concepção de que a 

ideia que fundamenta a “projetação” emerge, e está comprometida com o tempo 

presente. 

A seguir apresenta-se como contraponto, a existência de um conjunto de 

autores que sugerem que a ideia mesma de partido arquitetônico, como geradora da 

configuração do projeto de arquitetura, não foi de fato posta em questão pelos 

modernos. Essa posição é apresentada, sob diferentes perspectivas, por autores 

brasileiros como Elvan Silva (1985) e Carlos Eduardo Dias Comas (1985). 
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Para fundamentar essa discussão apresenta-se então a maneira como 

Brandão (2001) distingue, na história da arquitetura ocidental, modos de discurso 

teórico relativos ao conteúdo e à forma arquitetônicos.  

Ruma-se então na última parte, para a verificação de que por meio do exame 

da bibliografia percorrida, é possível afirmar que as bases da projetação moderna, 

embora rumem para a firmação de uma descontinuidade radical com o passado, 

apropriam-se ainda das operações de disposição e composição, caras ao partido 

arquitetônico acadêmico, valorizando a disposição das partes em um todo, 

representado pela planta ou fachada.  

Procura-se evidenciar que a modernidade não supera os marcos conceituais 

clássicos relativos à definição de partido, pois a ideia de composição sugere a de 

processo, não se desvinculando do paradigma que identifica partido e sistema, e 

elaboração do todo como sequência, ao modo “passo a passo”. O que se procura 

mostrar, como forma de argumentação para sustentar a hipótese que orienta este 

trabalho, é que a arquitetura contemporânea, pautada na produção de seus agentes 

históricos, entre os quais o autor deste trabalho se inclui, desconstruindo as matrizes 

acadêmica e moderna e sua imbricação processual, explora e valoriza, do ponto de 

vista teórico, a emergência de uma ideia subjacente enquanto partido, uma ideia 

estratégica (MONEO, 2008), que acompanha e insta ao processo. Tal ideia matriz e 

seminal, que perdura independentemente de sua configuração como projeto (parte e 

todo), tomará forma e expressão tanto por meio de instrumentos clássicos de 

representação ou outras manifestações do espaço arquitetônico, que venham a 

surgir no decorrer do processo de projeto.  

O que se procura afirmar é que para além da planta e da fachada e da 

composição, a elaboração do espaço arquitetônico, tal como preconizaram as 

vanguardas modernas, e não somente seu fenômeno histórico de materialização, é 

a forma através da qual o partido como ideia subjacente tomará forma. O partido 

como ideia primaz não se confunde com o processo, não se confunde com o modo 

regrado ou prescritivo, mas utiliza-se de todos os recursos possíveis de 

configuração.  

Para tanto, revisita-se, principalmente com base em Kruft (1990), os textos e 

tratados surgidos no âmbito da École des Beaux-Arts até meados do século XIX. 

Essencialmente esses trabalhos contêm proposições acerca de um modus operandi 
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na elaboração do projeto arquitetônico fundamentado na disposição da planta e na 

composição da fachada. 

O capítulo se conclui com o reforço da posição de Castro Oliveira (2003), ao 

identificar um diálogo entre as estratégias modernas e acadêmicas que persiste no 

processo de construção do partido, enquanto configuração. Aponta evidências e 

heranças nas obras modernas, cuja proveniência reside nas noções Beaux-Arts de 

caráter, composição, partido, axialidade, etc.  

 

1.2.1 Composição x Proggetazione 
Uma questão central para a compreensão do que o partido arquitetônico 

significa - tendo por fundamento a história da arquitetura moderna e contemporânea 

– radica na contraposição entre as posturas que conduzem o ato de projetar 

enquanto composição, representando a École de Beaux-Arts (Paris), e a 

proggetazione, na modernidade. 

Com base nesses conceitos, a tensão entre composição e proggetazione, 

importantes categorias de pensamento para a elaboração de um argumento 

científico, foi introduzida ao autor desta tese pela presença ocasional, e informal, da 

professora Sophia S. Telles 5 nos encontros do grupo de arquitetos, que nos anos de 

1990 eram considerados a geração jovem 6 . Muitos destes arquitetos já se 

encontravam a caminho da maturidade; já em meados dos anos de 1990 estavam 

recebendo um considerável número de prêmios em concursos, e produzindo obras 

vistosas, já merecedoras de publicações nacionais e internacionais, e que nos anos 

seguintes mudaram consideravelmente a cena arquitetônica brasileira.  

Telles chamava a atenção para o perigo do “mero design”, ou agenciamento 

bem informado de elementos arquiteturais conhecidos, tendo como resultado nada 

mais do que simples composição, desse modo instando a todos a confrontar-se com 

uma questão da qual o arquiteto contemporâneo não pode se esquivar: o ideal de 

uma projetação autêntica, que de alguma maneira supere o existente, propondo-se 

como um passo em direção ao novo que, mesmo modesto, será superior à mera 

composição. 
                                                           
5 Sofia S. Telles é crítica de arquitetura e professora adjunta da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da PUC-Campinas desde 1978. É autora de diversos livros e artigos, dentre os quais 
“Urgência distraída”, no catálogo da exposição de Eisenman no MASP.  
6 Ver revista Projeto n. 143 – matéria específica acompanhada de tres artigos: “Novíssimos 
Arquitetos” de Cecília Rodrigues dos Santos, ”Strada Novissima” de Antonio Carlos Sant’Anna Jr. e 
“O avesso do avesso: com a palavra, o protagonista” de Sérgio Moacir Marques. 
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Não obstante se possa questionar os termos desta proposição - afinal há 

arquitetos brilhantes e inovadores lidando apenas com a composição - trata-se da 

reverberação contemporânea de um debate antigo e originário das vanguardas 

modernas, embora tenha recebido expressão teórica definitiva mais recentemente, 

presente, entre outras obras, em Modernidade e Tradição Clássica, de Alan 

Colquhoun, publicado em 1989. 

Colquhoun (1989) trata de explicar este confronto entre composição e 

projetação tendo em vista o cenário dos primórdios da arquitetura moderna e o 

radicalismo dos termos desta discussão, à época. O momento histórico e suas 

particularidades seriam sempre considerados, pois a inovação a qualquer preço não 

é virtude ou possibilidade, tampouco um arquiteto vinculado a uma escola ou a um 

conjunto de influências deve ser considerado “menor”. De fato, como John Hejduk 

afirmou aos estudantes de Cornell: “Há inovadores e há continuadores. Inovadores 

são Brunelleschi, Corbu, Mies, Wright. Então há os continuadores como Peruzzi, Pei, 

você ou eu.” (HEJDUK apud AMES, 1987, p. 12, tradução nossa).  

Esta menção se encontra na introdução do livro sobre arquitetura residencial 

de Anthony Ames (1987); este arquiteto é, segundo Hejduk (1987) um continuador 

dos New York Five – o grupo formado na década de 1970 por Richard Meier, Peter 

Eisenman, Charles Gwathmey, John Hejduk e Michael Graves -, os quais, por sua 

vez, não omitem - de fato enfatizam - a referência e o diálogo com as obras e 

projetos de Le Corbusier, presentes em suas próprias obras (figuras 1 e 2). 

Do mesmo modo, seria plausível cogitar arquitetos como Philip Johnson, C. F. 

Murphy, Gordon Bunshaft, Craig Ellwood e, no Brasil, Salvador Candia e Osvaldo 

Bratke como continuadores de Mies Van der Rohe. Também se observam 

referências na obra de Paulo Mendes da Rocha em relação a Vilanova Artigas, e em 

Artigas, referências expressas nas obras, em que se reconhecem vínculos com a 

obra de Wright e Le Corbusier, e mais tarde Marcel Breuer (figuras 3 a 12). 

Do mesmo modo, Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha têm seguidores 

contemporâneos, a exemplo de Angelo Bucci, Álvaro Puntoni e o escritório MMBB, 

entre outros (figuras 13 a 23). É possível considerar algum deles um “arquiteto 

menor”? 
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Figura 1, à esquerda. Hulse Pavilion, EUA, 1936, Anthony Ames. Fonte: AMES, Anthony. Five 

Houses. Princeton: Princeton Architectural Press: 1987, p. 31. 
Figura 2, à direita. Casa Smith, EUA, 1965-67, Richard Meier. Fonte: MEIER, Richard. Richard Meier 

Architect. New York: Rizzoli, 1984, p. 31. 
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Figura 3, à esquerda superior. Seagram Building, Manhattan, 1958, Mies van der Rohe. Fonte: 

http://www.architecturaldigest.com/blogs/the-aesthete/2013/02/mies-van-der-rohe-critical-biography-
book.  

Figura 4, à direita superior. Richard J. Daley Center, Chicago, 1965, C. F. Murphy Associates. Fonte: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_J._Daley_Center 

Figura 5, à esquerda inferior. Lever House Building, EUA, Manhattan, 1952, SOM. Fonte: 
https://www.som.com/project/lever-house 

Figura 6, à direita inferior. Edifício Metropolitano, São Paulo, 1960, Gian Carlo Gasperini e Salvador 
Candia. Fonte: http://vejasp.abril.com.br/blogs/morar-em-sp/2013/02/galeriametropole/. 
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Figura 7, à esquerda superior. Farnsworth House, Illinois, 1951, Mies van der Rohe. Fonte: 

http://www.farnsworthhouse.org/photos.htm. 
Figura 8, à direita superior. Residência Oscar Americano, São Paulo, 1953, Oswaldo Bratke. Fonte: 

http://www.archdaily.com.br/br/01-33190/classicos-da-arquitetura-residencia-oscar-americano-
oswaldo-bratke. 

Figura 9, à esquerda inferior. Kubly & Moore Houses, Los Angeles, 1965, Craig Ellwood. Fonte: 
http://openhousebcn.wordpress.com/tag/craig-ellwood/. 

Figura 10, à direita inferior. The Glass House, Connecticut, 1949, Philip Johnson. Fonte: 
http://www.architecturaldigest.com/architecture/2012-09/architect-philip-johnson-glass-house-

modernism-article.      
 

 
Figura 11, à esquerda. House displayed in the MoMA gardens,1949, Marcel Breuer. Fonte: 

http://www.nytimes.com/imagepages/2007/05/14/arts/14mode2.ready.html. 
Figura 12, à direita. Casa do arquiteto, São Paulo, 1949, Vilanova Artigas. Fonte: Vilanova Artigas: 

arquitetos brasileiros. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi: Fundação Vilanova Artigas, 1997, p. 
62. 
.  
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Figura 13, à esquerda. Robie House, Chicago, 1910, Frank Lloyd Wright. Fonte: 

http://architecture.about.com/od/franklloydwright/ig/Frank-Lloyd-Wright/Robie-House.htm 
Figura 14, à direita. Casa Rio Branco Paranhos, São Paulo, 1943, Vilanova Artigas. Fonte: 
http://www.arquitetonico.ufsc.br/wp-content/uploads/Casa-rio-branco-paranhos-1943.jpg.  

 

 
Figura 15, à esquerda. Ministério da Educação e Saúde Pública, Rio de Janeiro, 1936, Le Corbusier. 

Fonte: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/13.151/4632. 
Figura 16, à direita. Edifício Louveira, São Paulo, 1946, Vilanova Artigas. Fonte: Vilanova Artigas: 

arquitetos brasileiros. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi: Fundação Vilanova Artigas, 1997, p. 
57.   
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Figuras 17 e 18, plantas e foto trecho superior. Vestiários do São Paulo Futebol Clube. São Paulo, 

1961, Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi. Fonte: Vilanova Artigas: arquitetos brasileiros. São Paulo: 
Instituto Lina Bo e P. M. Bardi: Fundação Vilanova Artigas, 1997, p. 93. 

Figuras 19, 20 e 21, planta e fotos trecho inferior. Escola Parque Arte e Ciência. Santo André, 2003, 
Paulo Mendes da Rocha. Fonte: ARTIGAS, Rosa (org.). Paulo Mendes da Rocha: projetos 1999-

2006. São Paulo: Cosac Naify, 2007, p. 92 e 99. 
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Figura 22, à esquerda. Residência Antônio Junqueira, São Paulo, 1976-80, Paulo Mendes da Rocha. 

Fonte: Mendes da Rocha. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1996, p. 42. 
Figura 23, à direita. Clínica de odontologia, Orlândia, 1998- 2000, SPBR Arquitetos. Fonte: 

http://www.spbr.arq.br/.   

Os primeiros eventos deste debate dizem respeito à rejeição da composição 

clássica por parte dos modernistas, que a consideravam uma arte da imitação e de 

repetição de fórmulas do passado. Segundo Colquhoun (1989, p. 52): 

[...] as conotações da palavra [composição] em círculos 
vanguardistas eram extremamente negativas e estavam 
irrevogavelmente ligados à tradição acadêmica e à arquitetura de 
imitação da École des Beaux-Arts. 

Todo este cenário de confrontação funda-se no problema da contradição 

entre dois conceitos de história, a saber, daquela fundamentada na imitação de 

modelos e o outro, de processo como transformação: 

O hábito de falar de arquitetura com referência a “crises” remonta ao 
final do século XVIII, quando a tradição clássica começou a perder 
sua autoridade exclusiva e os arquitetos, com sua recém-descoberta 
ansiedade histórica, começaram a procurar paradigmas alternativos. 
O século seguinte teve de lidar com dois conceitos contraditórios de 
história. O primeiro defendia que a história (definida como a 
representação de eventos passados) fornecia modelos para imitação 
– uma noção herdada do século XVIII e fundamentada na visão 
tradicional de que o propósito dos estudos históricos era aprender 
com o passado. O segundo conceito via a história (que então 
significava os eventos propriamente ditos) como um processo 
irreversível. Os eventos históricos deviam sua importância ao 
contexto em que ocorriam, e não fazia sentido tratar nenhum desses 
eventos como modelos literais. A única maneira de se aprender com 
o passado era tentar descobrir a idéia essencial que se encontrava 
por trás do fluxo dos eventos.  
A 'crise' da arquitetura na virada do século XX estava intimamente 
ligada à mudança de uma prática fundamentada no primeiro conceito 
de história para uma que se fundamentava no segundo (Ibid., p. 16). 

Deste modo, “A principal questão do modernismo [...] era que ela 

representava uma mudança na relação entre o presente e o passado, em vez de ser 
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a continuação de uma relação existente" (op. cit., p. 17), e nisto reside a substituição 

da composição pela projetação. Esta mudança foi largamente explorada em Le 

Corbusier – La progettazione come mutamento, de Cesare Blasi e Gabriella 

Padovano (1986). 

 Le Corbusier introduzira no paradigma moderno a ideia de superação do 

existente, não só do clássico, como também de manifestações de um modernismo 

produzido anteriormente. A projetação moderna é a partir daí um instrumento de 

mudança e transformação, social, cultural, tecnológica, etc. "[...] Se está diante a 

uma posição de contínua pesquisa que introduz no paradigma um princípio de 

destruição do paradigma mesmo através da assunção da projetação como geratriz 

de mudança." (BLASI e PADOVANO, 1986, p. 210 e 211, tradução nossa). 

Como consequência de uma visão específica da história, a vanguarda 

moderna segue em busca de novos paradigmas, e a polêmica a respeito dos estilos 

e referenciais históricos, cara ao século XIX, vai sofrendo mudanças com a 

aproximação do final daquele século: "[...] devido ao surgimento de novas práticas 

que procuravam estabelecer outros fundamentos para os projetos que não fossem a 

imitação estilística e a adaptação eclética.” (COLQUHOUN, 1989, p. 16 e 17). 

De modo geral, a vanguarda moderna afasta-se da ornamentação estilística e 

da imitação da natureza, de forma similar ao que ocorreria com a arte, movendo-se 

da figura à abstração: 

Os diversos tipos de abstração que são gerados tem repercussão na 
arquitetura de algumas vanguardas que se converteram no 
movimento moderno. Essa nova sensibilidade engloba uma mudança 
total nos mecanismos de criação da arte e da arquitetura. Da vontade 
de apreender a realidade se passa ao trabalho no estúdio fechado. 
Se instaura o laboratório do artista como lugar de experimentação no 
reino mais puro do espírito e do intelecto. Na arquitetura essa nova 
concepção introduz um método que abandona as normas da 
composição clássica – baseadas em critérios antropomórficos, 
relações de harmonia e simetria, conformações ornamentais, 
aprendizagem através dos modelos da historia, idealização da 
natureza, busca da beleza, consciência de formar parte de uma 
tradição e de algumas convenções – e que experimenta novos 
métodos, sejam racionais ou irracionais (MONTANER, 1997, p. 10 e 
11, tradução nossa)  

Neste contexto, deve-se lembrar o método Bauhaus, a escola estatal alemã 

criada e dirigida por Walter Gropius, entre 1919 a 1924 (FRAMPTON, 1997) em cujo 

período formativo (da data de criação até 1926), quando deixa Weimer para 

renascer em moldes funcionalistas em Dessau, adotara como base o aprendizado 
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espacial e o 'aprender fazendo', que vieram a ser abordados pelos educadores 

Pestalozzi e Fröbel, que "[...] refletem muito a filosofia empirista e a preocupação de 

queo verdadeiro universo para a produção artística precisa ser buscado no interior 

do nosso cérebro, e não em referências externas." (STRÖHER, 2008). 

A passagem é esclarecedora por evidenciar a tônica espacial que marcava o 

ensino da Bauhaus e do aprendizado que se pautava na prática a fim de dominar o 

espaço. Esclarece ainda a concepção de espaço cara à modernidade e ao 

momento, de herança idealista, fundamentada na crença de que o espaço é uma 

forma interna pré-existente, como anterioridade e causa primordial da criação. Esta 

última se definiria, portanto, como relação entre um espaço-meio e o choque com a 

experiência, realizando-se como articulação racionalista-empirista. 

Outra característica marcante da modernidade é a transformação de 

fundamentos ideológicos, sobretudo relativos ao final do século XIX e o historicismo, 

priorizando a adesão aos ideais sociais progressistas. A vanguarda reivindicou para 

a arquitetura um papel jamais cogitado de participação ativa nas transformações 

sociais e mesmo como eventual instrumento revolucionário: "Eles [arquitetos do 

movimento moderno] viam seu trabalho como uma grande narrativa que lhes 

conferia uma razão de ser coletiva e um contexto filosófico e social no qual se 

poderia inserir a arquitetura" (COLQUHOUN, 1989, p. 17). 

Apresentava-se a preocupação com a novidade e valor de época, e 

Colquhoun (Ibid., p. 201) analisando o pensamento de Alois Riegl assinala a íntima 

relação que se estabelece entre a vida moderna e as artes e a arquitetura: "[...] 

Viena clamava por uma arte e arquitetura que refletissem a vida moderna". 

Riegl afirmara que "Em nossa visão moderna, o artefato novo exige uma 

impecável integridade de forma e cor, e também de estilo [...] a obra 

verdadeiramente moderna deve fazer lembrar [...] o mínimo possível as obras 

anteriores (grifo meu)." (RIEGL apud COLQUHOUN, 2004, p. 202), frisando que 

"Portanto, deve haver um 'valor de novidade e a irresistível força estética que ele 

assume sempre que as circunstâncias são favoráveis’ " (Ibid., p. 202). Fica patente a 

posição frente à arquitetura como vanguarda da condição primordial da criação, 

compreendida como liberdade de escolha, ainda de natureza compositiva, de 

elementos e recursos tais como cor, estilo-forma, e de ruptura com quaisquer 

referências icônicas de períodos anteriores.  
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Um novo aspecto emerge como dado fundamental para a agenda moderna, a 

reflexão sobre o espaço, determinante como problema arquitetônico durante todo o 

século XX. Assim, a transição de uma era acadêmica para outra, qualificada como 

moderna, é assim descrita por Banham: 

A mudança da ideia que Lipps tinha do espaço (como volume 
sentido), que é o sentido que esse termo tem, por exemplo, nos 
escritos de Muthesius, para o conceito posterior de espaço como um 
contínuo tridimensional, passível de uma subdivisão métrica sem 
sacrificar sua continuidade, parece depender amplamente da 
assimilação desse conceito à ideia de composição de Blanc/ Guadet, 
e da ampliação dessa ideia, a fim de operar em três dimensões ao 
invés das duas dimensões da planta da construção ou da superfície 
do quadro, ambas as quais são campos bidimensionais 
metricamente subdivididos sem o sacrifício de sua continuidade Tais 
ideias são manifestas – senão verbalmente explicitas – tanto no 
trabalho de Mies van der Rohe quanto no de Le Corbusier, depois de 
1923. Os caminhos pelos quais chegaram a essas idéias são 
tortuosos, mas parece bastante certo que em algum lugar desse 
caminho deve ter ocorrido uma fusão entre as ideias de Lipps e as 
idéias acadêmicas, a partir do padrão Scott. (BANHAM, 1979, p. 91)  

A formulação dos conceitos modernos de espaço envolve então esforços das 

vanguardas, nelas incluindo futuristas e elementaristas, por exemplo, que reforçam a 

fluidez e a continuidade espaciais na concepção moderna: 

No espaço cósmico, um ‘pedaço de espaço’ é cortado por meio de 
uma rede, algumas vezes aparentemente complicada, de tiras, fios e 
folhas vítreas, quase limitam e se interpenetram, como se o espaço 
fosse uma substância compacta divisível. Assim, a arquitetura 
moderna está baseada em uma plena interpenetração do espaço 
exterior (MOHOLY apud BANHAM, 1979, p. 495). 

Abordando ainda o espaço, os futuristas evidenciam sua condição 

fundamental como possibilidade da experiência corpórea, como se tal vivência se 

mostrasse essencial à formação da própria consciência: 

A organização dessa criação de espaço será assim realizada: 
mensuravelmente, pelos limites dos corpos físicos; 
imensuravelmente, pelos campos dinâmicos de força, e a criação de 
espaço será a confluência de existências espaciais sempre fluidas 
(MOHOLY apud BANHAM, 1979, p. 495). 

A experiência do espaço não é privilégio de uns poucos dotados, 
mas uma função biológica e isso introduz o aspecto mais 
interessante da visão de espaço de Moholy: espaço como 
experiência, e o conceito vinculado de ‘biológico’. 
Devemos reconhecer que, sob todos os aspectos, o espaço é uma 
realidade de nossa experiência sensorial. 
O homem toma consciência do espaço... primeiro através do sentido 
da visão. 
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A experiência das relações visuais entre os corpos pode ser testada 
pelo movimento, pela mudança de posição do observador, e pelo 
sentido do tato. Outras possibilidades para a experiência de espaço 
encontram-se nos órgãos acústicos de equilíbrio (BANHAM, 1979, p. 
496).  

A arquitetura – o ordenamento do espaço – é justificada aos olhos de 
Moholy, na medida em que favorece as necessidades biológicas 
comprováveis do homem, e o ponto fraco do livro aos olhos do leitor 
de hoje consiste em que jamais aborda, detalhadamente, essas 
necessidades (Ibid., p. 496 e 497). 

As proposições teóricas prosseguem, e assinalam a tentativa de superar a 

ideia de composição, substituindo-a por sistema, que se fez acompanhar de uma 

ênfase no conceito de Zeitgeist, mediante o qual uma obra arquitetural deveria 

expressar o espírito do tempo em que foi realizada. 

Apesar do continuado uso da composição como uma técnica de 
desenho, havia uma persistente tendência no modernismo 
arquitetônico a gravitar em direção ao conceito da construção como 
sistema. Sem dúvida, essa tendência deve muito, no final das contas, 
ao idealismo transcendental alemão e à noção de que a arte e a 
arquitetura de qualquer período devem ser um reflexo do Zeitgeist e 
de que o elemento de 'escolha' que a composição acarreta contradiz 
tal visão holística (COLQUHOUN, 2004, p. 64). 

Entretanto, e apesar do esforço criativo e de renovação dos paradigmas e dos 

elementos de linguagem a expressar o espaço moderno, muitos autores 

interpuseram como questionamento a persistência do clássico no interior da práxis e 

concepção espacial moderna, levando a pensar que a modernidade não colocou em 

questão a ideia de composição, nem sua característica estrutural à semelhança da 

composição clássica, - preservando-as na ideia de partido arquitetônico - como 

arcabouço, estrutura ou gesto primeiro, a partir do qual se desenvolve a composição, 

como relação das partes com o todo. 

Os motivos desta aparente contradição se fundamentam na persistência da 

teoria clássica como base da projetação. A aceitação desse fundamento tem como 

consequência a compreensão de que há valores e princípios, regras da arquitetura 

que são trans-históricas. Essa crença determina que estilos tenham valor relativo, 

enquanto valores da arquitetura sejam permanentes ou essenciais. 

[...] a palavra composição não parece ter caído no uso geral na École 
des Beaux-Arts até meados do século XIX. Antes disso, a palavra 
disposição era mais comum. Seu uso parece estar ligado a um grupo 
de fenômenos, dos quais o mais importante é o ecletismo. A 
composição torna-se um meio pelo qual podem ser estabelecidas 
regras de desenho comuns a todos os estilos [...]. A composição no 
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uso acadêmico parece pressupor um corpo de regras que são a-
estilísticas (COLQUHOUN, 2004, p. 53).  

Também Elvan Silva comenta este aspecto: “O modernismo na arquitetura [...] 

não se ocupou da renovação dos procedimentos projetuais, talvez por considerar a 

idéia da composição como algo permanente e inquestionável." (SILVA in COMAS et. 

al., 1985, p. 21 e 22). 

O conceito de partido arquitetônico foi formulado pela primeira vez na École 

des Beaux-Arts, e, se relaciona à possibilidade de escolha na formulação e na 

singularidade projetual: 

É preciso admitir que há sempre uma margem de liberdade na 
formulação de especificações formais pelo arquiteto. A própria noção 
de partido cunhada na École des Beaux-Arts francesa no século XIX- 
subentende a existência de alternativas formais de uma tomada de 
partido- ato voluntário, não fruto automático de um processo 
determinístico (COMAS In COMAS et. al. , 1985, p. 35).  

O partido arquitetônico representa, com base no que se compreendia por 

composição clássica, o único elemento do projeto que se apresenta como território 

de absoluta autonomia para o arquiteto: “Para Guadet, proporção é uma propriedade 

da composição, que de resto é de livre decisão do arquiteto, mesmo que deva estar 

sempre sujeita à razão” (KRUFT, 1990, p. 506, tradução nossa).  

Parece certo, portanto, que a modernidade herdou fundamentos e teorias 

relativos ao projeto e ao processo de projetar da École de Beaux-Arts, 

fundamentalmente as bases da composição e partido, persistindo a compreender 

partido como composição, mesmo que renovando o sintagma, ou repertório 

compositivo, ao substituir elementos de linguagem clássica por formas puras e 

abstratas. Rogério de Castro Oliveira (2003) destaca na modernidade a sua grande 

capacidade criativa, em contraponto à fraca produção teórica, mas há que 

reconhecer a influência da École des Beaux-Arts na concepção arquitetural 

moderna, e em sua prática e ensino. 

A arquitetura moderna, portanto, ao mesmo tempo adota e rejeita a 

composição clássica, e por esse motivo, torna-se útil um breve olhar sobre a 

concepção de composição cara ao século XIX na França e à École des Beaux-Arts, 

na procura de compreender as origens desta discussão: 

A idéia de composição foi herdada pela vanguarda do século XX 
diretamente da tradição acadêmica. Além disso, em ambos os casos 
retirava sua autoridade da mesma causa, a saber, a falta de qualquer 
regra de estilo culturalmente imposta [...] não seria a primeira vez 
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que um movimento revolucionário tomava emprestadas as estruturas 
e instituições do próprio regime que procurava destruir 
(COLQUHOUN, 2004, p. 54). 

 
1.2.2 A École de Beaux Arts francesa no século XIX: disposição – composição 
– partido 

 

O ensaio de Carlos Antônio Leite Brandão (2001, p. 19) sobre os modos do 

discurso da teoria da arquitetura se justifica desta maneira: 

Para estabelecermos um quadro capaz de organizar os diversos 
teóricos produzidos, cumpre, inicialmente, compreender os modos 
pelos quais eles têm sido feitos e como se distinguem entre si. Essa 
distinção é importante e não deve ser vista apenas como uma 
obsessão metódica por classificações e rótulos. Ela revela conceitos 
e idéias de arquitetura que suportam tanto a prática quanto a crítica 
arquitetônica, serve para fornecer ao pesquisador um arcabouço 
conceitual capaz de ajudá-lo a compreender a assistemática 
produção deste campo do conhecimento e distingue os diversos 
modos pelos quais a arquitetura e o urbanismo vêm sendo 
compreendidos e promovidos entre nós. 

Brandão (2001) propõe distinguir estes modos de discurso quanto ao 

conteúdo e à forma.  

Quanto ao conteúdo, identifica os seguintes modos de discurso: 

- O modo morfológico, que busca compreender a forma do objeto arquitetônico, 

citando o trabalho de teóricos como Konrad Fiedler, Riegl, Henrich Wollflin, Paul 

Frankl e Bruno Zevi. 

- O modo historicista ou determinista, abordagem que “[...] enquadra a arquitetura 

como objeto produzido dentro de uma sociedade e contexto histórico específico, o 

qual solicita, promove e valoriza a obra (Ibid., p. 24), citando entre outros o trabalho 

de Edgar Graeff, Eduardo Subirats e Carlos Lemos. 

- O modo psicológico, que trata de explicar a obra de um autor, ou mesmo de um 

período estilístico, a partir da biografia, da psicologia ou de um estado de alma do 

autor, ao qual o intérprete pretende ter acesso e comungar. Como exemplos cita o 

trabalho de Burckhardt sobre Alberti e os diversos estudos que se fizeram sobre 

Michelangelo e Borromini. 

- O modo prospectivo ou modelar, cujas abordagens se utilizam de exames 

morfológicos, mas sempre com o objetivo de subsidiara investigação e promoção de 
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obras mais adequadas ao contexto presente e futuro ou situadas na vertente das 

tradições formais passadas ou mesmo presentes. 

- O modo semiótico ou estruturalista, que "[...] deriva da identificação do sistema 

arquitetônico com o sistema lingüístico, tal como formulado, por exemplo, em A 

Estrutura Ausente de Umberto Eco” (BRANDÃO, 2001, p. 30).  

- O modo hermenêutico, que procura capturar o significado intrínseco ou conteúdo 

do conjunto de signos contidos na forma arquitetônica. “O modo semiótico ou 

estruturalista se detém sobre o signo, descrito e explicado; o modo hermenêutico se 

concentra no sentido." (Ibid., p. 34).  

E quanto à forma: 

- O modo descritivo, que procura a descrição através do discurso mais ajustado para 

refletir o objeto arquitetônico enquanto fenômeno objetivo. 

- O modo explicativo ou causal, discurso que se contenta em delimitar 

condicionantes e determinantes definidoras do objeto arquitetônico. 

-O modo prescritivo, comum nos discursos prospectivos em que se oferecem 

modelos de novas arquiteturas ou nas teorias de caráter pragmático ou manualístico.  

- O modo interpretativo, apontando para a análise estrutural tal como proposto por 

Norberg-Schultz, a forma como estrutura. 

Em particular, o modo prospectivo ou modelar e o modo prescritivo são os 

que têm maior interesse para o desenvolvimento argumentativo desta tese. Os 

textos que se enquadram nestes dois modos de discurso são aqueles procurados 

pelos estudantes de arquitetura e arquitetos em busca de orientação e resposta 

direta à questão central e mais elementar do seu ofício: no que consiste o processo 

criativo em arquitetura? Como se cria um edifício? 

Desta pergunta derivam tantas outras: 

Como obter uma ideia? Como começar um projeto? Existem regras? Existe 

uma lógica? Como organizar as informações e conceitos? 

No âmbito das escolas e da prática profissional o que hoje se verifica é a 

utilização bastante imprecisa da expressão partido arquitetônico: diz-se que o 

projeto tem início com um partido arquitetônico, admitindo-se significados tais como 

ponto de partida e primeira ideia; encontrando-se a expressão ainda imersa nos 

conceitos acadêmicos e modernos.  

Para discussão e apresentação do partido como processo, superando a 

herança acadêmica que o define como gesto definitivo e consolidado para nortear, 
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com um só gesto, a construção de uma totalidade-síntese, que é o projeto, este 

trabalho radica seu interesse no debate crítico das perspectivas formuladas para 

discussão do partido e de sua criação. Caracterizam-se essas abordagens como 

prospectivas ou modelares, e prescritivas, segundo a categorização de Brandão 

(2001). 

Nos textos de modo prospectivo ou modelar, segundo o autor,  

Misto de teoria e manifesto, a reflexão teórica se destina a promover 
um modelo mais adequado ao contexto sócio-econômico e ao gosto 
da época. Junto a isso colocam-se conceitos, formas e funções 
novas para a arquitetura, vista em situação crítica e obrigada a 
mudanças. Tais mudanças podem ocorrer por 'continuidade' ou 
'ruptura'. Por continuidade entendemos a prospecção de novas 
formas adequadas ao presente e ao futuro justificadas com base no 
processo de desenvolvimento das formas ou das condições 
contextuais (BRANDÃO, 2001, p. 29).   

Nesse sentido, são oportunas também as reflexões de Peter Eisenman e Rem 

Koolhaas, que, colocando-se em perspectiva continuadora da modernidade, veem 

na criação o gesto de emergência do novo.  

As mudanças por ruptura são aquelas que não promovem a 
continuidade entre a tradição existente e a futura mas, como nos 
discursos da vanguarda artística do início deste século [XX], 
propõem um salto descontínuo onde o novo é absolutamente novo e 
aflora em uma tabula rasa jogada sobre a história. Grande parte da 
teoria modernista e pós-modernista comungam a mesma perspectiva 
de ruptura através das quais lançam os modelos que, como 
protótipos, pretendem inaugurar a linguagem da arquitetura que se 
crê mais adequada ao presente e ao futuro. Mesmo quando propõem 
o novo justificado com base na retomada do passado ou do 
vernáculo, o tom é de ruptura e manifesto [...] (Ibid., p. 29 e 30).    

Segundo essa descrição, podemos considerar as reflexões e textos de Le 

Corbusier, a exemplo de Por uma Arquitetura (1923) e Os Três Estabelecimentos 

Humanos (1979). 

 Atendendo ao modo prescritivo encontra-se a maioria dos manuais e toda a 

didática relativa ao “bem construir”, desde Vitruvius até a École des Beaux-Arts. 

Segundo Brandão, é  

Comum nos discursos prospectivos em que se oferecem modelos de 
novas arquiteturas ou nas teorias de caráter pragmático ou 
manualístico como A Arte de Projetar em Arquitetura, de E. Neufert, 
essa abordagem também é chamada de teoria normativa. Dominou, 
por exemplo, a teoria da arquitetura do século XIX e se destina, 
sobretudo, a fornecer instrumentos para a composição do projeto 
mais do que para a compreensão do objeto arquitetônico. [...] A 
prescrição pode funcionar de dois modos básicos: estabelecendo 
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regras fixas para a conformação do projeto, como os tratados do 
século XVIII e XIX, ou providenciando um sistema capaz de ser 
articulado de diversas formas, tal como o alfabeto (BRANDÃO, 2001, 
p. 38 e 39).     

Justifica-se, dessa forma, para a construção do argumento da tese, 

considerar criticamente a abordagem da composição clássica, tendo em vista 

esclarecer como as bases da projetação moderna tal como a conhecemos – a 

apropriação da composição e da ideia de partido arquitetônico - foram enunciados à 

luz de seus preceitos e momento histórico, estendendo-se às questões de percurso 

e axialidade. Trata-se de mostrar como esses conceitos foram forjados e 

operacionalizados no cenário da França do século XIX, fundamentalmente no âmbito 

da École des Beaux-Arts. 

É possível demonstrar uma sequencia consolidada ao longo do século XIX de 

conceitos e métodos de projeto que o percurso pela bibliografia ilustra de maneira 

abundante, tendo ênfase no que seriam as terminologias e similaridades conceituais 

implícitos à ideia de partido arquitetônico. Essencialmente, é possível revelar a 

origem academista e sua apropriação na modernidade da sequencia: disposição – 

composição – partido. 

Segundo Colquhoun “[...] a palavra composição não parece ter caído no uso 

geral na École des Beaux-Arts até meados do século XIX. Antes disso, a palavra 

disposição era mais comum.” (COLQUHOUN, 2004, p. 53).    

De fato, o início do século XIX se distinguiu pelo chamado “proto-

funcionalismo” (KRUFT, 1990, v.2, p. 486) de Dubut, Durant e Rondelet, em cujos 

textos e tratados se encontram explícitas menções à disposição da planta como 

gesto inicial de um projeto. 

Louis-Ambroise Dubut (1760-1846), discípulo de Ledoux, publicou em 1803 

um modesto livro intitulado La Architecture Civile, uma reelaboração do que 

aprendeu de sua estadia na Itália como bolsista da École. O livro trata 

exclusivamente da casa, segundo os termos da época, a habitation du citadin. Logo 

na introdução do livro, Dubut explicita seus critérios para a arquitetura, a Disposição, 

a Salubridade e a Economia, categorias que se fundem e redundam no que 

denomina Utilidade. (Ibid., passim).  

Dubut se interroga: “Existe algo mais agradável do que uma casa que 

satisfaça plenamente as nossas necessidades? Ela constitui o deleite de nossa vida 
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e contribui com a nossa procura por dias felizes.” (DUBUT apud KRUFT, 1990, p. 

482, tradução nossa). 

Dubut se concentra no valor da disposição da planta (disposition du plan) e na 

natureza dos materiais (La nature des matériaux qu'on emploie), deixando em 

segundo plano, ou mesmo ignorando, os aspectos exteriores de decoração e 

recomendações sobre o caráter dos edifícios. “Dubut tem a intenção de trazer aos 

seus edifícios as ideias presentes na arquitetura dos palácios italianos do 

Renascimento, os quais toma por modelo para imitação e adaptação à situação 

francesa” (KRUFT, 1990, v.2, p. 482, tradução nossa). 

Jean-Nicolas-Louis Durand (1760 – 1834) se formou na Académie Royale d’ 

Architecture. De 1795 a 1830 teve uma cátedra na École Polytecnique, portanto seu 

ensinamento predominantemente esquemático e simplificador deve ser considerado 

no contexto do ensino desta escola, e, portanto, destinado a estudantes de 

Engenharia (figuras 24 a 27). 

 

Figura 24, à esquerda. Tentativa de estabelecimento de uma tipologia para prisões. Fonte: 
MARTINEZ, Alfonso Corona. Ensaio sobre o Projeto. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 

2000, p. 87.  
Figura 25, à direita. Tentativa de estabelecimento de uma tipologia para hospitais. Fonte: MARTINEZ, 

Alfonso Corona. Ensaio sobre o Projeto. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2000, p. 86.  
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Figura 26. “Caminho a ser seguido na composição de um projeto qualquer.” Lâmina de J. N. L. 
Durand, Présis des Leçons d´Architecture. Fonte: MARTINEZ, Alfonso Corona. Ensaio sobre o 

Projeto. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2000, p. 28.  
Sua primeira publicação data de 1800, intitulada Recueil et parallèle des 

édifices de tout genre anciens et moderne se apresenta como um atlas arquitetônico 

com critério tipológico colocando em evidência os principais monumentos de todos 

os povos e épocas de maneira esquemática, através de plantas, cortes transversais 

e fachadas. O livro trata de muitas obras e estilos distintos com igual importância, 

vindo a constituir-se como uma contribuição de caráter decisivo ao historicismo. 

Conclui-se que neste período, a projetação se encontrava à crença de que os 

manuais tipológicos representavam a resposta à criação, apresentando-se como 

registro de soluções eficientes como repertório, de que se poderia lançar mão. 

No âmbito da École Polytecnique a partir de 1802, (KRUFT, 1990) os cursos 

ministrados por Durand aparecem publicados sob o título Précis des leçons d’ 

architecture, que mediante diversas publicações se converte no mais importante 

tratado de arquitetura até meados do século XIX. 
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Figura 27. “Elementos dos edifícios, Durand, Présis des Leçons d´Architecture. Todas as partes da 
construção passarão a ser Elementos, não somente as Ordens clássicas, deslocadas para um canto 

da ilustração.” Fonte: MARTINEZ, Alfonso Corona. Ensaio sobre o Projeto. Brasília: Editora da 
Universidade de Brasília, 2000, p. 132. 

Sua definição geral de arquitetura chama a atenção para a utilidade pública e 

particular, a conservação, o bem estar dos indivíduos, da família e da sociedade, no 

que parece segundo Kruft (1990) coincidir com as recomendações de Alberti. 

Os princípios de Durand, representativos de sua teoria da arquitetura, 

concentram-se quase exclusivamente na conveniência e economia, conveniência 

significando solidez, salubridade e comodidade, e, economia significando simetria, 

regularidade e simplicidade, nestes termos, afastando-se e recriando a tradição 

vitruviana, bem como da doutrina da imitação. 

Durand procura conservar as ordens arquitetônicas em seu sentido formal, 

porém coloca em questão o seu sistema de proporções baseado no corpo humano, 

admitindo a partir disto distintas configurações de proporção. 

Coincidindo com o aspecto de nosso maior interesse, as teorias de Durand 

convergem, e se cumprem definitivamente, no conceito de disposition: 

“Na opinião de Durand, o único tema da arquitetura é a 
disposição mais adequada e mais econômica. Uma vez estabelecida 
esta, os critérios de grandeur, magnificence, variété, effet e caractère 
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se satisfazem totalmente. O funcionalismo em Durand é absoluto, 
fazendo coincidir a disposição espacial e a utilidade. Ao seu modo de 
ver, a decoração arquitetônica é supérflua." (KRUFT, 1990, p. 484, 
tradução nossa). 

Em seguida, Durand aprofunda o conceito de disposição em direção a uma 

relação entre funcionalismo e construção, estabelecendo vínculos diretos e estritos 

entre formas e propriedades dos materiais. Seus princípios arquitetônicos conduzem 

a um racionalismo sistemático que tem mesmo o sentido de uma doutrina da 

composição arquitetônica, a qual se realiza em um sistema reticular de 

combinações. 

Dessa forma,  

Para Durand, a arquitetura consta unicamente de articulações 
e combinações horizontais e verticais, ou seja, ele não toma como 
ponto de partida o espaço arquitetônico, senão unicamente a planta 
e a elevação, de cuja combinação resulta um edifício com qualidades 
volumétricas (Ibid., p. 484, tradução nossa). 

Durand, portanto, acredita essencialmente nas infinitas possibilidades de 

combinações dos elementos arquitetônicos com base no seu sistema reticular. 

Segundo esse teórico, deve-se encaminhar o projeto do geral para o particular, 

aprende-se no sentido inverso, familiarizando-se primeiro com os elementos simples 

e suas possibilidades de configuração em conjuntos:  

Combinar entre si os diversos elementos, passar seguidamente às 
diferentes partes do conjunto, este é o caminho que deve ser seguido 
quando se aprende a compor: quando se compõe, pelo contrário, 
deve-se começar pelo conjunto, continuar pelas partes e terminar 
pelos detalhes (DURAND apud MARTINEZ, 2000, p. 20). 

Dando continuidade à exploração do processo projetual e o partido 

arquitetônico, Jean-Baptiste Rondelet (1734 – 1829), amigo de Durand e 

pertencente a uma geração anterior, integrava o corpo de organização da École 

Polytechnique e em 1799 se transferiu para a École des Beaux-Arts. Rondelet foi 

igualmente influenciado pela arquitetura italiana que conhecera entre 1783 e 1784.  

Em 1802 publica Traité théorique et pratique de l’ art de bâtir, seu livro 

equivalente ao Précis dês leçons de Durand, tratando de problemas de ordem 

construtiva. Rondelet explicita suas preferências em termos de concepção da 

estética arquitetônica que admite os elementos ornamentais e reivindica a idéia de 

magnificence, porém, tal qual Durand, a ênfase na importância da distribuition, 

constrution e économie se torna o aspecto central de sua teoria da arquitetura 

(KRUFT, 1990). 
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É possível observar a origem da ideia de partido arquitetônico que tem na 

planta seu mote fundamental, em face da insistência de Dubut, Rondelet e 

fundamentalmente de Durand no papel central que representa a disposição em 

planta dos elementos de um edifício em uma retícula axial, e a subsequente 

elevação (extrusão) dos volumes na concepção arquitetural. Segundo Durand "Um 

edifício completo não é, e não pode ser, outra coisa senão o resultado da montagem 

e reunião (composição) de um número maior ou menor de partes." (DURAND apud 

BANHAM, 1979, p. 26). Na acepção até então apresentada da composição, a planta 

e as condições essenciais da proporção que caracterizam a herança do repertório 

clássico se revelam fundamentais (SUMMERSON, 2006), e o projeto é então 

conceituado como articulação desses elementos e condições, quer espaciais, 

compreendidos como expressão na planta, ou repertoriais, a exemplo do legado 

acadêmico das relações proporcionais e elementos clássicos. 

A partir de 1819, com a reforma da École des Beaux-Arts (KRUFT, 1990) que 

incluiu a integração das escolas da Académie Royale de Peinture et de Sculpture e 

da Académie Royale d’ Architecture, novos personagens darão grandes 

contribuições no sentido de uma sistematização da arquitetura clássica de 

orientação greco-romana. Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy (1755 – 

1849) será considerado com o tempo como o verdadeiro representante do 

classicismo acadêmico idealista, tendo sido secretário permanente da academia e 

da École. 

Expôs em uma série de obras, entre as quais se destacam “Dictionnaire d’ 

Architecture” e “Histoire de la vie et des ouvrages dês plus célèbres architectes”, a 

sua teoria de arquitetura, nas quais propõe uma  

[...] concepção histórica simples e normativa, segunda a qual as 
origens, princípios, leis, teoria e prática da arquitetura tem sua 
primeira fonte nos gregos, foram difundidos pelos romanos e 
chagaram a ser um bem comum do mundo civilizado, com isto ele 
ignora totalmente o gótico (KRUFT, 1990, v. 2, p. 489, tradução 
nossa). 

Léonce Reynaud (1803 – 1880) começa a publicar seu Traité d’ Architecture 

em 1850, com base nos seus cursos na École Polythecnique. Considerado mais 

convencional, o texto de Reynaud possui uma clara influência Vitruviana, propondo a 

arquitetura como commodité, solidité e beauté. 
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É importante em Reynaud sua teoria dos materiais, tendo produzido um 

grande número de ilustrações, sempre sob a égide da linguagem formal clássica, a 

respeito do uso do ferro e da madeira. Além dos materiais, Reynaud expõe uma 

série de exemplos históricos por tipologia, os quais serão analisados segundo a 

disposition, sendo este o aspecto mais significativo de suas teorias. 

Em 1863 a academia passa por novas reformas e Eugène Emmanuel Viollet-

le-Duc (1814–1879) é nomeado para a cátedra de História da Arte e da Estética. 

Considerado como o último grande teórico da arquitetura com estatura comparável a 

Alberti, seu pensamento positivista e mecanicista, ao mesmo tempo anti-acadêmico 

e dogmático, definiu os critérios fundamentais da arquitetura moderna. 

Viollet-le-Duc não provinha da École des Beaux-Arts, e na polêmica entre 

classicistas e góticos defendeu com veemência a arquitetura gótica, propondo em 

seus artigos para os Annales Archéologiques, que os edifícios Góticos de meados 

do Século XIII são o ápice do desenvolvimento artístico, em oposição Renascimento, 

que considera uma época de decadência, em franca oposição à noção corrente 

formulada por Vasari, segundo a qual a antiguidade e o Renascimento representam 

épocas de florescimento e maturidade artísticas. 

Entre as obras fundamentais de Viollet-le-Duc estão o Dictionnaire raisonné 

de l’ Architecture française du XIe au XVIe siècle e Entretiens sur l’Architecture, dos 

quais emanam as suas teorias, com destaque para a sua opinião de que a 

arquitetura é a expressão direta de uma determinada estrutura social. Já na 

introdução do Dictionaire diz que “[...] o gótico, entendido como um estilo nacional, 

não só é a manifestação da alma do país, mas também um princípio de unidade e 

um desenvolvimento regular e lógico.” (KRUFT, 1990, v. 2, p. 496, tradução nossa). 

Na medida em que vê na arquitetura gótica uma racionalidade explícita, uma 

expressão definitiva de uma sociedade democrática, seus princípios se convertem 

em modelo, embora Viollet-le-Duc não proponha a imitação do gótico, mas a adoção 

de seus princípios que considera racionais. Portanto, para Viollet-le-Duc o processo 

tecnológico no presente consiste em continuar o desenvolvimento do gótico. 

Em grande parte do pensamento de Viollet-le-Duc também está presente o 

funcionalismo do século XVIII, como a atenção às propriedades dos materiais, 

ordem construtiva e planificação do espaço. Para o arquiteto 

[...] construir significa empregar os materiais em função de suas 
propriedades e de sua natureza, com o fim de satisfazer uma 
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necessidade utilizando os meios mais simples e mais duradouros, e 
para que a construção reflita durabilidade e proporções adequadas 
sujeita a certas regras impostas pelos sentidos, a razão é um instinto 
humano (KRUFT, 1990, v. 2, p. 497, tradução nossa).  

O pensamento de Viollet-le-Duc é receptivo a novos materiais e formas de 

construir, em face de sua fé no progresso tecnológico, desse modo se entusiasma 

com as máquinas, barcos e locomotivas. “A locomotiva é quase um ser vivo, e sua 

forma exterior não é senão a expressão de sua força. Isto posto, uma locomotiva 

tem estilo... a verdadeira fisionomia de sua energia brutal..." (Viollet-le-Duc apud 

KRUFT, 1990, v. 2, p. 499, tradução nossa). E "[...] a partir daqui existem caminhos 

diretos que conduzem ao futurismo e a Le Corbusier.” (KRUFT, 1990, v. 2, p. 499, 

tradução nossa).   

Na busca de uma arquitetura que supere o ecletismo, em bases funcionais, 

nacionais e sociais, formula, mesmo em contradição com as formas medievais de 

sua predileção, um conjunto de princípios. “A composição arquitetônica há de derivar 

necessariamente: 1. Do programa imposto, 2. Dos costumes da civilização em que 

se vive; para compor é essencial um programa e ter um conhecimento preciso 

destes costumes, usos e necessidades.” (Viollet-le-Duc apud KRUFT, 1990, v. 2, p. 

500, tradução nossa).   

A estes princípios se seguem seus princípios para o uso dos materiais e 

ordem construtivo. 

1. Em primeiro lugar temos que conhecer a natureza dos materiais 
que vamos empregar;2.designar a esses materiais a função e força 
relativas a objeto, de modo que as formas expressem com maior 
exatidão  possível tanto essa função com essa força; 3. Incluir um 
princípio de unidade e harmonia nessa expressão, isto é, a escala, 
um sistema de proporções, uma ornamentação de acordo com a 
finalidade o significado, mas ter em conta também a variedade que 
significa os múltiplos aspectos das necessidades a satisfazer. Esses 
postulados conduzem a conceber a forma como resultado da função, 
o que nos levam direto a Louis Sullivan (Viollet-le-Duc apud KRUFT, 
1990, v. 2, p. 500 tradução nossa).    

Tudo isto posto, também é necessário dizer que para Viollet-le-Duc o projeto 

começa com a planta, seguido da elevação e assim por diante:  

 [Digamos que] um arquiteto tenha um edifício para construir; foi-lhe 
enviado um programa confuso (como todos os programas escritos), 
cabe a ele dar ordem a esta primeira matéria. Deve satisfazer às 
necessidades e aos diversos; estuda-os separadamente, não deve 
pensar na arquitetura, quer dizer, no invólucro destes diversos 
serviços; ele se contenta em colocar ingenuamente cada coisa em 
seu lugar; em cada uma das partes deste programa, percebe um 
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ponto principal e o faz sobressair; seu trabalho complicado, 
simplifica-se pouco a pouco (porque as idéias simples são as últimas 
a chegar).Logo busca estas partes estudadas separadamente, ele 
ainda está simplificando; mas este conjunto de estudos, reunidos por 
meios mesquinhos, não o satisfaz; sente que a este corpo falta 
unidade, pode – se perceber as emendas, elas são canhestras. 
Continua procurando, coloca à direita o que está à esquerda, a frente 
o que está atrás, troca cem vezes as disposições de detalhes de sua 
planta. Depois (suponho que se trata de um arquiteto consciencioso, 
que ama a sua ate e é severo consigo mesmo) ele se retira, deixa de 
lado as folhas cobertas de rascunhos; de repente, acredita ter 
percebido em seu programa ima idéia principal, dominante 
(observemos que ninguém a colocou ali). A luz se faz: em vez de 
começar seu projeto pelos detalhes para chegar a combinação do 
conjunto, inverte sua operação; vislumbrou o edifício, o modo em que 
os diversos serviços devem se submeter a uma disposição ampla, 
comum a todos. Então estes detalhes, cujo arranjo torturava seu 
espírito, encontram seu lugar natural. Encontrada a idéias 
secundárias classificam –se por si mesmas e chegam no momento 
oportuno. O arquiteto é dono do seu programa, ele o domina, ele o 
refaz com ordem, ele o completa e o aperfeiçoa (Viollet-le-Duc apud 
MARTINEZ, 2000, p. 17 e 18).    

O impacto das ideias de Viollet-le-Duc refletiu-se em formulações racionalistas 

de grande envergadura, como a Histoire de l’ Architecture ao final do século, de 

Auguste Choisy (1841 – 1909), engenheiro de formação, e que interpreta a história 

em sua totalidade como um desenvolvimento tecnológico contínuo. Segundo 

Banham "[...] a abordagem racionalista, ou estrutural, da arquitetura, novamente de 

procedência inglesa, de Willis, mas elaborada na França pro Viollet-le-Duc e 

codificada na magistral Histoire de Auguste Choisy [...]" (BANHAM, 1979, p. 24) 

(figura 28). 

 

Figura 28. “Auguste Choisy. O Parthenon, uma prancha de sua Historie de l´Architecture (1898), 
mostrando seu modo característico de projetar uma versão simplificada do edifício em seção, 

elevação e planta.” Fonte: BANHAM, Reyer. Teoria e projeto na primeira era da máquina. São Paulo: 
Perspectiva, 1979, p. 44. 
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Para Choisy “A arquitetura como expressão da forma determinada pela 

tecnologia é a lei que tem valor de um denominador comum para a arquitetura de 

todos os tempos e de todos os povos." (KRUFT, 1990, v.2, p. 503, tradução nossa). 

Choisy apresenta os exemplares históricos com destaque para os materiais e 

a ordem construtiva; porém, seu vasto conjunto de ilustrações inclui secções 

transversais além de plantas e fachadas, na intenção de destacar claramente as 

concepções estrutural e construtiva. A forma, para Choisy, é a expressão da ideia. 

Segundo Kruft, o estudo das proporções e escalas de Choisy conduz diretamente ao 

Modulor de Le Corbusier:  

Encontra a resposta em sistemas modulares que entre os egípcios 
se encontram no tamanho dos ladrilhos, entre os gregos no diâmetro 
das colunas e a partir do gótico se encontram nas medidas humanas. 
Está aqui o ponto de partida do 'Modulor' de Le Corbusier, que faz 
expressa referência a Choisy (Ibid., p. 504, tradução nossa). 

Julien Guadet (1834 – 1908) publica entre 1901 e 1904 os quatro volumes 

Eléments et théorie de l’ Architecture, uma obra de abrangência e profundidade 

únicas, e que representa uma reunião geral do ideário arquitetônico da École des 

Beaux-Arts durante o século XIX, publicado já no século XX.  

Guadet era de tal modo “a própria encarnação da academia”, que Banham se 

dedica inicialmente a expor os aspectos pelos quais Guadet mostra menor interesse, 

a saber, os elementos de estilo e planejamento axial. Em primeiro lugar cita a 

Grammaire des Arts de Dessin de Charles Blanc, com sua ênfase na palavra 

'ordonnance'. 

Pode muito bem ser que também tenha ajudado a preparar o 
caminho para Guadet: a insistência de Blanc sobre a ordonnance de 
uma pintura como seu meio fundamental de expressão encontrou 
eco repetidas vezes na insistência de Guadet sobre a importância da 
composition na arquitetura.  
E, mais, a relativa falta de interesse pelo tema, por Blanc, é seguida 
em Guadet de uma ausência completa de interesse pelo estilo. Esse 
é um dos notáveis silêncios em Éléments et Théories; o outro refere-
se ao planejamento axial. [...] Guadet era um elo de uma cadeia 
acadêmica ininterrupta cujas origens datavam dos primeiros dias do 
século XIX e do apogeu da arquitetura neoclássica na França. Tanto 
perpassava a tradição através dele, que sua própria insistência na 
composição, montagem de um edifício partindo de seus volumes 
componentes, é apenas um eco do que foi dito por J. N. L. Durand, 
em 1821. [...] O fato era, simplesmente, que a disposição simétrica 
das partes de um edifício em relação a um ou mais eixos era o 
princípio diretor da arquitetura acadêmica de modo tão indiscutível 
que ele não tinha a necessidade de discuti-lo [...] a disciplina axial 
seria parte do ar respirado pelo estudante, e a tarefa de Guadet 
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como Professor era lidar com a informação que não poderia ser 
adquirida nessas duas fontes (BANHAM, 1979, p. 25, 26 e 27). 

Em resumo, a abordagem de Guadet enfatiza os elementos da composição, 

destacando seu papel como fonte do sentido “artístico” da arquitetura. “Composição 

- consiste em reunir, amalgamar e combinar as partes de um todo. Por sua vez, 

essas partes são os elementos da composição.” (GUADET apud KRUFT, 1990, v. 2, 

p. 506, tradução nossa).  

Para Guadet (Ibid., p. 507), a proporção é uma propriedade da composição, 

que em seus demais aspectos é de livre decisão do arquiteto, chegando a propor o 

seguinte diagrama conceitual: 

“Disposition = La composition 

Propostion = l’ étude 

Contrution = contrôle de l’ étude par la science” 

Com Guadet o conceito de composição atingiu uma relevância inédita para a 

arquitetura, a partir do que se torna de vital importância para a posterior concepção 

do projeto arquitetônico. Em relação à abrangência do termo composição, Corona 

Martinez observa que ele se aplica "[...] não ao desenvolvimento da forma, à 

previsão precisa de sua materialidade, mas à disposição geral de seus espaços, que 

vemos aparecer como uma estrutura básica sobre a qual se sobrepõe o trabalho da 

forma." (MARTINEZ, 2000, p. 22).  

De tal modo é abrangente o tratado de Guadet e todo o processo integral de 

aprendizado proposto pela École des Beaux-Arts, baseado no domínio instrumental 

da arquitetura na época, que a crítica que mais tarde se fez à modernidade se 

fundamenta na ausência de uma revolução metodológica na atividade projetual, 

apesar da revolução formal, da libertação do peso dos estilos, da formulação de uma 

nova agenda de conceitos (planta livre, pilotis, etc.), da nova concepção da idéia de 

espaço e, fundamentalmente, a substituição da composição pela projetação. Castro 

Oliveira chama a atenção sobre o fato de que: 
[...] foi a tão desprezada teoria da arquitetura, embora hoje 
anacrônica, tal como a codificou Julien Guadet nos primeiros anos do 
século XX em seu tratado didático sobre os Éléments et théorie de 
l’architecture, que forneceu ao nascente modernismo os 
fundamentos para a realização de suas obras mais significativas. 
(CASTRO OLIVEIRA, 2003, p. 67).  
 

Esta reflexão de Castro Oliveira (2003) parece conclusiva, e ilustrativa quanto 

à compreensão de uma sequencia histórica de heranças e referências desde a 
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École des Beaux-Arts até a modernidade, e até os dias atuais, em que muitos 

termos e conceitos permanecem válidos no que tange ao instrumental de ensino de 

projeto e da prática da arquitetura, tendo em vista que o estudo da tradição e da 

experiência da arquitetura moderna brasileira ainda representa um aspecto central 

da formação arquitetônica no Brasil.  
Como faz notar Alfonso Corona Martínez em seu Ensayo sobre el 
proyecto, o projeto modernista nasce sob a influência didática de 
Durand e seu método de composição elementar publicado nos 
Précis...2, em 1812, (embora a seu lado se mantenha, como 
possibilidade compensatória, a concepção unitária de projeto legada 
pelo renascimento a partir de Alberti). Tais fundamentos eram 
claramente percebidos pela primeira geração de arquitetos 
modernistas, que neles havia encontrado as referências para sua 
própria formação profissional.   
[...] ”Chama a atenção, mais uma vez, a atitude corbusiana frente ao 
legado beaux-arts, rejeitando suas obras e, simultaneamente, 
incorporando às descrições de seus próprios projetos o vocabulário 
básico da École, em boa parte preservado em nossa prática 
contemporânea pela recorrência com que os encontramos tanto na 
Obra completa como em sua extensa produção literária. As 
contínuas referências às noções de caráter, composição, partido, 
percurso, axialidade, etc., estabelecem uma base comum de 
entendimento que tornou possível, por exemplo, a colaboração entre 
Le Corbusier e Lucio Costa, tão fecunda na definição dos princípios 
que orientaram inicialmente a moderna arquitetura brasileira, mais 
tarde dissolvidos em hesitações redutoras (Ibid., p. 67). 
 

Conforme Castro Oliveira (2003), a teoria da arquitetura de Julien Guadet é 

anacrônica. Considerado o distanciamento histórico – que nos afasta do ambiente 

da crítica modernista à época - e a admiração com que nos aproximamos desta obra 

grandiosa, seria o caso de perguntar-nos: que parte dela pode ser considerada 

anacrônica? Provavelmente o fato de que a enormidade do volume compilado de 

conhecimentos pode conduzir a uma visão manualística do processo, enfatizando-se 

que a atividade de projeto pode ser definida como sequência de procedimentos.  

No entanto, como pode um arquiteto prescindir do grande conjunto de valores 

que emanam dos manuais, ou ainda, prescindir de uma sintaxe, fundamentada em 

disposição e organização? Por exemplo: a habilidade de manipular a planta.  A 

ênfase na planta como resultado da disposição axial dos elementos funcionais, 

considerada na École como base para a formulação do partido, permanece mesmo 

fora desse contexto, como um aspecto elementar do ofício. 
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O partido arquitetônico, tal como formulado na École, persiste como herança 

de uma contribuição de valor atemporal, na medida em que introduz definitivamente 

a síntese e a estratégia como elementos virtuosos da atividade do arquiteto. 

A École des Beaux-Arts, através de seus personagens, também insistiu num 

conjunto de valores que situam o projeto enquanto exercício intelectual sob a 

influência combinada da estética e da ética – simetria, regularidade, simplicidade, 

economia, solidez, salubridade, comodidade – os quais permanecem válidos sob 

muitos aspectos.  

Permanece, porém, como aspecto fundamental do legado da França do 

século XIX, o problema da construção. O vasto estudo dos materiais, sua natureza e 

modo de empregar, a tecnologia construtiva e os postulados que conduzem à 

concepção da forma como consequência da função, terão enorme impacto na teoria 

e prática da arquitetura moderna no século XX. Longe de poder ser considerado 

como anacrônico ou superficial, o conhecimento técnico-construtivo permanece 

sendo um aspecto essencial da profissão do arquiteto. 
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1.3 PARTIDO NA ARQUITETURA MODERNA  
 
 
 Nesta segunda parte do capítulo - Partido na arquitetura moderna – 
funcionalidade e gênio criador – se procede primeiramente a uma compilação da 

análise discursiva de teóricos brasileiros - tais como Carlos Lemos (1980), Laerte 

Pedreira Neves (1998), Rogério de Castro Oliveira (2010) entre outros – de onde se 

recolhem noções para definição do partido arquitetônico enquanto ideia inicial de um 

projeto. Tais definições possibilitam compreender o universo discursivo que envolve 

o partido, e estabelecer a crítica de que as acepções presentes nos textos desses 

autores consistem na afirmação conservadora de que o partido arquitetônico é ou 

um ponto de partida, necessariamente, ou uma configuração que nasce em reposta 

à determinação de um problema arquitetônico, definido por um conjunto de 

determinantes funcionais. As definições compiladas insistem ainda que o partido 

responde a formulação de conciliação entre a criação autoral e a racionalidade da 

lógica funcional, e também que, o partido, sendo uma prefiguração do projeto, faz da 

projetação um processo que se encaminha do todo em direção às partes, o que não 

difere muito neste último aspecto da metodologia proposta por Durand: “[...] 

encaminhar o projeto do geral para o particular [...].” (MARTINEZ, 2000, P. 20) 

 Em seguida, recorrendo à compilação de Ésio Glacy de Oliveira (1979) 

apresenta-se uma discussão sobre as metodologias de projeto que emergiram nos 

anos 60 e 70 do século XX, formuladas por autores como Christopher Jones, 

Christopher Alexander e Margarit e Buxadè, sob o intento de reduzir a expressão da 

subjetividade dos processos projetuais. Aqui, com o auxílio de autores como Elvan 

Silva (1985), procuraremos explicitar e contextualizar a alusão à “caixa preta”, como 

ícone do processo de criação em arquitetura, ao compreender tal processo e o que 

representa no contexto das teorias da criatividade como “[...] um fenômeno 

psicológico vago e misterioso, derivado de categorias como inspiração, talento ou 

intuição [...]” (SILVA, 1985, p.28) 

 Por fim, com o auxílio de Comas (1985), discute-se a contradição entre a 

autoridade da função e a autoridade do gênio, coexistentes no âmbito da 

modernidade, derivada da supressão da tradição clássica e dos modelos do 

passado como referência para o projeto. O debate crítico delineado pelo diálogo com 
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esses autores procura questionar pressupostos: o partido como princípio, como 

gesto primeiro, como totalidade que conduz à articulação das partes, como resposta 

à estimulação funcional com base na lógica de problema-solução. Todas estas 

acepções parecem afirmar a concepção de “gênio criador”, proposição ou resgate de 

algo a ser “adotado”, fundamentado em uma “caixa preta” impenetrável e não 

deslindável. Todas estas acepções são avessas a definição de uma estratégia, ou 

ideia norteadora, capaz de orientar o processo de projeto, podendo nascer em 

momentos diferentes deste.   

 

1.3.1 Funcionalidade e Gênio Criador 

 

Figura 29. Memorial JK – 1° projeto, Brasília, 1976, Oscar Niemeyer. Fonte: 
http://www.niemeyer.org.br/obra/pro365. 

 A fé na razão e na ciência tem as mesmas raízes que a 
modernidade. O século XX, olhando-se no espelho de uma 
modernidade mecanicista, entusiasmou-se tanto ao observar o 
funcionamento das máquinas, dos motores e dos veículos, que 
desejou criar arquiteturas tal como eles, isto é, tal como a matéria da 
própria razão humana. O objetivo derradeiro era criar uma ordem 
mais racional. Nos projetos em escalas dos sistemas de objetos, o 
recurso à razão, à máquina e à abstração parte do elementarismo, 
de uma posição cartesiana de decomposição sistemática de cada 
objeto – de seus elementos e de suas partes básicas até formar-se o 
todo – e da vontade programática de isolar o objeto da realidade e de 
romper seus laços com ela (MONTANER, 2009, p. 26). 

 

 Tanto para o academismo quanto na definição de partido para os modernos, 

predominam definições de sua identidade enquanto forma determinada como 
consequência da resolução de um problema, de tal modo que o projeto de 

arquitetura admite uma caracterização em termos de resultado como um raciocínio 
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lógico, aqui compreendido como resposta definida em face dos meios técnicos 

disponíveis e da formulação do problema a enfrentar.  

 Em Teoria e Projeto na Primeira Era da Máquina, Banham (1979) compara as 

posições de Guadet, para quem a composição era o tema perene da arquitetura, e 

de Choisy, que enfatiza a construção, sendo ambos teóricos da composição 

arquitetural, para quem a natureza lógica como sistematização da concepção 

constitui o tema mais destacado:  

[...] a Forma como conseqüência lógica da Técnica – que torna a arte 
da arquitetura sempre e em toda parte a mesma. [...] [Para Choisy] a 
essência da boa arquitetura foi sempre a construção, a função do 
bom arquiteto sempre foi esta: fazer uma avaliação correta do 
problema com que se deparava, após a qual a forma do edifício 
seguir-se-ia logicamente dos meios técnicos a seu dispor (BANHAM, 
1979, p. 40) 

 Autores bem mais recentes, como Carlos Lemos, também propõem definições 

fazendo uso dos termos “consequência” e “resultado”, nos quais uma lógica 

compreendida como o par problema e solução permanece implícita: 

A mencionada definição é a seguinte: Arquitetura seria, então, toda e 
qualquer intervenção no meio ambiente criando novos espaços, 
quase sempre com determinada intenção plástica, para atender a 
necessidades imediatas ou a expectativas programadas, e 
caracterizada por aquilo que chamamos de partido. Partido seria uma 
consequência formal derivada de uma série de condicionantes ou de 
determinantes; seria o resultado físico da intervenção sugerida. Os 
principais determinantes, ou condicionadores, do partido seriam: 

a. A técnica construtiva, segundo os recursos locais, tanto humanos, 
como materiais, que inclui aquela intenção plástica, às vezes, 
subordinada aos estilos arquitetônicos. 

b. O clima. 
c. As condições físicas e topográficas do sítio onde se intervém. 
d. O programa das necessidades, segundo os usos, costumes 

populares ou conveniências do empreendedor. 
e. As condições financeiras do empreendedor dentro do quadro 

econômico da sociedade. 
f. A legislação regulamentadora e/ou as normas sociais e/ou as regras 

da funcionalidade (LEMOS, 1980, p. 40 e 41)  

 Do ponto de vista da prática profissional e da observação empírica do 

ambiente em que esta prática ocorre, é possível sugerir, com base no senso comum, 

que todo arquiteto refere-se ao seu projeto como resultado natural da aplicação 

desta “lógica”, produto dos dados fornecidos que servem de insumo para a 

elaboração programática.  
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 Esta defesa se faz sempre no contexto de explicação de um determinado 

partido, sendo o termo “partido” comum ao jargão dos arquitetos, consistindo muitas 

vezes no assunto central, senão o mais relevante, no âmbito da produção, do 

julgamento de concursos de arquitetura, do ensino de projeto, e das conversas 

informais. 

 Não parece um exagero cogitar a relevância do assunto, dado que como 

“partido” se compreende a complexa discussão das ideias que motivam as decisões 

de projeto, incluindo aí aspectos tais como a estratégia de implantação e distribuição 

do programa, definição da estrutura e relações espaciais, todas elas questões 

centrais para os arquitetos. Outros temas específicos às atividades criativas – tanto 

questões metodológicas como aquelas do campo da estética – embora tenham sido 

sempre objeto de interesse da teoria e história da arquitetura, parecem ser tratados 

no âmbito da prática com pudor e desinteresse, senão como meros epifenômenos. 

Este comportamento parece ser a atitude padrão dos arquitetos desde as mais 

remotas origens, pois como vimos no capítulo anterior, segundo Kruft: 

Na opinião de Durand, o único tema da arquitetura é a disposição 
mais adequada e mais econômica. Uma vez estabelecida esta, os 
critérios de grandeur, magnificence, variété, effet e caractère se 
satisfazem totalmente. O funcionalismo em Durand é absoluto. Ao 
seu modo de ver, a decoração arquitetônica é supérflua (KRUFT, 
1990, v. 2, p. 484, tradução nossa).  

 No entanto, embora o partido explique a lógica compreendida como estrutura 

fundamental ou ideia mestra do projeto em questão, não se pode determinar de 

forma exclusivamente linear de que maneira este partido (ideia ou estratégia) vem a 

se configurar para o projetista, em outras palavras, a afirmação de que o partido 

decorre de um gesto ou decisão inicial e que o projeto é uma consequência do 

desdobramento desta, é discutível.   

 O partido, portanto, pressupõe uma emergência que pode acontecer em 

algum momento do processo, instante crítico e imponderável – que não se explicita 

de maneira contínua, sistemática ou redutiva – momento esse que foge a qualquer 

definição metodológica entendida como produto de uma relação linear e binária, que 

constitua uma reação formal ao estímulo de um problema que a desencadeie, 

mesmo considerando o período histórico em que a projetação esteve submetida às 

regras de composição clássica.  
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 Partido não pode ser caracterizado como fruto exclusivo desse tipo de 

“raciocínio lógico”, mas como uma ideia que estrutura o projeto e orienta a solução a 

todos os problemas dentro de uma lógica, entendida, aqui sim, como um caminho a 

ser explorado, uma ideia primordial a partir da qual tudo adquire sentido. 

 A dificuldade de compreensão deste processo é tal que Martinez (2000, p. 7) 

chega a falar em incômodo ("Esa incómoda situación del partido [...]"), e a dupla 

característica da atividade projetual, ao mesmo tempo lógico-racional e subjetiva 

quanto à escolha desse caminho-ideia, são tema da seguinte reflexão : 

Le Corbusier enfatizou ainda mais o uso da lógica matemática de 
Descartes ao dizer que o início do processo de criação é a definição 
da planta arquitetônica, que por sua vez é a representação do 
programa arquitetônico (função da edificação). Assim, a projeção 
vertical da planta resultaria, segundo ele, nas paredes que por sua 
vez se tornariam volumes: linhas que se transformam em planos que 
se transformam em volumes; é a seqüência linear e crescente do 
raciocínio cartesiano. 

Embora se saiba que Descartes ainda é apreciado nas escolas de 
arquitetura do Brasil para o ensino-aprendizagem do projeto 
arquitetônico, sabe-se também que em algum momento do processo 
de criação surge algo estranho que parece não caber na lógica 
cartesiana: é a caixa preta; um conceito usualmente utilizado pelos 
arquitetos para significar o momento em que a subjetividade 
psicológica do arquiteto define, por meio de um rabisco (croqui) o 
partido do projeto. Apesar dos arquitetos conhecerem esse processo, 
ninguém até hoje explicou o que acontece dentro dessa caixa preta, 
dizem que é inexplicável (AMARAL, 2007). 

 Duas publicações, uma mais antiga e outra recente abordam estes temas, 

suas reflexões oferecem uma base interessante para a compreensão e crítica 

contemporâneas desta problemática. São elas Adoção do Partido em Arquitetura, de 

Laert Pedreira Neves (1998) e Composição, Partido e Programa – uma revisão de 

conceitos em mutação (2010), de Anna Paula Canez e Cairo Albuquerque da Silva, 

este último se tratando de uma coletânea de ensaios de vários autores. 

 Destes textos emergem duas questões principais. Em primeiro lugar, a de que 

o Partido é essa ideia inicial de um projeto e em segundo, que tal ideia representa 

uma criação autoral como escolha de um caminho de expressão, e por essa razão, 

inventiva. É também de natureza artística, na medida em que faz uso de uma 

sensibilidade para a composição – compor e articular todas as implicações parciais: 

programáticas, estruturais, espaciais – num produto único. Vemos em Neves as 

definições na seguinte sequencia: em primeiro lugar, 
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Denomina-se Partido Arquitetônico a ideia preliminar do edifício 
projetado.  
Idealizar um projeto requer, pelo menos, dois procedimentos: um em 
que o projetista toma a resolução de escolha dentre inúmeras 
alternativas, de uma idéia que deverá servir de base ao projeto do 
edifício do tema proposto; e outro em que a idéia escolhida é 
desenvolvida para resultar no projeto. É do primeiro procedimento, o 
da escolha da idéia, que resulta o partido, a concepção inicial do 
projeto do edifício, a feitura do seu esboço (NEVES, 1998, p. 15). 

 E antes, como definido no texto introdutório: 

É importante ressaltar que projetar um edifício é, na essência, o ato 
de criação que nasce na mente do projetista. É fruto da imaginação 
criadora, da sensibilidade do autor, de sua percepção e intuição 
próprias. É resultado do trabalho do pensamento. Sendo assim, 
constitui-se em algo de difícil controle, interferência e ordenamento 
(Ibid., p. 9).  

 Em Composição, Partido e Programa – uma revisão de conceitos em 

mutação, Rogério de Castro Oliveira (2010) faz uso de uma linguagem mais 

complexa, mas de conteúdo similar e complementar. Primeiramente, realiza uma 

abordagem de argumentação genérica: 

Em suma, no projeto de arquitetura, a concepção do partido 
arquitetônico pressupõe a proposição de configurações que 
descobrem, ou inventam, relações espaciais e programáticas a partir 
de uma dispersão inicial, indeterminada, de possibilidades projetuais. 
A coerência de tais construções deriva, antes, de um progressivo 
fechamento interno do que de determinação externa. O partido é, por 
hipótese, uma prefiguração do objeto, que o projetista elege como 
ponto de partida e fio condutor: cabe à investigação epistemológica 
construir contextos de explicitação das razões que asseguram 
pertinência e validade a essas arquiteturas projetadas (CASTRO 
OLIVEIRA In CANEZ & SILVA, 2010, p. 35). 

 Ainda nessa mesma obra, quando se dedica a uma comparação entre os 

projetos de Le Corbusier e Lúcio Costa para a Cidade Universitária do Rio de 

Janeiro em 1939, assim define o partido arquitetônico: 

[Para Lúcio Costa] Ao contrário, tomar partido implica dar início a um 
percurso inventivo que se traça sobre um campo de relações em 
constante formação e renovação, ainda que aos tateios e sujeito a 
inúmeros e imprevisíveis retornos e desvios. Tais relações - 
simultaneamente externas e internas ao objeto projetado - implicam a 
construção de correspondências entre formas e conteúdos, 
organizando-se progressivamente em esquemas que conectam 
partes antes separadas. Este dinamismo atribui à construção do 
partido um sentido eminentemente operativo, antecipador das 
configurações compositivas que conduzirão à finalização do projeto 
(Ibid.,, p. 16) 
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 Todas estas definições, desde as mais simples como as de Neves (1998), às 

mais sofisticadas, como as de Rogério de Castro Oliveira, procuram sempre mais 

elucidar, ilustrar e compreender o projeto de arquitetura e o momento de adoção do 

partido arquitetônico. Nota-se que no âmbito da experiência prática no Brasil, e em 

face da maneira como o tema tem sido abordado tradicionalmente, estas definições 

não diferem do senso comum que cada autor, cada arquiteto, poderia igualmente 

proclamar, e é um discurso recorrente a definição do processo de projeto de modo 

muito similar, alterando-se a ênfase neste ou naquele aspecto, simplificando ou 

elaborando mais esta posição e, no entanto, mantendo a sua essência.  

 Deste modo pode-se concluir, a partir de uma compilação e da análise 

discursiva destes teóricos, que o partido arquitetônico é para eles, a ideia inicial de 

um projeto, sendo sua formulação uma conciliação entre a criação autoral e a 

racionalidade e coerência de uma lógica funcional, e também que, o partido, sendo 

uma prefiguração do projeto, faz da projetação um processo que se encaminha do 

todo em direção à parte.  

 A componente autoral representa para alguns um problema, uma contradição, 

já que em nada contribui na busca por adequar o processo projetual à linguagem de 

um discurso lógico-funcional. Da observação das etapas deste processo, que 

parecem consistir em fatos objetivos, muitos autores debruçaram-se sobre a 

possibilidade de submeter tal processo a um enquadramento metodológico 

compreendido como sistematização, expondo o esforço empreendido quanto a 

suprimir a subjetividade e o recurso à intuição na tomada de decisões ao elaborar 

um projeto.  

 Ao aproximar-nos das metodologias de projeto, a exemplo de Christopher 

Jones (In OLIVEIRA, 1979), veremos emergir a analogia a uma “caixa preta” e uma 

“caixa de vidro”, a primeira simbolizando a criatividade como um fenômeno 

psicológico vago e misterioso, e a segunda, o intuito de embasar o projeto em 

conteúdos científicos cognoscíveis, codificados, explícitos e ensináveis, fora da 

esfera imprecisa e vaga do talento e da inspiração.  

 Aqui cabe uma análise destas expressões recorrentes no âmbito das 

metodologias, no que tange especificamente a considerar a concepção do partido 

arquitetônico como “caixa preta”, evidenciada como um imponderável. 

 Conforme as noções que extraímos da bibliografia (SILVA, 1985) a caixa 

preta simboliza a caixa mágica de onde os arquitetos retiram suas ideias visando à 



66 
 

adoção/ invenção/ formulação do partido arquitetônico, num movimento considerado 

imperscrutável para alguns, portanto inútil sob o ponto de vista metodológico e sem 

validade para a produção do conhecimento acadêmico. 

  Antes da analogia a uma “caixa preta”, a mesma questão, de uma dimensão 

criativa impenetrável aparece mencionada no discurso dos teóricos da arquitetura 

acadêmica, por exemplo, com uma alusão à “região de Ícaro”, expressão de 

Quatremère de Quincy: "Este é o limite do mundo imaginário, onde o raciocínio nos 

abandona e ninguém pode seguir-nos. É a região de Ícaro (CASTRO OLIVEIRA, 

2003, p. 69).  

 A “região de Ícaro” indica, para Quancy, a presença no trabalho do arquiteto 

de um componente ou de uma região desconhecidos, incertos, “[...] cuja intromissão 

não pode ser exorcizada pela lógica nem ignorada pela intuição. A ação projetual se 

situa dialeticamente entre o mundo material e o imaginário.” (Ibid., p. 69).  

 Esse desconhecido, tal qual, diríamos uma ancestral “caixa preta”, em um 

anacronismo que tem intenção figurativa, comparece recorrente e criticamente na 

literatura que aborda metodologias de projeto. Em resumo, as metodologias surgem 

do esforço teórico de suprimir este desconhecido, reduzir a subjetividade na tomada 

de decisões, de modo superar a concepção do projeto como fruto de um processo 

assim considerado indevassável e opaco.  

 Em “Um método de Projeto Sistemático” de Christopher Jones (In OLIVEIRA, 

1979), o autor refere-se diretamente à confrontação entre a “caixa preta” e a “caixa 

de vidro”, propondo uma metodologia de “sistemas auto-organizados”:  

Christopher Jones descreve três processos principais para a 
concepção arquitetônica: o arquiteto como 'Black Box', o arquiteto 
como 'Glass Box' e o arquiteto como 'Sistema Auto Organizado'. 
No Black Box o arquiteto funciona como verdadeiro mágico. 
Este processo constitui-se no procedimento costumeiro da maioria 
dos arquitetos.[...]  
No processo Glass Box o arquiteto funciona como um computador 
[...] (OLIVEIRA, 1979, p. 10, 11 e 12). 
O arquiteto deve operar somente com as informações que lhe são 
fornecidas, e deve seguir uma sequência planejada de ciclos e 
passos analíticos, sintéticos e de avaliação até chegar a identificar a 
melhor de todas as soluções possíveis (JONES apud OLIVEIRA, 
1979, p. 12). 

 O autor identifica debilidades fundamentais e o dilema que se segue a ambas 

as abordagens em função do volume de dados e da lentidão do processo pelo 

pensamento consciente,  
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A única maneira de escapar do dilema de ter demasiadas novidades 
para avaliar de uma só vez, é dividir o esforço do projeto disponível 
em duas partes o que se constituiu no processo do arquiteto como 
"Sistema Auto Organizado" (OLIVEIRA, 1979, p. 13). 

 No entanto, uma análise mais aprofundada do mencionado Sistema Auto 

Organizado identifica ulteriores debilidades e dilemas. Não se pretende neste 

momento uma avaliação da metodologia de Christopher Jones, senão apenas 

revelar a existência de autores que propuseram a possibilidade de um método que 

supere a noção de partido como produto da obscuridade de uma caixa preta, no 

intuito de embasar o projeto em conteúdos científicos cognoscíveis, codificados, 

explícitos e ensináveis, fora da esfera imprecisa e vaga do talento e da inspiração. 

Neste sentido, servimo-nos da didática acepção de Elvan Silva (1985), que expõe a 

oposição entre a caixa de vidro (explícita) e a caixa preta (obscura) em seu rico 

texto, acompanhado de ilustrações (figura 30):  

Na concepção convencional, a criatividade é um fenômeno 
psicológico vago e misterioso, derivado de categorias como 
inspiração, talento ou intuição, fatores que, como sabemos, não são 
codificados nem, ipso facto, ensináveis. Em tais condições, o 
processo projetual poderia ser representado pela figura da 'caixa 
preta' que, na terminologia científica atual, simboliza um dispositivo 
do qual se desconhece o funcionamento. [...] cumpre substituir a 
'caixa preta' pela 'caixa de vidro'. Essa pretensão coincide com a de 
estabelecer [...] o corpo de conteúdos científicos e instrumentais que 
embasam a atividade projetual de modo subjacente, freqüentemente 
discreto, mas cognoscível (SILVA In COMAS et. al., 1985, p. 28 e 
29). 
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Figura 30. A caixa preta e a caixa de vidro. Fonte: SILVA, Elvan. Sobre a renovação do conceito de 
projeto arquitetônico e sua didática. In: COMAS, Carlos Eduardo (org); CZAJKOWISKI, Jorge; SILVA, 

Elvan; OLIVEIRA, Rogério de Castro; MAHFUZ, Edson da Cunha; MARTINEZ, Alfonso Corona. 
Projeto arquitetônico. Disciplina em crise, disciplina em renovação. São Paulo: Editora Parma Ltda., 

1985. p. 29. 

 Em resumo, a caixa preta (misteriosa), ou mesmo a caixa de vidro (explícita), 

representam o momento em que uma concepção arquitetural se produz na mente do 

projetista; o instante em que se atinge a ideia ou em que o partido arquitetônico se 

determina e produz, como resultado de um processo. Desse modo se instaura um 

produto que pode ser caracterizado como fruto de um momento de inspiração 

(síntese) ou como resultado de um processo analítico respaldado por um método 

explícito. 

 De qualquer maneira, em ambos os casos, uma ideia se produz, não 
podendo se identificar com a explicitação dos procedimentos - a partir do 

estabelecimento de um corpo de conteúdos científicos e instrumentais como base da 

atividade projetual - pode de algum modo alterar este fenômeno enquanto tal. 
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 Aqui temos um problema: um método explícito não pode explicar como as 

ideias se produzem, suas proposições apenas procuram reduzir a subjetividade a 

um nível mínimo. 

 A aparente contradição inerente aos processos projetuais - ao mesmo tempo 

racional e autoral (subjetiva) do projeto - que se apresentam nas descrições 

anteriores, foi assunto de vários simpósios e também do XII Congresso Mundial da 

União Internacional dos Arquitetos (UIA) em 1975. Em particular este último teve 

como pauta os problemas das metodologias do projeto arquitetônico formuladas 

desde os anos 60, contra as quais se esboçou uma reação generalizada. 

 Destas metodologias do projeto emanavam definições do partido arquitetônico 

com clara ênfase na otimização funcional-construtiva e no atendimento às 

necessidades do programa, em que o processo de concepção está proposto como 

um exercício de sucessivas tentativas: 

O partido arquitetônico é basicamente uma estruturação dos espaços 
específicos do tema arquitetônico e deverá conter essencialmente: 

1. Concepção formal-espacial da obra 
2. Concepção estrutural da obra 
3. Concepção funcional da obra  

O partido arquitetônico pode ser expresso através de esquemas 
gráficos, desenhos em escala, perspectivas ou maquetes que 
permitam a verificação do atendimento de todas as necessidades e 
condições levantadas. 

O partido arquitetônico desenvolvido em escala conveniente, 
preferencialmente em escalas reduzidas que permitam a visão do 
todo em restrito campo visual, possibilitará o dimensionamento do 
edifício e a verificação do nível de atendimento das necessidades. 
No momento que, teoricamente, todas as necessidades são 
atendidas ter-se-á otimizada a solução. 

A retomada de outro partido arquitetônico deverá ocorrer caso o nível 
de atendimento das necessidades não seja considerado suficiente 
(OLIVEIRA, 1979, p. 37).  

 Entretanto, os próprios autores dessas metodologias já apontavam seus 

limites. Christopher Alexander propusera um processo matemático para a 

elaboração do projeto arquitetônico no qual o projetista, ao enfrentar o problema da 

concepção, "[...] deve dividí-lo e subdividí-lo em unidades manejáveis, com o intuito 

de melhor compreendê-lo, e, portanto, analisá-lo [...]" (Ibid., p. 9); nesse sentido 

compara a linguagem humana e seu sistema de combinações com uma linguagem 

de parâmetros, a qual pretende criar uma conexão vital entre contexto e criação da 

forma.  
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 Contudo, Alexander (OLIVEIRA, 1979, p. 9) comenta que não é possível 

substituir a ação de um arquiteto experimentado por decisões automaticamente 

programadas sob ordenação. Apesar de propor um processo matemático para o 

tratamento de dados e informações, Alexander deixa a cargo do arquiteto a 

concepção formal. 

 Margarit e Buxadè (Ibid., p. 11) propõem um método estruturalista baseado 

nos processos matemáticos da análise de sistemas, cálculo de probabilidades e 

teoria dos conjuntos, no sentido de "[...] racionalizar, organizar e estruturar dados 

que irão responder à forma.” (op. cit., p. 11).  

O programa de necessidades devidamente estruturado teria uma 
tradução formal automática através do computador 
convenientemente informado com os critérios de otimização. Esta 
tradução formal seria representada pela eleição de pré-formas, 
cabendo ao arquiteto a função de integrá-las através de uma síntese 
final da forma arquitetônica (OLIVEIRA, 1979, p. 11).   

 Em todos os casos, seja com o recurso ao computador, às teorias 

matemáticas ou ao raciocínio lógico, nessas definições se enfatiza que cabe ao 

arquiteto a decisão do partido arquitetônico. 

 Segundo alguns autores, esta dupla característica – racional e subjetiva do 

projeto - representa um sinal de grande contradição, e nela radica a 'crise' do ensino 

e da arquitetura brasileira, que foi objeto do livro Projeto Arquitetônico – Disciplina 

em crise, Disciplina em Renovação, publicado em 1985 e que reúne textos de 

diversos autores, entre os quais destaco para esta discussão “Sobre a Renovação 

do Conceito de Projeto Arquitetônico e sua Didática” de Elvan Silva e “Ideologia 

Modernista e Ensino de Projeto Arquitetônico: Duas Posições em Conflito” de Carlos 

Eduardo Dias Comas. Segundo Elvan Silva,  

A despeito dos propósitos revolucionários e iconoclastas da doutrina 
modernista na arquitetura, ainda se pensa o projeto arquitetônico nos 
termos da caracterização oficializada pela École Nationale des 
Beaux-Arts, no século passado [XIX], através do anacrônico conceito 
da composição elementar e de seu modus operandi (SILVA In 
COMAS et. al., 1985, p. 18).  

 Segundo esse autor, assimilada com atraso, a doutrina modernista viu-se 

prejudicada, na esfera do ensino, pelo fato de ter negligenciado um ponto capital: a 

questão do processo projetual. 

O “estatuto” modernista, podemos verificar, ocupou-se da forma 
arquitetônica, mas descuidou da questão da produção da arquitetura, 
enquanto fenômeno sócio-econômico, e do processo de concepção, 
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enquanto posicionamento ideológico e pragmático. [...] Omodernismo 
ortodoxo, por omissão, preconizava a produção de uma nova 
arquitetura concebida de conformidade com o enfoque acadêmico. 
Isso, como salientou Bruno Zevi, era um contra-senso, pois não se 
poderia empregar a idéia de composição para criar uma arquitetura 
que, em essência, materializava a idéia de decomposição. A idéia de 
composição, entretanto, era e é resistente, a despeito de seu 
manifesto anacronismo (SILVA In COMAS et. al., 1985, p. 19).  

 Para definir composição, Elvan Silva cita a obra Elements et Theories de l” 

Architecture,de Guadet: 

Compor, o que é isso? É pôr juntas, unir, combinar as partes de um 
todo. Essas partes, por sua vez, são os Elementos da Composição, e 
assim como irão realizar suas concepções com paredes, aberturas, 
abóbadas, telhados – todos, elementos de arquitetura – 
estabelecerão sua composição com quartos, vestíbulos, saídas e 
escadas. Esses são os Elementos da Composição (GUADET apud 
SILVA In COMAS et. al., 1985, p. 21).   

 A composição, conforme Silva, não é sinônimo de criatividade projetual, mas 

tão somente uma opção ou modalidade de realização do projeto, entre outras 

possíveis. A teoria da arquitetura moderna não se ocuparia, conforme essa ótica, da 

renovação ou submissão dos procedimentos projetuais à contingência da história, 

talvez por considerar a composição como algo permanente e inquestionável.  

 Talvez esta seja uma crítica excessivamente rigorosa – definir a modernidade 

como mera continuação da composição acadêmica com novos elementos -, pois 

embora a composição tenha permanecido como herança para a projetação 

moderna, o que se confirma na especial utilização de seus princípios por Le 

Corbusier, evidenciada na procura da regulação do desenho pelas proporções 

próprias ao segmento áureo (BAKER, 1998), não se pode acusar a modernidade de 

produzir arquitetura na qual a inventividade e a autoria se ausentem, uma vez que 

propôs um novo conjunto de elementos e conceitos arquiteturais que alterariam de 

modo inédito a própria noção de composição, tal como descreve Comas: 

Planta livre, fachada livre, teto-jardim,pilotis, janelas em banda 
horizontal, paredes-cortina, painéis pré-fabricados, brise-soleil, 
superfícies lisas e balanços ousados são algumas das soluções 
típicas parciais dentro da cidade exemplar modernista: a cidade 
planejada, zoneada monofuncionalmente e dividida em 
superquadras, onde torres cristalinas, barras em pilotis para 
habitação, comércio e serviços sobressaem de um parque natural 
(COMAS In COMAS et. al., 1985, p. 41).  

 Assim, as tentativas de compatibilizar o enfoque moderno da Bauhaus, que 

preconizava exercer uma influência viva no design, com a tradição acadêmica 
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resultaram num hibridismo didático que predomina em amplas áreas do ensino de 

arquitetura. Elvan Silva conclui, assinalando as contradições: 

Um caminho mais ou menos óbvio para contornar tal impasse tem 
sido a caracterização das aulas da disciplina projetual como 
exercícios de treinamento da criatividade, ou seja, de 
aperfeiçoamento de capacitações tidas como preexistentes no 
psiquismo do estudante. Essa idéia não é nova, pois a ela já aludia o 
próprio Guadet: 'Esse modo de criação, que derruba as teorias e 
métodos da lógica tradicional, que contesta Bacon e Descartes, é a 
intuição, a verdadeira gênese da idéia artística. ' Tal concepção é 
muito popular, pois satisfaz, paradoxalmente, aos alunos mais bem 
dotados, possuidores daquilo que se convencionou chamar de 
vocação ou talento [...] (SILVA In COMAS et. al., 1985, p. 23).  

 Comas (In COMAS, 1985) também enfatiza essas mesmas contradições das 

teorias modernistas da concepção do partido, divididas em teoria do determinismo 

operacional e tecnológico de um lado e de teoria do partido como produto da 

intuição do arquiteto. Este autor esclarece que a presença simultânea de duas 

proposições teóricas quanto à concepção do partido arquitetônico representa uma 

contradição, uma vez que são excludentes entre si: 
A primeira teoria postula o partido como a conseqüência inevitável da 
correlação lógica entre a análise dos requerimentos operacionais do 
programa e a análise dos recursos técnicos disponíveis. A segunda 
visualiza o partido como resultado de intuição do gênio criador do 
arquiteto, manifestando-se espontaneamente. Ambas surgem 
contrapostas à teoria tradicional que entendia ser a concepção de 
partido baseada na imitação de precedentes formais conhecidos. 
Um confronto preliminar entre as duas teorias revela já um paradoxo 
curioso. De um lado, elas se excluem mutuamente. Não se pode 
sustentar que a concepção de partido seja determinada 
inapelavelmente pela conjunção objetiva de considerações 
operacionais e tecnológicas e, ao mesmo tempo, afirmar que ela seja 
produto da livre intuição subjetiva do arquiteto. Por outro lado, ambas 
são colocadas a serviços da ruptura revolucionária com soluções 
arquitetônicas conhecidas. Associam-se à reivindicação de abordar o 
problema da arquitetura a partir da estaca zero, rejeitando toda 
especulação estética. 
[...] A despeito de seu aparente antagonismo, as duas teorias 
modernistas sobre a concepção de partido invocavam autoridades 
externas à própria arquitetura para validar a rejeição de um repertório 
tradicional de paradigmas e princípios de projeto. (COMAS In 
COMAS, 1985, p. 40 e 41). 
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Figura 31. Praça da Soberania, Brasília, 2008, Oscar Niemeyer. Fonte: 
http://www.niemeyer.org.br/obra/pro600. 

 Desta discussão se pode sugerir que o conceito de partido arquitetônico 

modernista - uma figuração geral e inicial que coordena a inclusão de 

particularidades - parece ser um dos traços predominantes na arquitetura brasileira, 

vindo a ser esta a característica mais destacada da herança corbusiana no Brasil 

(figura 32): 

Le Corbusier abordava o programa de arquitetura partindo de 
princípios de ordem geral, adaptando-os em seguida à situação real. 
O projeto era definido pelo partido que se organizava do geral para o 
particular. [...] A casa Baeta projetada por Vilanova Artigas em 1956, 
segundo o conceito de partido de Le Corbusier, define-se pelas 
empenas das fachadas da frente e dos fundos e pelas aberturas das 
fachadas laterais, é organizada em meios níveis (ACAYABA In 
Revista Projeto 73, 1985, p. 46).  

 

Figura 32. Corte casa Olga Baeta, São Paulo, 1956, Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi. Fonte: 
http://www.arquiteturabrutalista.com.br/fichas-tecnicas/DW%201956-19/1956-19-fichatecnica.htm.
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 Com base na consulta a esses autores mencionados, pode-se vislumbrar uma 

linha histórica que procede desde o século XIX, estabelece uma filiação entre a 

concepção corbusiana de partido arquitetônico e a disposição/composição que estão 

na base do partido acadêmico da École des Beaux-Arts, e que, em face da influência 

de Le Corbusier no Brasil, seu legado referente ao partido arquitetônico deixa um 

forte elemento na base conceitual da arquitetura moderna brasileira, que a partir 

disto se forma e se desenvolve na prancheta de seus mestres, expressando-se num 

conjunto notável de obras ao longo do século XX.  

 Tal legado se observa empiricamente. Em cada situação específica baseada 

na prática de concursos e avaliações no âmbito universitário, é possível identificar a 

preponderância desta base conceitual referente ao partido arquitetônico ainda muito 

presente e influente nas discussões entre arquitetos, professores e membros das 

comissões julgadoras. 

 Mais do que um aspecto interessante, esta ênfase na questão do Partido 

parece ser uma característica fundamental, que acaba por se estabelecer como um 

invariante, uma estrutura de pensamento que, pode-se supor, continua válido como 

aspecto central da teoria de projeto e embasamento conceitual da projetação no 

Brasil, mesmo levando-se em consideraçãoas diferenças entre as escolas regionais 

(a exemplo das escolas Carioca e Paulista), do carisma pessoal dos grandes 

mestres, de suas ricas e variadas realizações e de sua longevidade, para além dos 

fatores conjunturais históricos.  

 Parece sintomático que Yoshio Futagawa, no texto introdutório da edição 

número 106 da revista GA Houses (2008) dedicada quase exclusivamente ao Brasil, 

tenha desta maneira reduzido a história da arquitetura brasileira, notadamente 

enfatizando a tradição modernista e ignorando outras experiências fora desta 

ortodoxia: 
 Throughout the periods before and after the World War II, 
Brazilian architecture went through some unique development 
conducted by the creative works of those pioneering architects such 
as Lucio Costa, Alfonso Reidy, Oscar Niemeyer, Vilanova Artigas, 
Lina Bo Bardi. The principle of the modernism was fostered and 
adapted to the unique, local conditions and contexts of Brazil, as if 
the idea of the modernism sympathized with Brazil´s tropical climate 
and the culture of the people who reside there. Later on, a unique and 
original form of the architecture only found in Brazil has brought to 
light, which goes beyond the original modernism movement.  
 The military regime founded in 1964 brought a 20 years of 
cultural stagnancy to Brazil, but at the same time that also caused 
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their architecture field to be isolated from the postmodernism 
movement that had involved all over the world at that time. 
Consequently Brazil has become one of the rarest countries that 
remain with the legitimate successors of the modernism movement, 
and this background strongly affected to produce today´s young 
architects following the modernism principle among new generations 
(FUTAGAWA In GA Houses 106, 2008, p. 8). 
 

 Futagawa (2008) reconhece a herança moderna brasileira e a enfatiza 

introduzindo o Brasil como um dos raros países a ter ainda vivos alguns dos 

legítimos sucessores do movimento moderno, cujo trabalho tem enorme impacto no 

surgimento de uma geração jovem que atua sob o princípio modernista. 

 A mencionada publicação enfatiza a linhagem moderna brasileira acentuando 

a importância dos jovens arquitetos, colaborando com seus trabalhos de destaque, 

na continuidade de uma tradição arquitetônica de reconhecido valor.  

 No entanto, devem-se considerar limites desta análise. Muitas experiências 

foram realizadas no Brasil fora da ortodoxia, ou do princípio modernista, mesmo que 

tardiamente. A própria geração jovem a que o autor se refere já tem paradigmas 

renovados, formados a partir das novas realidades brasileiras. 

 Nossa argumentação reconhece que o conceito de partido arquitetônico 

passou inevitavelmente por transformações, e fundamentalmente por uma 

expansão, em face do cenário de críticas e ideias emergentes no início dos anos de 

1960, no contexto de uma ampla crítica aos fundamentos da arquitetura moderna, 

da qual o Brasil não escapou. 

 Entre os pressupostos mencionamos um cenário de expansão. Isto significa 

que o cenário contemporâneo, e das décadas recentes, que testemunhou o 

surgimento de novos paradigmas, não foi capaz – ou nem sequer teve explícita a 

intenção – de superar integralmente a abordagem moderna do partido arquitetônico. 

Mesmo se agora figura como uma alternativa entre tantas dentro de um amplo 

espectro de abordagens, o cenário contemporâneo apresenta transformações, 

evoluções, assimilações, fenômenos característicos de uma expansão. 

 Em seguida analisaremos as concepções tradicionais do partido à luz de 

diversas teorias e práticas no cenário contemporâneo como um todo como forma de 

trazer à tona esta suposta expansão.  
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1.4 PARTIDO – EXPANSÃO E TRANSFORMAÇÃO DO CONCEITO 
 
 
 Propõe-se analisar definições de partido enunciadas por arquitetos 

questionadoras da teoria moderna do projeto a partir dos anos de 1960, sob a 

emergência da pós-modernidade e que constituíram importantes aportes para trilhar 

caminhos que conduziram a reflexão ao debate contemporâneo. Tais arquitetos 

propuseram novas abordagens ou questionaram as definições modernas de projeto 

e partido, revisando tradicionais concepções de coerência e lógica, funcional e 

construtiva, em favor de novas problemáticas que possibilitaram o surgimento e a 

proliferação de novos paradigmas.   

 Notam-se nos estudos deste capítulo, dedicado a uma leitura selecionada do 

trabalho de arquitetos e teóricos no cenário da contemporaneidade, que a literatura 

atual de arquitetura tem como principal foco o campo das ideias. Com o auxílio de 

autores como Matthew Frederick (2007), Rafael Moneo (2008), Josep Maria 

Montaner (1997 e 2009) e Ignasi de Solà-Morales (1995), é possível ver emergir um 

vocabulário diversificado de termos definidores do fenômeno da projetação, que se 

expressa em conceitos, atitudes, temáticas, cenários, estratégias, enunciados, 

mecanismos, procedimentos, detonadores de pensamento, paradigmas e artefatos 

formais, ou seja, um novo vocabulário de expressões e definições em linguagem 

distinta da conceituação acadêmica, caracterizados por valores metafísicos e 

atemporais, tais como proporção, utilidade, beleza, harmonia.  
 Tampouco a teoria contemporânea reproduz a linguagem e os motes caros ao 

discurso projetual moderno, caracterizados por expressões como lógica, 

funcionalidade e atendimento ao programa.  

 Tal mudança de linguagem, além do “[...] debilitamento da vontade [da 

arquitetura] de erigir-se como única alternativa. [...] e a perda da intenção 

programática em favor de uma postura de exploração empírica e de caráter 

estritamente individual.” (MONTANER, 1997, p. 153, tradução nossa), apenas 

revelam uma rica diversidade de conceitos coexistentes, que nos permite consolidar 

uma interpretação enquanto expansão da ideia de Partido Arquitetônico.  
 Algumas afirmações sobre os temas desenvolvidos anteriormente, em busca 

de novos significados e usos das terminologias relacionadas à concepção do 

projeto, bem como a compreensão contemporânea a respeito dos processos 
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criativos em arquitetura, fazem-se necessárias. Fundamentalmente sobre o que 

representa a ideia – noção - de partido arquitetônico no cenário contemporâneo. 

 Quando se usa a expressão ‘Adoção do Partido’, deve-se observar o fato de 

que esta afirmação pode pressupor uma biblioteca de partidos adotáveis, como se 

estivessem todas as possibilidades já dadas e catalogadas. Essa é uma maneira 

bastante recorrente de entender partido como algo que se encontra disponível como 

repertório, reificando e ideologizando-o e retirando-lhe uma densidade histórica 

como processo em construção. Convenhamos, analogamente, que em outras 

realidades da vida humana, adotar é muito diferente de conceber. 

 A afirmação de que o partido é a ideia preliminar do edifício a ser construído, 

ou uma prefiguração do objeto, que o projetista elege como ponto de partida e fio 

condutor, não parece abranger a totalidade dos modos de projetar, portanto não 

pode ser considerada universal . Tampouco a pressuposição academista, de que se 

pode definir partido como o movimento do todo em direção à parte, não parece 

corresponder a todas as realidades da projetação contemporânea. 

 Um claro exemplo disto são os projetos que envolvem tecnologias de pré 

fabricação de componentes para aplicação em série, invertendo, portanto, o 

raciocínio que preconiza o movimento do todo à parte, revelando neste caso que a 

parte precede o todo (a exemplo de projetos de James Stirling, tais como para o 

Andrew Melville Hall, 1968, University of St. Andrews Student Residence, 1967, 

figura 33). 

 
Figura 33. Andrew Melville Hall, 1967, James Stirling. Fonte: 

http://atelier29.blogspot.com.br/2009/04/james-stirlings-andrew-melville-hall.html 
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 Propomos aqui pensar sob o pressuposto de que o modo como cada arquiteto 

projeta é menos relevante do que o resultado final do seu trabalho. 

 A sua metodologia, que é sempre particular, parece ter um interesse menor 

do que o conteúdo de ideias que compõe o seu projeto quando apresentado. Mesmo 

esta afirmação de Comas admite em parte esta proposição: "[...] interessa menos 

como se chegou ao partido que a verificação retrospectiva de sua razoabilidade, 

mediante o exercício do juízo crítico.” (COMAS In COMAS et. al., 1985, p. 39).  

 Considerando, portanto, o cenário contemporâneo de grande diversidade 

arquitetônica, propomos a consideração de que o partido arquitetônico deve ser a 

ideia que subjaz ao projeto, aquela identificada como principal ou central, quando o 

projeto já se apresenta concluído, não importando quando esta ideia surgiu. Trata-se 

daquilo que o projeto é capaz de veicular ou expressar, seu conteúdo conceitual. 

 De maneira similar a tantos autores, nossas observações sobre o processo 

criativo em arquitetura, representado pelo partido arquitetônico, o reconhecem como 

um campo fluido e complexo, pouco receptivo a definições categóricas. Por esse 

motivo consideramos seu significado como ideia central ou como ideia subjacente, 

uma proposição que reconhece em seus termos um potencial amplo de significados 

e parece contemplar, e mesmo conciliar, noções diversas quanto à sua natureza e 

quanto ao momento de sua emergência no processo.  

 Nosso argumento apoia-se também nas definições contemporâneas e de 

senso comum Matthew Frederick (2007). O autor propõe em sua lição número 15: “A 

parti is the central Idea or the concept of a building.” 

 Assim, o movimento que desenvolve um projeto parece ter seu ponto de 

partida na interpretação pessoal da situação, e pode ser motivado por conceitos 

práticos e abstratos que o projetista conecta a ela de forma idiossincrática, a partir 

de sua experiência e cultura.  

 Como não se divisam limites pré-estabelecidos para a criatividade, podemos 

apenas recorrer a exemplos conhecidos: um texto, uma teoria, uma figura ou uma 

regra, e ainda, uma analogia ou metáfora que pode configurar tão somente o motivo 

para relacionar ideias em um processo cujo resultado definido como partido emerge 

a qualquer instante: como ideia inicial, como ideia construída ou resultado ao final do 

processo, como decisão do projetista e expressão definitiva de uma imbricação de 

diversas mediações. É da avaliação destas ideias assim configuradas que se 
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ocupam as comissões julgadoras em concursos, salas de aula envolvendo 

professores em avaliação de projetos, etc. 

 De fato, a ideia central de um projeto pode nascer no início do processo ou 

durante o mesmo - tal como sugerido no que se desenvolveu anteriormente - ou 

pode mesmo anteceder ao início do movimento processual que se seguirá, como é o 

caso das reflexões realizadas pelos arquitetos ao elaborar discursos teóricos, cujo 

produto oportunamente se aplicará na prática. A importância de uma teoria do 

projeto é tão vital para Aldo Rossi (figuras 34 e 35) que: 

A formação de uma teoria do projeto constitui o objetivo específico de 
uma escola de arquitetura, e sua prioridade, acima de qualquer outra 
investigação, é incontestável. Uma teoria do projeto representa o 
momento mais importante, mais fundamental, de toda arquitetura e, 
por isso, um curso de teoria do projeto deveria colocar-se como eixo 
principal das escolas de arquitetura (ROSSI apud CASTRO 
OLIVEIRA, 2003, p. 66).  

 

 
Figura 34. Centro Direzionale, 1983-1985, Perugia, Aldo Rossi e Gianni Braghieri. Fonte: 

CASCIATO, Maristella; MURATORE, Giorgio (org.). Annali Dell´Architettura Italiana 
Contemporanea. Roma: Officina Edizioni, 1985, p. 217. 
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Figura 35. Centro Direzionale, 1983-1985, Perugia, Aldo Rossi e Gianni Braghieri. Fonte: 

CASCIATO, Maristella; MURATORE, Giorgio (org.). Annali Dell´Architettura Italiana 
Contemporanea. Roma: Officina Edizioni, 1985, p. 215. 

 Analisemos alguns exemplos de definições enunciadas por arquitetos que 

propuseram novas teorias ou questionaram a teoria do projeto moderno, revisando 

suas tradicionais concepções de coerência e lógica, funcional e construtiva. É 

possível observar também que em seus projetos há sempre uma ideia central, não 

obstante a diferença de abordagem. 

 Robert Venturi (figura 36 e 37) propõe o abrigo decorado, um caixa funcional 

inexpressiva acrescida de uma fachada bidimensional ornamentada e comunicativa 

segundo a natureza do edifício. 

Venturi would prefer more decorated sheds, because he contends, 
they communicate effectively, and modern architects have for too 
long only designed ‘ducks’. The duck is, in semiotic terms, an iconic 
sign, because the signifier (form) has certain aspects in common with 
the signified (content). The decorated shed depends on learned 
meanings – writing or decoration – which are symbolic signs 
(JENCKS, 1977, p. 45). 
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Figura 36. The Duck versus the Decorated Shed, Robert Venturi. Fonte: JENCKS, Charles. 

The language of post-modern architecture. New York: Rizzoli, 1977, p. 45. 

 Da leitura dos textos teóricos de Aldo Rossi deduzimos que: a forma fica, a 

função muda. Por que então a função deve determinar a forma? A forma deve ser 

determinada pelo lugar. 

A primeira grande crítica de Rossi foi ao que denominou de 
funcionalismo ingênuo do movimento moderno, que ao priorizar a 
explicação da cidade apenas pela função, deixava de entende-la pelo 
que tinha mais significativo: o conhecimento da arquitetura pelo 
mundo de suas formas. A função era de uma circunstância que fazia 
uso da forma como um ato social. Ela nunca ia além de seu tempo, 
enquanto a forma permanecia (SPADONI, 1998, p. 3). 
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Figura 37.  National College Hall of Fame Competition, New Jersey, 1967, Robert Venturi. 

Fonte: SANMARTÍN, A. (ed.). Venturi, Rauch & Scott Brown. Obras y proyectos. 1959. 
Barcelo: Editorial Gustavo Gili, 1986, p. 53. 

 Peter Eisenman (figuras 37 a 39) sobrepõe vários estratos à realidade do 

projeto – função, programa, lugar, topografia – disciplinas ou conceitos sobre os 

quais explorar ou desconstruir a forma, tal como assim se define: 

Os conceitos, nos quatro projetos, transitam, se justapõe, interagem 
em ato. Malhas, escalas, rastros e dobras são freqüentemente 
concomitantes. Na exposição foram pensados como detonadores de 
pensamento, como balizas para a percepção e inteligibilidade da 
obra de Peter Eisenman. Mas a concomitância entre inteligibilidade e 
percepção, este movimento duplo parece ser recorrente e 
indissociável na reflexão e produção da arte (SUMNER, 1993, p. 7).   
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Figura 38. Bio-Centrum, 1987, Frankfurt, Peter Eisenman. Fonte: PAPADAKIS, Andreas; 
COOKE, Catherine; BENJAMIN, Andrew. Deconstruction. Omnibus Volume. New York: 

Rizzoli, 1989, p. 158. 

 
Figura 39. Bio-Centrum, 1987, Frankfurt, Peter Eisenman. Fonte: PAPADAKIS, Andreas; 
COOKE, Catherine; BENJAMIN, Andrew. Deconstruction. Omnibus Volume. New York: 

Rizzoli, 1989, p. 159. 

 Mais recentemente Herzog e de Meuron (figura 40) adotam modelos de 

exploração e geração de forma, caracterizado como um processo contínuo com 

auxílio do computador e sem um final determinado, como no projeto para o Pavilhão 

Jinhua Structure II – Vertical Basilea. 
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Figura 40. Pabellón Jinhua Structure II-Vertical, Basilea, Herzog e de Meuron. Fonte: AV 

Proyectos, 007 2005, p. 40. 

 E assumindo uma postura de exploração autônoma da forma como ponto de 

partida, antecedendo tudo o mais, destacam-se os projetos de Frank Owen Gehry 

(Guggenheim Bilbao, 1997, e Walt Disney Concert Hall, 2003, figuras 41 e 42) e 

Zaha Hadid (tais como Contemporary Arts Center, 2003, em Cincinatti e MAXXI 

Museo, 2010, em Roma, figuras 43 e 44).  
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Figura 41. Guggenheim Museum, 1997, Bilbao, Frank Gehry. Fonte: 

http://www.guggenheim-bilbao.es/secciones/el_museo/el_edificio.php?idioma=ES. 

 
Figura 42. Walt Disney Concert Hall, 2003, Los Angeles, Frank Gehry. Fonte: 

http://www.britannica.com/EBchecked/media/94486/Walt-Disney-Concert-Hall-Los-Angeles-
designed-by-Frank-O. 
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Figura 43. Lois Richard Rosenthal Center for Contemporary Art, 2003, Cincinatti, Zaha 
Hadid. Fonte: http://www.zaha-hadid.com/architecture/lois-richard-rosenthal-center-for-

contemporary-art/# 

 
Figura 44. MAXXI Museum, 2009, Roma, Zaha Hadid. Fonte: http://www.zaha-

hadid.com/architecture/maxxi/ 

 A ideia subjacente (ou partido) pode ser identificada mesmo em 

situações onde a configuração funcional é fornecida como dado, condicionante ou 
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determinante, fato recorrente em projetos de estádios, ginásios esportivos, teatros e 

em alguns casos, aeroportos. Via de regra, verificam-se configurações funcionais 

rígidas por tradição ou quando o próprio cliente representa a autoridade no que 

tange a discriminar funções, muito comum também no ramo das indústrias. Em 

todos esses casos, a despeito dos limites, o arquiteto encontrará espaço para 

introduzir uma ideia, ora migrando da forma para a matéria (Herzog & de Meuron, 

Estádio Allianz Arena, 2005, na Alemanha, e Estádio Nacional "Ninho do Pássaro", 

2008, na China), ora enfocando a sofisticação do desenho – design – das 

superfícies externas (como em Massimiliano Fuksas, projeto do Aeroporto 

Internacional Shenzhen na China) ou a tecnologia construtiva (Renzo Piano, Estadio 

de Bari, 1990, na Itália, e Richard Rogers, Aeroporto de Barajas, 2006, Espanha), 

entre tantos outros (figuras 45 a 48). 

 
Figura 45. Allianz Arena, 2005, Munique, Herzog & de Meuron. Fonte: 

http://archrecord.construction.com/projects/bts/archives/stadiums/06_allianz/photos.asp. 

 
Figura 46. Aeroporto Internacional Shenzhen Bao’a, Shenzhen, 2013, Massimiliano Fuksas.  

Fonte: http://www.fuksas.it/#/progetti/1405/. 
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Figura 47. San Nicola Football Stadium, 1987-1990, Bari, Renzo Piano. Fonte: 

http://www.rpbw.com/project/27/san-nicola-football-stadium/. 

 
Figura 48. Aeroporto de Barajas, 2006, Madrid, Richard Rogers. Fonte: http://www.rsh-

p.com/render.aspx?siteID=1&navIDs=1,4,25,295,1037&showImages=detail&imageID=1866. 

 À luz destes exemplos, se infere que no cenário contemporâneo é 

insatisfatória a descrição do partido como a composição de partes, ou como mero 

resultado de um raciocínio lógico-funcional. O partido é compreendido, neste 

cenário, como a ideia que identifica o projeto. Sugere-se que sequer se deva, com 

base nos argumentos expostos, afirmar que o partido arquitetônico seja 

exclusivamente a ideia geradora do projeto, antes, é uma concepção que subjaz ao 

projeto, a ideia que vem com o projeto, a mensagem, a informação que este veicula. 

 Nota-se que os textos teóricos da arquitetura contemporânea tratam 

exclusivamente das ideias, expressas em conceitos, atitudes, temáticas, cenários, 

estratégias, enunciados, mecanismos, procedimentos, detonadores de pensamento, 
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paradigmas e artefatos formais, o que evidencia expressões e definições em uma 

linguagem completamente distinta de conceitos acadêmicos, caracterizados por 

valores metafísicos e atemporais, tais como proporção, utilidade, beleza, harmonia. 

Tampouco se reproduzem definições e motes caros à arquitetura moderna, 

caracterizados por expressões como lógica, funcionalidade, atendimento ao 

programa, etc.  

 O singelo e despretensioso livro de Frederich (2007, p. 14) prescreve, na lição 

de número 14:  

Good design solutions are not merely physically interesting but are 
driven by underlying ideas. An idea is a specific mental structure by 
which we organize, understand, and give meaning to external 
experiences and information. Without underlying ideas informing their 
buildings, architects are merely space planners. Space planning with 
decoration applied to 'dress it up' is not architecture; architecture 
resides in DNA of a building, in an embedded sensibility that infuses 
its whole  

 Rafael Moneo (2008) analisa a obra e o pensamento de um seleto grupo de 

arquitetos contemporâneos no esforço de desvendar seu posicionamento 

arquitetônico, que é expresso em termos de estratégias, mecanismos formais, 

caligrafias: 

O termo ‘estratégia’ [...] é entendido aqui como mecanismos, 
procedimentos, paradigmas e artefatos formais que aparecem com 
insistência recorrente na obra dos arquitetos de hoje: entendo que os 
utilizem para configurar o construído. Por isso falo em mecanismos 
formais quando penso na manipulação de plantas e cortes na 
arquitetura de James Stirling ou considero o desdobramento de 
formas costumeiro de Frank Gehry. Talvez fosse mais difícil estender 
o termo a arquitetos como Álvaro Siza e Herzog & De Meuron, 
porém, assim mesmo creio que tanto a personalíssima caligrafia 
arquitetônica de Siza como a obsessão de Herzog & de Meuron para 
conciliar em sua arquitetura determinados materiais nos permitiriam 
falar em mecanismos ao referir-nos a eles (p. 9 e 10). 

 Também o vasto volume intitulado “Dicionário Metapolis de Arquitectura 

Avanzada”, produzido por diversos arquitetos e autores vinculados ao IAAC (Instituto 

de Arquitectura Avanzada de Catalunya) e à editora Actar, concentra-se 

exclusivamente nas idéias que motivam a arquitetura contemporânea de vanguarda, 

a que chamam de “avançada”. A terminologia utilizada e a formatação de dicionário 

demonstram o quão ilimitado é o campo das idéias em arquitetura (figura 49 e 50).  

El material reunido en aquella ocasión invito a construir um tipo de 
publicación concebida en un formato que permitiera cruzar, solapar y 
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asociar proyectos, temáticas y potenciales, más allá de registros 
individuales y compartimentos estancos (GAUZA et al., 2002, p. 3). 

[...] lo que se pretende aquí es ilustrar un território más vasto y global 
de búsqueda que define lo que se há venido en denominar como 
´Arquitectura Avanzada´y que reúne hoy actitudes, ideas, conceptos, 
técnicas, términos, escenarios y entornos transversales que – 
aunque cada vez más frecuentemente manejados desde diversos 
ámbitos ideológicos – precisan un adecuado marco de referencia 
(Ibid., p. 3). 

 
Figura 49. Diagramas. Fonte: GAUZA, Manuel; GUALLARD, Vicente; MÜLLER, Willy; 

MORALLES, José; PORRAS, Fernando; SORIANO, Federico. Diccionário metápolis de 
arquitectura avanzada. Ciudad y tecnologia em La sociedad de la información. Barcelona: 

Actar, 2000, p. 163. 

 
Figura 50. Correntes. Fonte: GAUZA, Manuel; GUALLARD, Vicente; MÜLLER, Willy; 

MORALLES, José; PORRAS, Fernando; SORIANO, Federico. Diccionário metápolis de 
arquitectura avanzada. Ciudad y tecnologia em La sociedad de la información. Barcelona: 

Actar, 2000, p. 108. 

 

 De tal modo a valorização das ideias se sobrepõe ao entendimento de uma 

arquitetura de valores universais com fundamentos apenas programáticos, que a 

contemporaneidade só pode se caracterizar pela ênfase na singularidade e se 

interessar por seus mecanismos. Caracteriza-se, consequentemente, também por 
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uma crescente diversidade de resultados e caminhos, que frequentemente confunde 

a crítica e dificulta a leitura do conjunto da produção de arquitetura e sua 

interpretação. 

 Montaner, ao caracterizar as neo vanguardas arquitetônicas, explica suas 

principais atitudes:  

Outro feito explícito é o debilitamento da vontade [da arquitetura] de 
erigir-se como única alternativa.[...] Alguns autores [...] perderam a 
intenção programática e defendem uma postura de busca empírica e 
estritamente individual. [...] Dentro de sua diversidade, todos estes 
autores se destacam  por uma comum característica vanguardista: o 
esforço laborioso por construir seu próprio universo formal, sua 
própria linguagem, em parte com referências ao círculo da arte e da 
arquitetura das vanguardas, mas também em parte, com a ambição 
de criar algo totalmente novo e inédito (MONTANER, 1997, p. 153 e 
154).  

Chega a ser emblemático que um historiador tradicional como Leonardo 

Benevolo tenha dedicado um capítulo de seu recente livro integralmente a estes que 

chama de Os Pacientes e Impacientes Catadores de Novidades. Segundo Benevolo, 

pode-se verificar em suas obras “[...] a recuperação da invenção projetual 

correlacionada à compreensão dos lugares.” (BENEVOLO, 2007, p. 203), 

apresentando a tendência a desenvolver um sistema próprio de explicações teóricas.  

Solà-Morales (1995) explica a arquitetura contemporânea e sua diversidade 

recorrendo à figura de uma topografia para ilustrar analogamente a diversidade e a 

diferença: 

A situação atual parece ter perdido o rigor e a segurança do 
radicalismo sem haver selado um novo pacto de colaboração com a 
prática. É o resultado de uma situação intelectual na qual não 
existem sistemas gerais nem de valor nem de princípios a partir dos 
quais julgar a arquitetura (p. 13, tradução nossa). 

 Uma realidade de heterogeneidade e fragmentação se desenha, sem rastro 

evidente de unidade.  Rafael Moneo coloca em evidência o fato de que artistas e 

escritores: 

[...] se recreiam em mostrar-nos um panorama descomposto e 
desconjuntado no qual se captura uma realidade fragmentada. Por 
que os arquitetos não fariam a mesma coisa?... Como consequência 
a arquitetura contemporânea define a si mesma como algo 
quebradiço, descontínuo, rompido e fragmentado, no polo oposto 
como algo não apreensível, instável, fluido e sem forma. A cena é 
imprecisa e pouco definida (MONEO, 1999, p. 198, tradução nossa). 
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 Um crítico como Solà-Morales identifica que as posturas dos arquitetos se 

mostram via de regra duvidosas e insuficientes quando se trata de explicitar os 

fundamentos de suas propostas: “As obras de arquitetura atuais e os autores 

apresentam desejos, intenções, propostas limitadas.” (SOLÀ-MORALES, 1995, p. 

13, tradução nossa). 

 Segundo Solà-Morales, a crítica atual não pode ser outra coisa além de um 

sistema provisório, em condições que denomina de pós-estruturalismo 

epistemológico e niilismo político. Descreve em sua leitura da produção 

contemporânea, conforme o posicionamento assim expresso: 

Mais do que corpos teóricos, o que encontramos são situações, 
propostas que de fato buscaram sua consistência nas condições 
particulares de cada acontecimento. Nem tem sentido falar de razões 
globais nem de raízes profundas. Uma profunda heterogeneidade 
enche o mundo de objetos arquitetônicos. Cada obra surge de um 
cruzamento de discursos parciais, fragmentários. Mais que acharmo-
nos diante de uma obra, parece que o que se nos apresenta é um 
ponto de encontro, a interação de forças e energias procedentes de 
lugares diversos, cuja deflagração momentânea explica uma 
situação, uma ação, uma produção arquitetônica concreta (SOLÀ-
MORALES, 1995, p. 14, tradução nossa).   

 Uma das mais recentes obras bibliográficas de Josep-María Montaner leva o 

título Sistemas Arquitetônicos Contemporâneos (2009), no qual o autor se dedica a 

organizar uma leitura da produção atual das obras de arquitetura, agrupando-a em 

sistemas, que tomam por referência o Tratado e a Teoria Geral dos Sistemas: 

A que nos referimos quando utilizamos o conceito “sistema 
arquitetônico”? Certamente o conceito de sistema não é novo, mas 
se desdobra da Crítica da razão pura de Immanuel Kant, que, 
precisamente, definiu a arquitetônica como a arte de construir 
sistemas. O conceito já aparecera em Étienne Bonnot Condillac, no 
seu Tratado dos Sistemas (1749), e em G.W.F.Hegel, que definiu 
uma verdade sistemática que consistiria na articulação de cada parte 
ao todo. Como método, a Teoria Geral dos Sistemas consolidou-se 
na década de 1960, em uma evolução próxima à de outras teorias 
gerais, como a psicologia da Gestalt, que analisa os sistemas 
segundo a percepção das formas, ou como o estruturalismo, que tem 
suas raízes na análise sistemática das línguas. Com o tempo, esta 
Teoria Geral dos Sistemas, surgida no campo da biologia, estendeu-
se a outras disciplinas, atingindo uma maior complexidade, reforçada 
instrumentalmente pela cibernética e pela teoria da informação, e 
tem sido a base das possibilidades dos sistemas informáticos 
(MONTANER, 2009, p. 10). 

 Em função do que considera a crise do sistema beaux-arts, bem como a crise 

do objeto moderno e a preeminência do vazio, Montaner insiste na paulatina 
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importância do contexto. Assim, ao invés analisar a obra arquitetônica e interpretá-la 

tão somente como objeto, destaca que a questão do contexto coloca continuamente 

à prova a eficácia deste, “[...] implicando, inevitavelmente, a exigência de uma maior 

adequação dos sistemas arquitetônicos contemporâneos, que somente podem ser 

entendidos em relação ao seu contexto.” (Ibid., p. 18). 

 Esta abordagem teórica parece superar a perplexidade da crítica ao final do 

século XX diante da diversidade crescente, e apontar um novo caminho que não 

entende a diversidade e a singularidade como aspectos negativos da produção de 

arquitetura contemporânea. Ao contrário, a diversidade e a singularidade 

evidenciadas se traduzem na concepção implícita em sistemas do projeto 

arquitetônico como complexidade. 

 Conclusivamente pode-se afirmar que o argumento teórico atual, 

fundamentado na proposição de ideias e de sua análise, situa a atividade de projeto 

numa esfera de questões muito diversas daquelas em se originaram as primeiras 

noções de partido. A transformação da ideia de partido, bem como sua expansão, 

tornam-se claras. 

 A análise também nos permite afirmar que, sendo partido e ideia coisas da 

mesma natureza no âmbito do projeto, a nossa hipótese adquire aqui um sentido 

integral, ou seja, o estabelecimento do partido arquitetônico ocorre num plano 
de operações distinto daqueles em que se desenvolvem as demais atividades 
do projeto arquitetônico. 
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                                                                                                                                                                    2  
PARTIDO UMA PERSPECTIVA DA PRÁTICA 

 
 

Assim, consideramos o projeto um instrumento científico de invenção 
de propostas, pois não é necessariamente uma resposta a um 
problema, e sim (...) uma interpretação dele. O objetivo é contribuir 
para a constituição de uma cultura de projeto, principalmente para 
que as ações necessárias e provenientes do pacto social urbano não 
venham a se confundir com uma proposta de cidade. 
Investigamos o modo de operar a arquitetura e o urbanismo sem a 
pretensão de estabelecer teorias ou metodologias modelares. 
Apostamos na leitura da realidade com seus conflitos e contradições; 
despojando-nos de fobias e modismos, procuramos chegar à 
capacidade de entender a franqueza dos sinais da realidade, 
evitando assim a rotina da repetição (VIGLIECCA, 2012, p. 93). 

 

A demonstração da hipótese enunciada anteriormente terá um novo 

desenvolvimento no segundo capítulo que aqui se inicia, discutindo aspectos de um 

conjunto de projetos desenvolvidos pelo autor e originados de sua prática 

profissional, fundamentando os critérios de análise e categorias em alguns teóricos 

contemporâneos que se dedicaram não a textos de caráter prescritivo, mas à 

investigação sistemática da prática do projeto buscando compreender como pensam 

arquitetos e designers, e redefinindo o modo como, através desta prática, podem 

produzir conhecimento. 

Um primeiro aspecto que se destaca na leitura destes autores, e que coincide 

com nossa argumentação, é encontrado no modo como relativizam a importância 

dos procedimentos e métodos na atividade projetual.  

 Como lembra Richard Foqué  

[...] o pensamento projetual é de per se inovador e experimental, 
dirigido pela empatia e focado na solução de problemas. 
Essencialmente lida com fatores que envolvem parâmetros distintos 
e delimitações frouxas, e em que a solução é encontrada entre 
disciplinas (2010, p. 41). 

Lawson (2011) corrobora essas ideias com foco exclusivo na solução de 

problemas, descrevendo o resultado de um estudo empírico o qual foi empreendido 

no sentido de comparar grupos de estudantes de arquitetura e de ciências:  

A diferença essencial entre as duas estratégias é que, enquanto 
cientistas concentravam a atenção em entender as regras 
subjacentes, os arquitetos ficaram obcecados pela obtenção do 
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resultado desejado. Portanto, podemos descrever a estratégia dos 
cientistas como concentrada no problema e a dos arquitetos como 
concentrada na solução (LAWSON, 2011, p. 50).  

Portanto, o foco na solução de problemas, e não em determinado método ou 

procedimento para solucioná-los, exigirá do arquiteto, a cada circunstância projetual, 

um diferente caminho determinado pela articulação de diferentes parâmetros. 

Os processos intuitivos, empáticos e experimentais exigidos do profissional 

não se prestam com muita facilidade à adoção de um método em particular. Lawson 

prossegue com sua conclusão:  

Os arquitetos aprendem com uma série de estudos de projetos e 
recebem críticas às soluções encontradas, e não ao método 
utilizado. Ninguém lhes pede que entendam problemas nem que 
analisem soluções. Assim como no mundo profissional real, a 
solução é tudo, e o processo não é examinado! (Ibid., p. 51).  

Talvez por essa razão, profissionais que trabalham com projeto de arquitetura 

não se veem contemplados sequer satisfeitos com descrições ou estabelecimento 

de métodos que buscam explicar ou traduzir as práticas projetuais. 

Seria, portanto o caso de fazer falar os próprios arquitetos, sobre seus 

próprios projetos, e buscar em outros fatores, como aqueles que Foqué (2010) 

começa a enunciar (intuição, experimentação), explicações mais plausíveis e 

satisfatórias das operações de fato executadas por arquitetos em seus processos de 

trabalho.  

Entretanto, a escolha de um elemento derivado da subjetividade pessoal a 

princípio pode parecer discutível e sem dúvida encerra desafios no sentido de 

demonstrar e comunicar o conhecimento que o pesquisador deseja construir. O 

caminho que esta pesquisa percorre, de discutir aspectos da própria obra do autor, 

entretanto, é validado por autores com Steven Scrivener (2000) e Richard Foqué 

(2010), com as seguintes observações. Scrivener, a partir de sua própria experiência 

como orientador de teses em áreas de prática projetual, membro de bancas de 

trabalhos desse tipo, observa que os profissionais de projeto ou artes tendem a 

escolher um tópico de pesquisa motivados pelo interesse pessoal, ao invés de 

temas de interesse coletivo, como é o caso da pesquisa acadêmica tradicional.  

O autor inglês pondera, contudo, que não pretendendo conceder aos 

pesquisadores em área de prática projetual um olhar indulgente, é possível admitir 

que um tema ou processo que venha a motivar um pesquisador por razões pessoais 

pode vir a ser de interesse coletivo, uma vez que os indivíduos compartilham entre si 
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o ambiente social. A dificuldade, nestes casos, residiria na efetiva demonstração da 

relevância e contribuição para o conhecimento coletivo. 

A esse respeito escreveu Lawson (2011) de maneira oportuna, afirmando que 

as soluções de projeto são uma contribuição para o conhecimento:  

Depois que uma idéia se forma e um projeto se completa, de certa 
forma o mundo muda. Cada projeto, seja construído ou fabricado, ou 
mesmo que permaneça na prancheta, representa um tipo de 
progresso. As soluções dos projetos em si são extensamente 
estudadas por outros projetistas e comentadas por críticos. Para a 
atividade de projetar, elas são o que as hipóteses e teorias são para 
a ciência. [...] Portanto, o término da solução de um projeto não serve 
apenas ao cliente, mas permite ao projetista desenvolver as suas 
idéias de maneira pública e verificável (p. 120).  

 Pode-se dizer que raciocínio de Lawson (2011) também funciona no sentido 

inverso e de maneira recíproca. Desse modo, os arquitetos, ao mesmo tempo em 

que constroem com seus projetos soluções que representam progresso, também 

desfrutam das experiências anteriores, da cultura arquitetônica das escolas que 

freqüentaram e do ambiente cultural em que vivem, do conhecimento acumulado da 

história da arquitetura e, particularmente, da sabedoria dos mestres mais diretos – 

aqueles com quem tiveram algum tipo de colaboração - e indiretos – arquitetos que 

admiram.  

 É muito frequente no ambiente cultural da arquitetura – chegando a ser praxe 

- falar-se em influências, situação observada quando em entrevistas com um 

determinado arquiteto ou quando se escreve sobre seu trabalho. Muito mais que 

uma praxe cultural, Lawson (2011, p. 20) evidencia por meio de seus estudos que o 

sistema de valores de cada arquiteto é adquirido durante a formação, citando como 

fato perturbador a “[...] forte correlação entre as preferências de cada escola e que 

essas preferências estão ligadas ao estilo”.   

A explicitação mais clara do problema da influência se encontra em outro 

conceito de Lawson (2011, passim), os chamados Princípios condutores. Este 

conceito afirma que os arquitetos não abordam cada projeto com a mente vazia. 

Segundo esse mesmo autor, projetistas têm suas motivações, razões e conjuntos de 

crenças, valores e atitudes. Quando enfrentam um projeto, sua bagagem intelectual 

é levada consigo, “[...] às vezes de forma muito consciente, outras vezes nem tanto.” 

(Ibid., p. 153).  

Considerando estes fundamentos e o conteúdo característico das publicações 

em arquitetura, pode-se afirmar que a visão projetual é em boa medida o resultado 
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das relações que os arquitetos estabelecem com o mundo da cultura arquitetônica, 

que pode ser explicado neste âmbito como a percepção da liberdade de construção 

de seu universo de referências.  

Ao longo do capítulo 2, portanto, não será estranho encontrar uma referência 

direta ou indireta a outros arquitetos e suas obras, sendo que a particularidade e 

relevância destas referências serão abordadas caso a caso. Esta é a maneira mais 

coerente com o que se pretende apresentar, no que tange à explicitação dos 

processos criativos em arquitetura. Mario Botta (figuras 51 a 53) desenvolve seu 

trabalho com claras referências a Le Corbusier e Louis Kahn, mestres com quem 

teve a oportunidade de colaborar diretamente. Da arquitetura e da sabedoria destes 

mestres parece retirar lições continuamente e dialogar no sentido da construção de 

um repertório original e sintético 7.  

 
Figura 51. One Family House, Suíça, 1970-71, Mario Botta. Fonte: GA Architect n° 3. Mario 

Botta, 1984, p. 29. 

  

 

                                                        
7 Ver NORBERG-SCHULZ, Christian. Introduction. In GA Architect n° 3. Mario Botta, 1984, p. 13 e 20. 
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Figura 52. One Family House, Suíça, 1970-71, Mario Botta. Fonte: GA Architect n° 3. Mario 

Botta, 1984, p. 31. 

 
Figura 53. National Assembly Building, Bangladesh, 1962-83, Louis Kahn. Fonte: 

BROWNLEE, David B.; DE LONG, David G. Louis I. Kahn: In the Realm of Architecture. New 
York: Rizzoli, 1991, p. 238.    
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Richard Meier (1984) apresenta uma longa lista de referências que 

contribuem na formação de seu raciocínio projetual e elaboração de linguagem 

arquitetônica própria, entre as quais o conjunto do Pedregulho de Afonso Reidy 

(figura 54).   

 
Figura 54. À esquerda, Conjunto Pedregulho, Rio de Janeiro, 1952, Affonso Eduardo Reidy. 
À direita, Cornell University Undergraduate Housing, New York, 1974, Richard Meier. Fonte: 

MEIER, Richard. Richard Meier Architect. New York: Rizzoli, 1984, p. 18. 

O escritório inglês Future Systems (figuras 55 e 56) é explícito com relação a 

suas influências, apresentando no livro sobre o escritório uma série de imagens sob 

esse tema antecedendo o conteúdo de seus trabalhos. O Future Systems foi 

também responsável pela curiosa publicação de um livro contendo apenas imagens, 

intitulado For Inspiration ONLY.  

 
Figura 55. Influências. Fonte: FIELD, Marcus. Future Systems. London: Phaidon, 2000, p. 

14. 
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Figura 56. Lord´s Media Centre, 1994, Londres, Future Systems. Fonte: 

http://www.designboom.com/contemporary/stadium/07.jpg. 

O livro de Marcos Acayaba (2007) escrito a partir de sua tese de doutorado 

constitui um exemplo recente neste sentido, no qual o autor torna clara a construção 

do raciocínio de partido arquitetônico através da explicitação das referências em 

cada projeto (figuras 57 a 58). 

 
Figura 57. Sede Fazenda Pindorama, 1975, Cabreúva, Marcos Acayaba. Fonte: ACAYABA, 

Marcos. Marcos Acayaba. São Paulo: Cosac Naify, 2007, p.67.  
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Figura 58. Referências citadas por Acayaba. Fonte: ACAYABA, Marcos. Marcos Acayaba. 

São Paulo: Cosac Naify, 2007, p.68 e 69. 

Neste caso é particularmente digna de nota a quantidade de referências e o 

modo como estas se incorporam ao processo projetual, mostrando a importância da 

erudição como aspecto de expansão do pensamento criativo em arquitetura. 

Dentro da tradição da arquitetura Paulista, são notórias as referências de 

Paulo Mendes da Rocha ao mestre Vilanova Artigas (figuras 59 a 61). Do mesmo 

modo, arquitetos da nova geração tais como Ângelo Bucci, Álvaro Puntoni e os 

arquitetos do escritório MMBB entre outros, construíram sua arquitetura, e mesmo 

sua visão da profissão, a partir da relação com Paulo Mendes da Rocha.  

 
Figura 59. FAU-USP, São Paulo, 1969, Vilanova Artigas.. Fonte: 

http://parq001.archdaily.net/wp-content/uploads/2010/12/1293567539-fau-usp-corte.jpg. 
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Figura 60. Corte, Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, 1975, São 
Paulo, Paulo Mendes da Rocha. Fonte: Mendes da Rocha. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 

1996, p. 41.   

 
Figura 61. Elevação e corte, Pavilhão do Brasil, 1991, Sevilha, Angelo Bucci, Álvaro Puntoni 

e José Oswaldo Vilela. Fonte: Monolito n° 1, 2011, p. 47. 

Ainda dentro deste cenário (figuras 62 e 63), o mesmo pode ser dito sobre os 

arquitetos do escritório Brasil Arquitetura, Vainer e Paoliello, e de certo modo 

Reinach e Mendonça em relação à Lina Bo Bardi. É notório o traço das escolas na 

formação dos arquitetos - como enfatizado por Lawson (2011). Lina Bo Bardi e 

Paulo Mendes da Rocha foram fundamentais formadores de arquitetos em São 

Paulo, particularmente alunos da FAUUSP. 
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Figura 62. SESC Pompéia, 1977, São Paulo, Lina Bo Bardi. Fonte: 

http://positivedialogues.aaschool.ac.uk/wp-content/uploads/2011/12/SESC-web.jpg. 

 
Figura 63. Praça das Artes, 2012, São Paulo, Brasil Arquitetura. Fonte: 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/13.151/4820. 
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O mesmo pode ser dito em relação ao momento de formação do autor na 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, nos anos de 

1980, ambiente em que o então estudante se encontrava exposto a múltiplas 

referências. Destacavam-se neste cenário os personagens que, ao mesmo tempo 

em que exerciam sua atividade como professores da escola, apresentavam um 

número expressivo de projetos e obras de arquitetura de grande impacto, 

notadamente Carlos Bratke, Roberto Loeb, Joaquim Barreto, Sérgio Pileggi e a 

Central de Projetos de Tito Lívio Frascino e Vasco de Mello (figuras 64 a 69). 

 
Figura 64. Edifício Brasilinterpart, década de 1980, São Paulo, Carlos Bratke. Fonte: 

http://www.carlosbratke.com.br/.  

 
Figura 65. Edifício Oswaldo Bratke, década de 1980, São Paulo, Carlos Bratke. Fonte: 

http://www.carlosbratke.com.br/. 
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Figura 66. Edifício Ferraz de Camargo, década de 1980, São Paulo, Carlos Bratke. Fonte: 

http://www.carlosbratke.com.br/. 

 
Figura 67. Centro da Cultura Judaica, 2008, São Paulo, Roberto Loeb. Fonte: 

http://media.timeout.com.br/contentFiles/image/saopaulo/01_AROUND_TOWN/venues/cultu
ral_centres/ccjudaica_pi.jpg 
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Figura 68. 2º Prêmio Concurso Sede da Fapesp, 1997, São Paulo, Tito Lívio e Vasco de 

Mello. Fonte: http://www.titolivio.com.br/paginas/premios.htm. 

 
Figura 69. 1º Prêmio Concurso Sede da Fapesp, 1997, São Paulo, Vigliecca e Associados. 

Fonte: http://www.vigliecca.com.br/pt-BR/projects/fapesp-new-headquarters.   

Tratam-se de arquitetos que desenvolveram uma linha de trabalho 

procurando uma marca de linguagem e presença singular de suas obras, com base 

em pesquisa própria e expressão individual. Esta expressão, entretanto, procurou 

antecedentes livres na produção arquitetônica que se desenrolava, cujas referências 

foram incorporadas de maneira a fazer com que seus projetos as incluíssem e 

avançassem com conteúdos e soluções inovadoras. Carlos Bratke (figuras 64 a 66) 

leva o “Core” de circulação vertical e áreas molhadas para a periferia (envelope) de 

seus edifícios corporativos – dialogando com a arquitetura de Kahn, mas assim 

proporcionando um novo campo de possibilidades para a composição volumétrica, 

que é a característica mais marcante do conjunto arquitetônico construído na 

Avenida Luis Carlos Berrini; Joaquim Barreto apresenta suas casas e a Igreja da 

Cruz Torta (projetada em co-autoria com Fancisco Segnini, figura 70) com grande 
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conteúdo criativo desde os detalhes construtivos, ao uso inovador dos materiais e à 

concepção dos espaços; a Central de Projetos ostentando uma variedade de 

concepções em seus SESCs e campus universitários.  

 
Figura 70. Igreja da Cruz Torta, 1972, São Paulo, Francisco Segnini Jr. e Joaquim Barretto. 

Fonte: http://www.ricardoamado.fot.br/wp-content/uploads/2011/11/03.jpg. 

Este foi o ambiente da formação universitária do autor desta pesquisa, no 

qual também teve a oportunidade de desfrutar da orientação de Antonio Carlos Sant’ 

Anna na elaboração do trabalho final de graduação, professor – arquiteto que na 

época integrava o escritório Rino Levi.  

No início dos anos de 1980 o escritório Padovano e Vigliecca se tornou uma 

alternativa e vibrante influência para os jovens arquitetos daquela geração. A partir 

de sua vitória no concurso para o SESC Nova Iguaçú em 1984, projeto com fortes 

referências à arquitetura historicista em curso na Europa, o escritório se 

institucionalizou e os arquitetos mantiveram a sociedade até meados dos anos 1990.  
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Figura 71. Vista aérea, SESC Nova Iguaçú, 1985-1992, Rio de Janeiro, Padovano e 

Vigliecca e Associados. Fonte: http://www.vigliecca.com.br/pt-BR/projects/sesc-nova-iguacu.  

 
Figura 72. Elevação, SESC Nova Iguaçú, 1985-1992, Rio de Janeiro, Padovano e Vigliecca 

e Associados. Fonte: http://www.vigliecca.com.br/pt-BR/projects/sesc-nova-iguacu.  

Nos anos 80 muitos profissionais que colaboraram com estes arquitetos 

posteriormente construíram suas próprias práticas profissionais tendo Hector 

Vigliecca e Bruno Padovano como forte referência em sua formação, entre os quais 

Givaldo Medeiros, Marcelo Barbosa, Roberto Amá, Valério Pietrarroia, Claudia Nucci 

e Sérgio Camargo; com todos estes conviveu o autor desta tese quando integrou a 

equipe do escritório Padovano e Vigliecca em meados daquela década, embora 

mais tarde tenha tido a oportunidade de firmar outras colaborações com os 

escritórios ou os arquitetos individualmente - Bruno Padovano e Hector Vigliecca -  

quando já possuía seu escritório próprio (figuras 71 a 75). 

 As colaborações mais recentes tomaram forma em vista do concurso para a 

Reurbanização do Largo da Batata junto à equipe de Bruno Padovano, e o concurso 

para a ampliação da Faculdade de Medicina da USP com a equipe de Hector 

Vigliecca. 
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A citação de abertura do capítulo 2 é um recorte de um texto recente de 

Hector Vigliecca, no qual este notável arquiteto expõe finalmente em palavras a sua 

visão da profissão e seus princípios de projeto. 

 
Figura 73. Plano Diretor da Faculdade de Medicina USP, 1998, São Paulo, Vigliecca e 

Associados. Fonte: Acervo técnico e iconográfico Biselli + Katchborian. 

Vigliecca é um participante assíduo em concursos de arquitetura, chamando 

atenção sobre a relevância pública deste tipo de certame, e também para o fato de 

que a participação contínua em concursos, com a conseqüente comparação entre 

propostas e resultados ao longo do tempo, pode ser considerada como uma 

verdadeira escola de arquitetura. 

A circunstância de formação do autor desta tese na Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo Mackenzie não impediu a interação com os mais destacados colegas 

de geração oriundos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 

São Paulo (FAUUSP) e da FAU PUCCAMP. Dentro desta geração se enfrentaram 

ou formaram equipes em concursos, lecionaram juntos muitas vezes, e participaram 

de inúmeros encontros, congressos, workshops e eventos de todo o tipo no âmbito 

da arquitetura. 

Para além da sociedade formal do escritório com Artur Katchborian, participar 

de concursos constituiu para este autor uma oportunidade de formar equipes 

exclusivamente para este fim, o que permitiu conhecer o modo pensar de muitos 
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colegas importantes e produzir projetos que, de outro modo, não teriam o mesmo 

vigor.  

 
Figura 74. Concurso internacional, menção honrosa, Grande Museu do Egito, 2002,-2003, 

Cairo, Vigliecca e Associados. Fonte: http://www.vigliecca.com.br/pt-BR/projects/grand-
egyptian-museum. 

As primeiras parcerias relevantes contaram com Eurico Ramos Francisco e 

Lívia França, e no início dos anos de 1990, com Francisco Spadoni. Também deste 

período, uma parceria mais duradoura com Givaldo Medeiros. A partir do ano 2000, 

as equipes contaram com José Paulo de Bem, Vasco de Mello, Jose Augusto Ally, 

Carlos Leite e, a mais duradoura, com Guilherme Motta. 
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Figura 75. Colégio Polilogos, 2005, São Paulo, Biselli + Katchborian e Givaldo Medeiros. 

Fonte: Acervo técnico e iconográfico Biselli + Katchborian.  

A geração a que pertence passou da escola à atuação profissional na década 

de 1980, tendo participado dos movimentos pelo restabelecimento da democracia no 

Brasil, processo político que a marcou profundamente. 

Este período, porém, se destaca na história pelas dificuldades do país no que 

se refere à conjuntura econômica, o que levou os arquitetos, em vista das raras 

oportunidades de trabalho, à disposição de participar de concursos de arquitetura, 

considerando não só a relevância pública, mas a oportunidade de obter trabalho em 

seu campo.8  

Tendo o Autor participado ativamente de projetos apresentados em 

concursos, o universo dos casos escolhidos para análise ou “recorte” é um conjunto 

selecionado dessa modalidade de projetos, que passam a consistir no campo de 

estudos selecionado. 

Os estudos de caso apresentados aqui, portanto, enfatizam a escolha por 

discutir o processo de concepção de projetos arquitetônicos que foram apresentados 

                                                        
8 A respeito desse assunto, veja: Tese “Arquitetura, texto e imagem: a retórica da representação nos 
concursos de arquitetura” de Valéria Cássia dos Santos Fialho. 
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em concursos públicos, o que parece a princípio ser de per se uma evidência de que 

a escolha reflete interesses sociais coletivos.  

Lawson (2011, p. 123) destaca a singularidade da atividade em arquitetura na 

medida em que os arquitetos “[...] trabalham no contexto da necessidade de ação”. 

Assim, os concursos públicos representam a ação de interesse público, são 

promovidos pelo poder público como forma democrática de contratação de projetos, 

ou por instituições privadas quando o tema demanda um debate que envolva a 

sociedade. 

Em todos os casos as demandas reais por projetos de arquitetura efetuadas 

por meio de concursos emergem fundamentalmente de necessidades e 

anseios sociais. Caberá ao longo da pesquisa tornar claras as circunstâncias em 

que esses concursos ocorreram, bem como todos os aspectos que podem auxiliar a 

reforçar a relevância do tema escolhido caso a caso. 

Ainda sobre os concursos públicos deve-se destacar a peculiar circunstância 

profissional que representam em comparação com o projeto contratado 

convencionalmente por um cliente particular.  

Nos concursos não existe a possibilidade de apresentação de estudos 

preliminares sucessivos até o ponto satisfatório. Estes se caracterizam por 

apresentações impessoais anônimas compostas de desenhos e textos em turno 

único (há concursos em 2 turnos, o que não muda substancialmente os aspectos 

mencionados). Esta circunstância, somada ao fato de que a avaliação do projeto 

será conduzida por uma comissão de arquitetos, faz com que os participantes 

abordem seus trabalhos como teses, pois são proposições de posturas mediadas 

pelo desenho. Como não são passíveis de comprovação nessa fase, não podem ser 

considerados enquanto tal, não obstante se possa admiti-los ao menos enquanto 

hipóteses cuidadosamente elaboradas. 

Deve-se mencionar o fato de que o Brasil desenvolveu uma boa tradição de 

concursos públicos de arquitetura e urbanismo. Isto se deve à atuação destacada e 

persistente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, primeiramente no incentivo e na 

promoção desta modalidade, depois em seu esforço de organização e formulação 

de regulamentos e padrões. 

O IAB é também responsável por premiações anuais do conjunto da produção 

dos arquitetos, principalmente o departamento de São Paulo, para as quais constitui 

comissões julgadoras e regulamentos nos moldes dos concursos de arquitetura. 
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Considera-se o resultado destas premiações como igualmente válido quanto à 

atribuição e comprovação do interesse público por um determinado projeto, 

julgamentos que fundamentam assim parte da argumentação de relevância desses 

produtos. 

Foqué (2010) faz considerações que auxiliam a reflexão sobre o processo de 

projeto, fundamentando-o e validando-o academicamente. O autor é um dos poucos 

a sustentar com clareza que “A análise dos processos criativos torna claro que eles 

ocorrem na zona entre a intuição inconsciente e o pensamento racional, permitindo 

ao profissional do projeto propor soluções originais para um dado problema." (p. 43, 

tradução nossa).  

Ou seja, admitir que os processos intuitivos articulam-se a todo o momento 

com outras formas de raciocínio ao longo do projeto é um primeiro passo, muito 

importante, para qualquer reflexão que se pretenda genuína, no sentido representar 

uma reflexão consistente de um profissional do projeto sobre seus processos de 

trabalho.   

Foqué (Ibid., p. 42-43, tradução nossa) prossegue argumentando que  

[...] a pesquisa científica basea-se no teste de hipóteses proposta na 
forma de um modelo explanatório. Em arte, testar uma assim 
chamada hipótese não faz sentido [...]. A essência da investigação 
em projeto, por sua vez, tem como objetivo desenvolver em paralelo 
tantas hipóteses quanto possível, não com base em um modelo 
explanatório, mas em modelos potencialmente exploratórios. Testes, 
nesse caso, buscam identificar o resultado mais desejável. Testar é 
ao mesmo tempo uma atividade subjetiva de otimização, julgamento. 
Na investigação científica o teste busca verificação. Os resultados 
deveriam ser objetivos, repetíveis e universais. Na investigação em 
projeto, o ato de testar é baseado tanto na verificação como na 
apreciação. É subjetivo, essencialmente contextual e, portanto, não 
repetível. 

Deste modo as análises dos projetos que integram o recorte escolhido e se 

situam como aplicações através das quais se pretende apresentar argumentos 

legitimadores da hipótese, farão uso de croquis, diagramas, modelos rudimentares e 

ensaios em 3D, como linguagens que se prestam à explicitação do processo e da 

emergência da ideia central presente nos projetos escolhidos, explorando sua 

qualidade enquanto representação de modelos exploratórios e testes para 

julgamento de resultados.  

Estas ferramentas são essenciais ao desenvolvimento das ideias. Desde a 

épura de Brunelleschi à geometria descritiva de Gaspard Monge, apenas para 
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considerar as mais modernas, os arquitetos sempre encontraram nas técnicas de 

desenho e na produção de modelos à sua disposição um instrumento de 

conhecimento, quando não desenvolveram ferramentas próprias segundo seu 

interesse, a serviço de sua peculiar forma de trabalhar, e mesmo para servir a uma 

ideia específica e única. 

A tese de livre docência do Arquiteto e Professor Rafael Perrone (2008) 

explora longamente a importância do croquis no trabalho do arquiteto, enquanto 

Wilson Flório (1998), em sua dissertação de mestrado, Da Representação à 

Simulação Infográfica dos Espaços Arquitetônicos, mostra o desenvolvimento deste 

ferramental, desde as origens até as técnicas de desenho com auxílio do 

computador.  

No início dos anos de 1990 os computadores atingiram o ponto de eficiência a 

partir do qual já não se podia trabalhar sem eles. Este é o caso do escritório do 

autor, ora em estudo, no qual o uso de computadores no processo de concepção é 

muito relevante. 

Os computadores, além da velocidade que imprimem ao processo, abriram 

um novo panorama de possibilidades relativas à geração e controle da geometria, a 

ponto de muitos considerarem este novo ferramental como determinante de uma 

nova cultura arquitetônica (figura 76). Este é o caso da argumentação de Patrik 

Shumacher em Parametricist Manifesto, reconhecendo a recente emergência do 

desenho paramétrico e do BIM (Building Information Model). Segundo Shumacher 

(2008):   

Contemporary avant-garde architecture is addressing the demand for 
an increased level of articulated complexity by means of retooling its 
methods on the basis of parametric design systems. The 
contemporary architectural style that has achieved pervasive 
hegemony within the contemporary architectural avant-garde can be 
best understood as a research programme based upon the 
parametric paradigma. We propose to call this style: Parametricism. 
Parametricism is the great new style after modernism. 
Postmodernism and Deconstructivism have been transitional 
episodes that ushered in this new, long wave of research and 
innovation. 
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Figura 76. Abu Dhabi Performing Arts Centre, 2007, Abu Dhabi, Zaha Hadid. Fonte: 

http://www.zaha-hadid.com/architecture/abu-dhabi-performing-arts-centre/. 

No mundo da informática é particularmente impressionante a velocidade com 

que novas ferramentas de software e hardware se apresentam e se colocam à 

disposição dos profissionais, e é inegável como elas deslocam a fronteira de 

possibilidades para adiante.  

Assim, a menção a Rafael Perrone sobre a importância do croquis, e a Wilson 

Florio sobre os meios eletrônicos justificam-se na medida em que o material gráfico 

utilizado nos estudos de caso será   predominantemente destes dois tipos: os 

croquis explicitam a concepção do partido arquitetônico - alguns recuperados do 

período de concepção e outros produzidos especificamente para esta tese -, 

enquanto as apresentações técnicas e ilustrações são extraídas do acervo da 

prática profissional do autor, que faz uso destas técnicas em larga escala no 

cotidiano de produção. 

Igualmente importante na reflexão sobre o processo de projeto do Autor deste 

trabalho são as proposições de Brian Lawson (2011) em seu livro “Como arquitetos 

e designers pensam”, no qual a idéia de projeto como processo está presente do 

início ao fim, e particularmente suas explanações sobre “gerador primário” e “Idéia 

Central (Conceito ou Partido)” (LAWSON, 2011, pg. 178 e 179), as quais novamente 

servem de fundamento ao desenvolvimento de uma argumentação no sentido de 

afirmar algumas proposições e a própria hipótese enunciada.   

 A experiência demonstra que os problemas de projeto são enfrentados de 

maneira hierárquica, o que é corroborado por Lawson (Ibid., pg. 118). Seu conceito 

de gerador primário consiste no conjunto selecionado de restrições no qual o 
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arquiteto concentra inicialmente a sua atenção. O conceito explica a tendência dos 

arquitetos a apegar-se a uma ideia relativamente simples no início do processo de 

projeto, de modo que essa idéia é usada no sentido de reduzir a variedade de 

soluções possíveis a partir do que o projetista consegue construir e analisar 

rapidamente um esquema. Neste sentido, o gerador primário é um obstáculo, que ao 

ser removido, libera o processo de projeto como fluxo de ideias-chave, ou possíveis 

partidos, processo esse que decorre até que uma ideia maior emerja e se consolide 

como estruturadora daquele projeto.  

 Lawson (2011, p. 53) preconiza: “Em linguagem simples, decida primeiro o 

aspecto que acha importante, desenvolva um projeto rudimentar com base nisso e, 

depois, examine-o para ver o que mais é possível descobrir sobre o problema.”  

A ideia central - ou Partido -, desse modo, será formada como resposta a 

esse conjunto de restrições hierarquizado, envolvendo o uso apriorístico de um 

modelo ou princípio organizador que conduza o processo de tomada de decisões. 

Muitas vezes, porém, esses geradores primários fazem muito mais 
do que simplesmente dar a partida no processo de projeto. É comum 
que o bom projeto pareça ter apenas algumas poucas idéias 
dominantes principais que estruturam o plano e em torno das quais 
organizam-se as considerações secundárias. Às vezes, elas podem 
reduzir-se a uma única idéia principal que recebe muitos nomes, mas 
que é chamada com mais freqüência de “conceito” ou “partido” (Ibid., 
p.179). 

Dissemos anteriormente que a ideia central, a que Lawson igualmente 

denomina “conceito ou Partido”, é de início cheio de incertezas, podendo surgir em 

qualquer momento do processo, e que se constrói e se consolida ao longo deste. 

Depois de concluído e consolidado, o partido se expressará como ideia subjacente. 

Lawson (op. cit., p. 181) explica que, embora a ideia central seja de suma 

importância e que a dedicação a ela parece “alimentar” o projetista, esta nem 

sempre surge com facilidade e nem sempre é entendida na hora que começa a 

surgir.  

Contudo, é destas ideias, e do encadeamento delas em termos de processo 

que se estará falando ao longo dos capítulos a seguir, apresentando-as através do 

resgate do processo por meio de croquis, realizados pelo autor com o intuito de 

reapresentar o processo de emergência e concatenação dessas ideias ou ideia 

subjacente. 
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Resta acrescentar que estes autores – Lawson (2011), Foqué (2010) – 

admitem a subjetividade, mas avançam timidamente na relação da arquitetura com o 

campo das artes.  Enfatizam a busca pela solução, sem contemplar suficientemente 

o fato de que esta se encontre entre as opções de expressão.  

Isto parece explicar uma diferença bastante acentuada com relação ao modo 

de ver a prática da arquitetura. Enquanto estes autores falam de problemas e 

soluções (problem solving), no Brasil esta terminologia, embora não ignorada, 

parece um tanto inadequada enquanto representação da profissão, que aqui 

apresenta o viés da arte e se insere essencialmente no campo das expressões 

poéticas.  

Em síntese, os estudos de caso se estruturam em categorias, que evidenciam 

um singular percurso de ações e movimentos que levaram à concepção de um 

partido, e procurando demonstrar - através do texto e dos croquis específicos - como 

este partido se torna identificável enquanto ideia subjacente. Os croquis 

apresentados acompanham o texto conforme o desenvolvimento do argumento, 

porém são apresentados em sua integralidade como anexos desta tese, pois este 

redesenho representa a metodologia de pesquisa utilizada nessa segunda parte da 

tese. 

Em cada caso, examinando a origem das ideias, o texto procurará caminhar 

no sentido de reforçar a hipótese segundo a qual o estabelecimento do partido 

ocorre num plano de operações distinto daqueles em que se desenvolvem as 

demais atividades do projeto arquitetônico, e como, em sua origem, as ideias em 

nada parecem assemelhar-se a conquistas obtidas como passos dentro de um 

método. A própria diversidade de categorias caminha no sentido de indicar a 

dificuldade quanto à formulação de metodologias de projeto de aplicabilidade 

universal.   

Em A estrutura como determinante do partido examinaremos a questão do 

desenho estrutural como herança cultural à luz do conceito de princípios condutores 

de Lawson (2011). Neste estudo de caso exporemos três projetos que se destacam 

pelo desenho estrutural, que nestes casos é considerado o próprio partido. 

A ideia tardia vem de encontro ao que expusemos em 1.4, o partido como 

ideia construída ao longo de um processo, o partido como resultado, como ideia 

final, em contraponto à ideia de partido como ideia inicial. Aqui examinaremos o 

projeto de um terminal aeroportuário de passageiros. 
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Configurações Rígidas explora a situação não rara em que o projetista se 

depara com um Partido dado (uma configuração funcional inquestionável), tendo que 

encontrar o partido (como ideia subjacente) em outro campo do mesmo projeto. 

Também neste caso o objeto de analise será um terminal aeroportuário.  

O Partido Axial Explicito se desenvolve em torno do conceito 

acadêmico/moderno da estratégia axial de disposição e distribuição das partes, 

também neste caso sob a ótica dos princípios condutores de Lawson (2011). 

Examinaremos como este conceito permanece útil na atualidade, especialmente em 

algumas condições da realidade brasileira, como o projeto exposto de um CEU 

(Centro de Educação Unificado) pretende demonstrar. 

O Contexto Urbano como Determinante discute como uma pauta de 

questões alheias à realidade de um projeto vem a nortear, dada a condição de 

implantação, todas as decisões relativas ao partido. Esta situação, segundo nossa 

abordagem, se configura em uma excentricidade em relação ao principio 

metodológico. Os projetos expostos neste estudo de caso procuram demonstrar 

como as questões do contexto orientam as decisões de partido. 

O Todo e a Parte expõe todo um universo de experiências e problemas 

ligados ao projeto da habitação coletiva. Aqui exporemos um projeto desta natureza, 

com o propósito de mostrar que o partido nasce da relação do todo com a parte em 

varias escalas, da unidade habitacional ao edifício, do edifício à quadra urbana, da 

quadra em relação à cidade. Aqui, o modelo de cidade se sobrepõe a qualquer outra 

realidade do projeto, e portanto, conduz o desenvolvimento do partido arquitetônico. 

A Ideia Externa apresenta três projetos que se desenvolvem em diálogo com 

alguma experiência da arte. Este estudo de caso constitui o esforço mais objetivo 

quanto à demonstração de nossa hipótese, pois nada parece mais arbitrário e 

distante do princípio metodológico do que a invenção, a metáfora, enfim, os 

mecanismos criativos da arte. 
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2.1 A ESTRUTURA COMO DETERMINANTE DO PARTIDO 
 
 
 Este estudo de caso reúne projetos em que o partido arquitetônico se define 

com a solução estrutural. Os projetos analisados à luz desta categoria serão Nan 

June Paik Museum (Suwon, Coréia do Sul, 2003), Ginásio Poliesportivo Municipal de 

Barueri (Barueri, São Paulo, 1999-2003) e Nova estação da Supervia em São 

Cristóvão (Rio de Janeiro, RJ – 2000). 

 Na obra de muitos arquitetos se nota uma predileção pessoal para com a 

questão da estrutura, mas aqui, especificamente, são apresentados exemplos em 

que a estrutura é central e orienta todo o seu desenvolvimento, o qual se conclui 

com uma típica expressão arquitetural oriunda da estreita relação entre forma e 

estrutura, a que Montaner (1997, p. 198, tradução nossa) denomina “Predomínio da 

forma estrutural”. Deste modo, a questão do desenho da estrutura é aqui é 

apresentada, à luz dos conceitos de Lawson (2011), como gerador primário e ideia 

central anteriormente mencionados. 

 O estudo relaciona ainda essa tendência de desenvolvimento projetual à 

importância da herança cultural da chamada Arquitetura Paulista Brutalista (figura 

77) 9 e a influência que exerce sobre o trabalho de arquitetos que se formaram nas 

principais faculdades de arquitetura da cidade de São Paulo, onde exercem também 

seu ofício. A Arquitetura Paulista Brutalista é mencionada pelos valores aportados 

em seu discurso ideológico, e de como este discurso se materializa em forma 

arquitetônica através da ênfase no desenho estrutural como problema central do 

projeto, a tal ponto que a definição da ideia subjacente se confunde com a estrutura, 

sendo esta a geradora do próprio Partido Arquitetônico. 

                                                 
9 A terminologia Escola Paulista Brutalista foi extensamente investigada por Ruth Verde Zein. Suas  
pesquisas se consolidam no site http://www.arquiteturabrutalista.com.br/index1port.htm. 
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Figura 77. Garagem de Barcos Santa Paula Iate Clube, São Paulo, 1961, Vilanova Artigas e 
Carlos Cascaldi. Fonte: Vilanova Artigas: arquitetos brasileiros. São Paulo: Instituto Lina Bo 

e P. M. Bardi: Fundação Vilanova Artigas, 1997, p. 99. 

 A influência desta herança cultural se apresenta à luz de outro conceito de 

Lawson (2011, p. 153), os chamados “Princípios condutores”. Este conceito afirma 

que os arquitetos não abordam cada projeto com a mente vazia. Segundo o mesmo 

autor, projetistas tem suas motivações, razões e seus conjuntos de crenças, valores 

e atitudes. Quando enfrentam um projeto, sua bagagem intelectual é levada consigo, 

“[...] às vezes de forma muito consciente, outras vezes nem tanto.” (Ibid., p. 153).  

 O fato de que arquitetos levarem consigo sua bagagem cultural e seu 

conjunto de crenças e influências representa, em nossa argumentação, um fator que 

situa a origem das ideias em plano diverso ao do método, entendido como 

regramento ou normatividade.  

 O estudo se conclui com memorial e material gráfico relativo a três projetos, 

citados no primeiro parágrafo deste item. Os projetos aqui apresentados foram 

desenvolvidos no contexto de concursos públicos de arquitetura e concorrências 

públicas, de modo que devem ser consideradas as observações sobre estas 

circunstâncias discutidas anteriormente em Justificativas.  
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2.1.1 Estrutura 

 

Figura 78. Nan June Paik Museum, Coréia do Sul, 2003, Mario Biselli e Artur Katchborian. 
Fonte: croquis Mario Biselli. 

Disse, nas primeiras páginas deste livro, que sabemos mais a 
respeito de uma civilização através de sua arquitetura do que através 
de qualquer outra de suas realizações. A pintura e a literatura 
dependem muito de indivíduos imprevisíveis. Mas a arquitetura, de 
certa forma, é uma arte de comunidade: pelo menos se baseia muito 
mais do que as outras artes, no relacionamento entre o usuário e o 
realizador. Se julgarmos o século XIX pela arquitetura, no sentido 
estrito da palavra, ele não se sairá muito bem. Isto se deve a vários 
motivos, entre os quais a perspectiva histórica maior que possibilitou 
aos arquitetos o uso de enorme variedade de estilos. [...] Entretanto, 
devo admitir que os edifícios públicos do século XIX carecem, em 
geral, de estilo e convicção. Acredito que isso tenha acontecido 
porque os mais fortes impulsos criativos da época não foram 
dirigidos para prefeituras e casas de campo, mas para aquilo que 
era, então, considerado engenharia. Naquela época, era só na 
engenharia que os homens podiam utilizar plenamente um material 
novo, que iria transformar a arte de construir: o ferro. A primeira 
Idade do Ferro foi um marco civilização, o mesmo se podendo dizer 
da segunda. Em 1801, Telford fez um projeto para a London Bridge, 
um único arco de ferro. É extraordinário e fora do tempo. Nunca foi 
construído, talvez porque estivesse além do alcance da técnica de 
então. Mas por volta de 1820 Telford conseguiu fazer a Ponte Menai, 
a primeira grande ponte pênsil, idéia esta em que o belo e o funcional 
se aliam com tanta perfeição, que, até hoje, ela pouco variou, apenas 
se expandiu (CLARK, 1980, p. 350 e 351). 

 

 “Princípios condutores de projeto” são também objeto de estudo de Brian 

Lawson (2011), ao afirmar que os projetistas não abordam cada problema a partir do 

nada, com a mente vazia. Ao contrário, projetistas têm suas motivações, razões e 

partem de conjuntos de crenças, valores e atitudes: “Especificamente, eles 

costumam desenvolver conjuntos bastante coesos de opiniões sobre como se deve 

projetar no seu campo. Em seguida essa bagagem intelectual é levada pelo 

projetista a cada projeto, às vezes de forma muito consciente, outras vezes nem 

tanto.” (Ibid., p. 153).  
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Para um arquiteto formado na cidade de São Paulo, particularmente nas 

principais escolas de arquitetura da Universidade Mackenzie e Universidade de São 

Paulo 10 o conteúdo didático e a herança arquitetônica dos mestres da Escola 

Paulista representam uma influência inescapável, embora em níveis diversos, 

quanto à formação do seu conjunto de crenças, valores e atitudes, tanto no plano 

ideológico como no prático  

Quando a literatura especializada cita a Escola Paulista refere-se a um 

conjunto de obras representativas de uma escola de pensamento moderno que 

caracterizou um importante período da produção de arquitetura em São Paulo com 

repercussões em todo o Brasil. 11  

A qualidade das obras e ideologia que permearam esta produção, reforçado 

pelo carisma de seus principais agentes históricos, contribuiu para a continuidade de 

relevância de seus conteúdos enquanto referenciais o para o ensino de arquitetura e 

para boa parte da produção atual. Trata-se de uma produção de arquitetura 

moderna diversa daquela que inicialmente atraiu a atenção mundial para a 

arquitetura brasileira, denominada Escola Carioca, conhecida pelas obras de Oscar 

Niemeyer, dos irmãos MMM Roberto, Afonso Reidy e outros.  

                                                 
10 Ver SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil. 1900-1990. São Paulo: Edusp, 1997, p. 148. 
11 A terminologia Escola Paulista Brutalista foi extensamente investigada por Ruth Verde Zein. Suas  
pesquisas se consolidam no site http://www.arquiteturabrutalista.com.br/index1port.htm.  
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Figura 79. Concurso Público de Arquitetura para o Projeto da Nova Sede da FAPESP, 4° 

lugar, 1998, Marcos Acayaba. Fonte: 
http://www.marcosacayaba.arq.br/lista.projeto.chain?id=28. 

A modernidade em São Paulo, expressa nas realizações da chamada Escola 

Paulista, ou Escola Paulista Brutalista (figuras 79 a 83), destaca-se por ter 

imortalizado protagonistas distintos daqueles que vieram a caracterizar a Escola 

Carioca, com uma produção significativa posterior às obras da escola Carioca, que 

foram incorporadas com João Vilanova Artigas. 12  

A ideia de uma escola paulista ou de um projeto paulista que viria a nortear 

toda a vanguarda da produção de arquitetura em São Paulo surge a partir de 

Vilanova Artigas e vai sempre se referenciar a ele, embora a consolidação do 

modelo vá resultar de outros fatores e da experiência de outros arquitetos. Segundo 

Hugo Segawa: 

Vilanova Artigas era um personagem carismático, professor 
eloqüente e articulado, militante de esquerda: perfil que lhe granjeou 
admiração, seguidores e vastas influências, como detratores e 
adversários. Mas não se pode creditar a ele a solitária tarefa de 

                                                 
12 Ver ZEIN, Ruth Verde. Otras arquitecturas de Brasil. In: 2G Revista Internacional de Arquitectura. 
n°8 1998/ IV, p. 17. 
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formulação de uma linguagem desenvolvida em São Paulo. À 
maneira da linha carioca, a linha paulista também foi um conjunto de 
vertentes não formuladas em acordo entre si, unitário, mas, 
examinadas em seus fundamentos, derivadas de uma saudável 
dialética entre duas escolas de arquitetura (USP e Mackenzie), um 
ativo departamento regional do Instituto de Arquitetos e profissionais 
independentes, respeitados por suas realizações, em torno de 
preocupações concernentes à maioria. Grosso modo, cada vertente 
poderia ser distinguida como uma resposta possível a essas 
questões comuns. A identidade paulista, portanto, não se encontra 
simplesmente na similaridade formal que algumas obras de alguns 
arquitetos podem compartilhar, mas de pressupostos iniciais comuns 
que geraram respostas distintas (SEGAWA, 1997, p. 148). 

 A força de tradição da Escola Paulista se deve em primeiro lugar ao caráter 

ideológico forte em sua origem: “O arquiteto de São Paulo pretendia demonstrar uma 

tese: que a responsabilidade social do arquiteto se sustentava no conceito do projeto 

como instrumento de emancipação política e ideológica.” (Ibid., p. 144). 

 
Figura 80. Sede da Prodesp, Taboão da Serra, 1975, Pedro Paulo de Melo Saraiva e Sestuo 

Kamada. Fonte: http://www.ppms.com.br/.  

 Neste sentido foram fundamentais os diálogos entre Artigas e o professor 

Flávio Motta, para quem “[...] o problema do desenho tem muito a ver com a nossa 

emancipação política. Ele se confunde com o desígnio de forjarmos uma cultura 

humanística.” (Flavio Motta, 1975, apud SEGAWA, 1997, p. 144). 

O mais brilhante interlocutor de Vilanova Artigas [...] foi o professor 
Flávio Motta, com quem dialogou para a elaboração de um forte 
influente discurso sobre a semântica dos termos ‘projeto’ e ‘desenho’ 
e a poderosa carga ideológica a eles atribuída. (SEGAWA, 1997, p. 
144). 
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 Os arquitetos paulistas, no período das décadas de 1930 e 1960, 

principalmente, seriam formados a partir de uma concepção da profissão na qual a 

ética social predomina sobre a estética da forma, concepção fundamenta na “fé 

desmesurada quanto ao papel social da arquitetura e no desejo de edificar uma 

nova sociedade, uma nova arquitetura, uma nova escola.” (ACAYABA, 1985).  

 
Figura 81. Cais das Artes, Vitória, 2008, Paulo Mendes da Rocha e METRO Arquitetos. 

Fonte: http://www.archdaily.com/194422/cais-das-artes-paulo-mendes-da-rocha-
metro/cais_cam1_final_/.   

 Em segundo lugar, como materialização em forma arquitetônica do discurso 

ideológico, o arquiteto vai concentrar-se no desenho estrutural como problema 

central do projeto, a tal ponto em que a estrutura passa a ser o próprio Partido 

Arquitetônico.  

 Os principais protagonistas da Escola Paulista – entre eles Vilanova Artigas, 

Paulo Mendes da Rocha, Joaquim Guedes, Pedro Paulo de Melo Saraiva e Marcos 

Acayaba aqui apresentados nas figuras – adotam intensamente o problema da 

estrutura como fundamento do exercício projetual, representando a continuidade de 

um aspecto central da arquitetura do movimento moderno: o estreitamento da 

relação entre forma e função, caracterizado tanto em seu sentido material pela 

apologia da estrutura como suporte da concepção, quer espacial-topológica como 

construtiva, tornando essas determinações ligadas de maneira a não poderem ser 
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dissociadas, quanto em seu sentido conceitual derivado da filosofia e do 

pensamento científico como lei formal básica. 

 Montaner (1997) destaca que desde os primórdios da modernidade:  

A importância das leis da geometria potencia que a forma coincida 
com a estrutura. Isto já o expressaram Mies Van Der Rohe e Louis 
Kahn em seus escritos e obras. Com “less is more” é possível 
alcançar uma nova monumentalidade que “pode ser definida como 
uma qualidade espiritual inerente a uma estrutura que transmite a 
sensação de sua eternidade da qual não se pode acrescentar ou 
substituir nada. Com Mies e com Louis Kahn se coloca em jogo a 
estrutura entendida não como aparato estético – construtivo, senão 
que como razão oculta e profunda do fenômeno arquitetônico (p. 
198, tradução nossa) 

 
Figura 82. Museu dos Coches, Belém, 2009, Paulo Mendes da Rocha e MMBB. Fonte: 

http://www.mmbb.com.br/projects/fullscreen/66/22/1396. 

 Também, segundo Montaner (1997) o estruturalismo da segunda metade do 

século XX direcionou seus esforços na busca das leis profundas que existem sob as 

aparências quando estuda a linguagem, a sociedade e a arte. 

Claude Levi-Strauss assinalou que dentro da diversidade 
desconcertante dos feitos que se oferecem à observação empírica 
podem ser encontradas algumas propriedades invariantes 
diferentemente combinadas [...] Desta maneira, o conceito de 
estrutura abre um amplo jogo de relações na arquitetura (p. 121, 
tradução nossa). 
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 Os projetos apresentados nesta parte do Capítulo 2, representam 

experiências da equipe com situações em que a solução estrutural representou o 

próprio partido arquitetônico. Ver exemplos internacionais nas figuras 84 e 85. 

 
Figura 83. Residência Helio Olga, São Paulo, 1987-1990, Marcos Acayaba. Fonte: 

http://www.marcosacayaba.arq.br/lista.projeto.chain?id=18. 

 Embora os exemplos apresentados também tenham confrontado sub-

problemas, nestes casos a solução da estrutura subordinou todos os demais 

problemas.  

 Em face da experiência da equipe, a abordagem estrutural foi particularmente 

importante no desenho de coberturas de grande vão livre, para o qual sempre fez 

uso de estruturas metálicas. O caso do projeto do Nam June Paik Museum é 

diverso, surge de uma oportunidade sugerida pela topografia.   

 Embora a estrutura seja característica de outros projetos presentes em 

capítulos que abordam as demais categorias, não é estranho que os problemas que 

definem geradores primários se misturem, mas neste capítulo a questão da estrutura 

determinou o partido mais do que qualquer outro aspecto. 
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Figuras 84 e 85. Art Center College of Design, California, 1976, Craig Ellwood. Fonte: 

http://blogs.artcenter.edu/dottedline/tag/craig-ellwood-associates/.  

 
2.1.2 Concurso Internacional para o Museu Nan June Paik, Suwon, Coréia do 
Sul, 2003. 
 Projeto para o concurso internacional promovido pela UIA em 2003 para o 

Nam June Paik Museum, em Suwon, Coréia do Sul (figuras 86 a 98), trata-se de um 

museu destinado principalmente ao acervo de um dos principais artistas nacionais 

deste país, cuja obra se insere no campo da denominada Vídeo Arte. Segundo 

informações institucionais: 

Nam June Paik, se especializou na arte eletrônica, participava de um 
movimento de arte neo-dadaista, conhecido por Fluxus, que chegou 
à Alemanha na década de 60. Este movimento unia ao Concerto 
tradicional o som de objetos, e elementos inusitados que não 
instrumentos musicais. Sua grande estréia foi no “Exposition of 
music-eletronic television”, espalhando diversos televisores por todos 
os lugares, utilizando imãs para distorcer as imagens. Essa obra 
ficou conhecida como “TV Magnet” e deu origem ao vídeo arte. Paik 
foi um dos artistas responsáveis por transformar, a então vídeoarte 
em arte respeitável, digna de ser apresentada em grandes Museus e 



129 

 

Galerias, como o Guggenheim e Whitney (ambos mostraram em 
anos diferentes uma retrospectiva da arte deste artista  

(http://namjunepaikvideoart.blogspot.com.br/) 

 O terreno destinado ao museu faz fronteira com um parque ao qual pretende 

se integrar. Sua topografia e vegetação são os primeiros aspectos de grande 

relevância no sentido da delimitação de geradores primários. 

 
Figura 86. Nan June Paik Museum. Redesenho. Fonte: croquis Mario Biselli.  

 A observação e condicionante da topografia conduziram a equipe a um desejo 

quase definitivo de sobrepor o vale por meio de uma ponte unindo as duas 

pequenas colinas que se apresentam como a característica mais marcante do lugar.  

 Procurando conciliar os aspectos e determinantes subsequentes do problema, 

relativos ao programa arquitetônico/museológico e sua inserção no terreno, 

percursos internos e de conexão entre edifícios do Neighborhood Park, bem como 

diversos outros aspectos técnicos e funcionais, a equipe concluiu que a ponte, 

enquanto partido arquitetônico, apresentava uma quantidade enorme de vantagens 

em relação a outras possibilidades. A ponte é também uma solução de impacto 

ambiental controlado, dado que se sustenta com apenas quatro pontos de apoio e 

permite uma desejável transparência para o edifício, em face do entorno e do verde. 
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Figura 87. Nan June Paik Museum. Redesenho. Fonte: croquis Mario Biselli.   

 Tendo adotado o edifício-ponte como partido, a equipe definiu o projeto do 

museu propriamente dito como uma caixa suspensa com dois níveis internos onde 

estão os ambientes de exposição, de uso público e institucional. Para os setores 

infraestruturais do museu, o projeto previu dois níveis de subsolo contendo as áreas 

de storage e estacionamento coberto. Separando estes dois setores distintos, está o 

nível térreo, que se configura como uma praça aberta sob a caixa do museu, esta 

sendo o principal nível de acesso externo. Resulta, portanto, a definição de níveis 

como dois subsolos, térreo e dois pavimentos.  
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Figura 88. Nan June Paik Museum. Redesenho. Fonte: croquis Mario Biselli.   

Na escala urbana e da consolidação do Neighborhood Park como um 

complexo cultural o projeto contribui com o desenho de um percurso linear interno ao 

longo das cotas mais elevadas do território, conectando os edifícios a partir do 

Kyonggi Provincial Museum e possibilitando a sua extensão para leste em direção 

ao futuro Korean Music Performance Hall, embora a posição de sua implantação 

seja neste momento desconhecida.  
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Figura 89 e 90. Nan June Paik Museum. Redesenho. Fonte: croquis Mario Biselli.   

Em relação à rua e seus vizinhos imediatos, mais visivelmente a School and 

the Gymnasium, o projeto oferece a sua grande fachada pública, identificando-se 

através da escadaria que leva à praça aberta de acesso em primeiro plano e do 

volume principal suspenso do museu logo depois, perfazendo um conjunto 

arquitetônico de grande impacto visual. 

O acesso principal ao museu se faz através da praça aberta no nível 8,00 m, 

que como vimos, corresponde neste projeto ao pavimento térreo. Para acessar a 

praça pode-se recorrer às escadarias e à rampa a partir da rua ou por elevador a 

partir do estacionamento coberto no nível 0,00 (subsolo). A partir da praça, que é 

também um espaço para esculturas a céu aberto, pode-se acessar o lobby do 

museu por escadarias ou pelo elevador. O lobby também pode ser acessado pela 

passarela da ponte em sua outra extremidade já no nível 14,00, sendo esta um 

ponto do percurso linear do Neighborhood Park citado anteriormente, para onde 

convergem também as saídas de emergência. A rampa que tem seu início junto à 

rua perpassa a praça aberta no nível 8,00 e continua a atravessar o terreno no 

sentido de sua profundidade, sua construção é um pequeno gesto de reconstituição 

do caminho natural já utilizado como eixo longitudinal e assim vinculando-se 'as 

áreas destinadas a futuras ampliações.  
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Figura 91. Nan June Paik Museum, imagem. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli + 

Katchborian.   

 Como parte integrante do conjunto arquitetônico e paisagístico o projeto prevê 

a construção de um pequeno lago a partir do represamento de água na cota 10,50. 

Esta água percorre posteriormente a Praça de Acesso sob a ponte-museu e desce 

junto às escadarias até um pequeno tanque no limite do terreno junto à rua. 

O edifício possui um pequeno elevador que serve apenas o primeiro e o 

segundo pavimentos da caixa do museu, pois seu uso está mais vinculado à 

administração, à curadoria e aos research labs. Para o transporte vertical de carga e 

de pessoas e grupos de pessoas o projeto propõe um único e grande elevador que é 

ao mesmo tempo um freight lift. Sendo que os horários de montagem são distintos 

dos horários de visitação pública não há conflito de circulações nem risco quanto à 

segurança do storage. 

A caixa suspensa do museu tem dois pavimentos e é organizada em três 

faixas (lanes) paralelas entre si e transversais ao vale conforme a natureza dos 

espaços. Na faixa central estão os grandes espaços de uso público, no centro o 

lobby para onde convergem todas as circulações horizontais e verticais e a partir do 

qual se acessam diretamente a NJP Gallery de um lado e a Special Gallery e o 

Multipurpose Hall do outro. No pavimento superior a partir do lobby se conectam a 

Changing Exhibition e o Artist Requested Space por escadas rolantes. O acesso ao 

pavimento superior pode também ser feito por elevador e escadas. O Artist 

Requested Space é uma caixa dentro da caixa, como um  item  flutuante da NJP 

Gallery.   
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Figura 92. Nan June Paik Museum, imagem. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli + 

Katchborian.   

A concepção de todas as salas de exposição, embora diferente de uma para 

outra nas dimensões do espaço e da luz, busca uma irrestrita  flexibilidade  no 

sentido de atender 'a diversidade da obra do artista NJP, e o museu como um todo 

se oferece como infraestrutura e suporte, não desejando o confronto, nem a 

sobreposição, nem qualquer tipo de conflito com  a arte. 

As duas faixas periféricas compilam funções estruturais e funcionais, uma vez 

que são as grandes vigas-treliças que vencem o vão sobre o vale. A primeira faixa é 

um passeio em ponte externo como parte do percurso do parque e do qual pode-se 

acessar o lobby. Este espaço pode ser entendido como promenade, como peristilo e 

como varanda, um espaço de contemplação dado que um pequeno curso d’água 

passa sob a ponte-museu.  
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Figura 93. Nan June Paik Museum, imagem. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli + 

Katchborian.   
A faixa a norte abriga as diversas funções do museu para além das  

exposições. No pavimento inferior mais diretamente articulada com o lobby  e o 

Multipurpose Hall estão o café e o Museum Shop. Do outro lado, paralelamente à 

NJP Gallery, porém isolados desta estão os Media Lab e o Research Center. O 

Multipurpose Hall é o único espaço deste grupo posicionado na faixa central pois 

seu uso é de natureza pública, de modo que pode se configurar como um pequeno 

auditório, como espaço de exposições e mesmo como um espaço adicional tanto 

para a Special Gallery como para as Public Amenities. No pavimento superior desta 

faixa estão de um lado a ADMINISTRATION e do outro os espaços destinados aos 

Curators e Researchers. Nesta faixa estão também estrategicamente posicionados 

os Toillets.  

Os setores infraestruturais, Collection Storage & Loading, Support Functions, 

Mechanical and Eletric Equipment e os estacionamentos cobertos estão no subsolo 

(cota 0,00), com exceção de equipamento para o ar condicionado a situar-se 

parcialmente na cobertura do edifício, sem vir a constituir-se como um novo 

pavimento uma vez que ficarão a descoberto. Parte da Collection Storage  está em 

mezanino (cota 3,50) dentro do subsolo. 
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Figura 94. Nan June Paik Museum, foto da maquete. Fonte: acervo técnico e iconográfico 

Biselli + Katchborian.   

 
Figura 95. Nan June Paik Museum, foto da maquete. Fonte: acervo técnico e iconográfico 

Biselli + Katchborian.   

A estrutura da caixa do museu está projetada a partir de duas vigas-treliças 

em perfis de aço cortem laminado com altura total de 9 metros, uma vencendo um 

vão de 90 metros e a outra, de 75 metros, que definem, junto com a determinante 

topográfica, a ideia central ou partido arquitetônico. O peso das salas do museu se 

apoia neste sistema através de uma estrutura secundária de treliças no sentido 
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transversal vencendo 23,90 metros a cada 7,50 metros, sobre o qual vai se apoiar 

uma malha terciária de vigas e lajes sobre steel deck.  

 
Figura 96. Nan June Paik Museum. Fonte: croquis Guilherme Motta. 

A estrutura para o subsolo está prevista em concreto armado convencional. O 

projeto procura desenhar um espaço, mais do que um objeto. A concepção estrutural 

e funcional do edifício assume a prioridade sobre o raciocínio estético e estilístico de 

modo que o museu como um todo, desde a estrutura até as suas superfícies 

internas e externas, se oferece como infraestrutura e suporte, não desejando o 

confronto, nem a sobreposição, nem qualquer tipo de conflito com a arte contida 

nele. 
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Figura 97. Nan June Paik Museum, corte longitudinal. Fonte: acervo técnico e iconográfico 

Biselli + Katchborian.   

 
Figura 98. Nan June Paik Museum, corte transversal. Fonte: acervo técnico e iconográfico 

Biselli + Katchborian.    
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2.1.3 Ginásio Poliesportivo Municipal de Barueri, São Paulo, 1999-2001. 

 
Figura 99. Ginásio Poliesportivo Municipal de Barueri, foto da maquete. Fonte: acervo 

técnico e iconográfico Biselli + Katchborian.   

 Uma nova área do município de Barueri, contendo um grande perímetro 

paralelo à Rodovia Presidente Castello Branco foi objeto de urbanização recente, 

tendo a prefeitura municipal vislumbrado à possibilidade de resgatar um antigo aterro 

sanitário e transformar seu território numa nova face metropolitana da cidade que, 

em face da arrecadação de impostos advindos dos novos empreendimentos 

imobiliários (Alphaville e Tamboré), já não pode incluir-se apenas entre os 

municípios que compõem a periferia da cidade de São Paulo.   
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Figura 100. Ginásio Poliesportivo Municipal de Barueri. Redesenho. Fonte: croquis Mario 

Biselli.   
 O ginásio (figuras 99 a 105) é implantado neste platô intermediário 

reurbanizado entre a Rodovia Castello Branco e a estrada de ferro, tendo o Rio Tietê 

como limite a sul.  

 A equipe desenvolveu o projeto do ginásio a partir de uma decisão estrutural 

primitiva, expressa por dois grandes arcos metálicos treliçados, de secção triangular 

e dispostos paralelamente, que vencem um vão de 98m e definem o partido 

adotado. No banzo inferior destes arcos uma faixa zenital translúcida faz a luz 

natural entrar pelo ponto de maior tensão da estrutura. 
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Figura 101. Ginásio Poliesportivo Municipal de Barueri. Redesenho. Fonte: croquis Mario 

Biselli.   

 
Figura 102. Ginásio Poliesportivo Municipal de Barueri. Redesenho. Fonte: croquis Mario 

Biselli.   

Apoiadas nesta potente estrutura longitudinal, vigas treliçadas planas 
se organizam transversalmente e sustentam a grande cobertura de 
telhas metálicas que cobre uma superfície de mais de 6.000m². 
Telhas translúcidas de policarbonato cobrem as laterais do ginásio. 
São elas as responsáveis em conciliar a base tectônica em concreto 
aparente com a levíssima cobertura metálica. (Mario Figueroa In 
GUERRA, 2007, p. 69). 



142 

 

 
Figura 103. Ginásio Poliesportivo Municipal de Barueri, fachada. Fonte: foto Nelson Kon.   

Para o desenho da cobertura a equipe considerou dois aspectos técnicos e 

geométricos a conciliar: o vão livre integral de aproximadamente 100 metros e a 

forma elíptica da planta das arquibancadas que circundam a quadra de esportes.  

 No ponto de apoio dos arcos principais, uma transição entre as estruturas de 

aço e concreto se realiza por meio de rótulas metálicas com os consolos de 

concreto. Sob as arquibancadas em concreto armado se configura o volume dos 

vestiários e demais infraestruturas localizados nas cabeceiras do ginásio. Toda a 

forma desta inferior estrutura de concreto se desenha no sentido de formar parte da 

topografia, de modo que somente a estrutura em arco da cobertura componha a 

volumetria do edifício, fortalecendo assim o seu sentido de monumentalidade.  
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Figura 104. Ginásio Poliesportivo Municipal de Barueri, vista interna. Fonte: foto Nelson Kon.   

 
Figura 105. Ginásio Poliesportivo Municipal de Barueri, vista interna. Fonte: foto Nelson Kon.   
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2.1.4 Concurso Nacional para Nova Estação São Cristóvão Supervia, Rio de 
Janeiro, 2000. 
 A Supervia – empresa concessionária do sistema de transporte sobre trilhos – 

e o IAB RJ promoveram no ano 2000 um concurso de projetos para a nova estação 

São Cristóvão do sistema de trens urbanos da cidade do Rio de Janeiro 

 A equipe de projeto definiu o ponto de partida para a estrutura da cobertura 

que define a forma da Nova Estação São Cristóvão (figuras 106 a 110), dentro de 
uma arquitetura que contemple volumetria plasticamente agradável e que 
confira posição de destaque à estação que hoje se encontra ocultada pela 
plataforma de acesso à Estação São Cristóvão do Metrô. Estes termos estão 

citados expressamente no Edital do Concurso. 

Outra consideração da equipe refere-se ao amplo panorama que pode ser 

desfrutado do mezanino: as montanhas distantes, o Maracanã, a Quinta da Boa 

Vista, que, em contrapartida, sugerem uma volumetria para ser percebida nesta 

escala.  

 A estação e a linha do metrô, mais a antiga Estação Ferroviária Quinta da 

Boa Vista ou Estação Ferroviária São Cristóvão constituem um acúmulo de 

elementos pelo lado sul e encaminham a estrutura da cobertura a procurar apoio no 

eixo das plataformas de embarque.  Estes apoios são dois a cada plataforma, 

minimizando-se assim seus impactos no leiaute destas plataformas, e apoiam a 

ampla cobertura arqueada longitudinalmente, no sentido do deslocamento dos trens. 
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Figura 106. Nova estação da Supervia em São Cristóvão. Redesenho. Fonte: croquis Mario 

Biselli. 
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Figura 107. Nova estação da Supervia em São Cristóvão. Redesenho. Fonte: croquis Mario 

Biselli. 

 Temos assim a ampla cobertura característica das estações ferroviárias, aqui 

aberta para o panorama circundante, sobre um mezanino de estrutura independente, 

que segue as lógicas de seu leiaute conjugado com o das plataformas de embarque. 

 

 A área comercial conjugada à passagem de pedestres, uma rua 24 horas, fica 

organizada entorno de uma praça no ponto mais baixo da cobertura, permitindo daí 

a visão total do espaço da estação e da paisagem distante.   
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  A antiga Estação São Cristóvão, tombada como patrimônio histórico e 

encravada no conjunto, representou um sério obstáculo às conexões previstas. Para 

que não se comprometa a integridade de suas formas, o acesso à nova estação 

continua, neste projeto, pelo mezanino do metrô. 

 A antiga estação permanece como corpo autônomo e fica destacada pela 

posição que ocupa na composição, pelo desenho do novo espaço público e pela 

grande tela metálica em chapa perfurada, que permite também que se perceba sua 

relação com o vai-e-vem dos trens que lhe conferem sentido.  O desnível de sua 

implantação com o entorno é compensado por um jardim rebaixado. 

 No lado sul, por escada conectada ao saguão da Estação São Cristóvão do 

Metrô, que, por sua vez, tem acesso por duas rampas.  

 Esses acessos se conectam a uma passarela que atravessa toda a faixa 

ferroviária, conectada na sua face oeste a um pequeno saguão, onde se situam as 

bilheterias e linhas de bloqueios, ligado por quatro escadas às extremidades das 

plataformas. 

 A estação propriamente dita para o serviço de trens metropolitanos, tanto do 

ponto de vista operacional, quanto da população lindeira, usuária ou não, foi 

projetada contemplando as plataformas ligadas a um mezanino superior por um 

conjunto de escadas rolantes e fixas, além de equipamentos de transporte vertical 

para idosos e portadores de deficiências físicas. O mezanino, por sua vez, é 

tangenciado por passarela que lhe sirva de acesso, e também permite a travessia da 

faixa ferroviária com segurança atendendo também às necessidades dos deficientes 

físicos. 

A estrutura da cobertura se organiza no sentido longitudinal da edificação, com três 

linhas de apoio no centro das plataformas, num intercolúneo de 51m. Cada um 

desses apoios em concreto armado se ramifica em quatro apoios metálicos, 

contraventando dessa forma o entramado de vigas e reduzindo o vão principal para 

40 m com balanços de 14m nas extremidades. As três linhas correspondem às 

possibilidades de apoio ao longo das plataformas de embarque sem prejuízo ao 

fluxo de passageiros.  
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Figura 108. Nova estação da Supervia em São Cristóvão, imagem. Fonte: acervo técnico e 
iconográfico Biselli + Katchborian.   

 
Figura 109. Nova estação da Supervia em São Cristóvão, imagem. Fonte: acervo técnico e 

iconográfico Biselli + Katchborian.   

 Nos encontros dos pilares metálicos, dois lugares geométricos com a mesma 

situação de apoio determinam os pontos aonde vem se apoiar a estrutura principal 

da cobertura, duas treliças de secção triangular. 
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Figura 110. Nova estação da Supervia em São Cristóvão, imagem. Fonte: acervo técnico e 

iconográfico Biselli + Katchborian.   

 Um conjunto de treliças metálicas se distribui no sentido longitudinal e 

transversal compondo uma estrutura secundária. 

 Um conjunto de terças se distribui transversalmente apoiando as telhas 

metálicas, interrompidas por linhas de clarabóias sob as treliças da estrutura 

principal. 

 A estrutura do mezanino é mista. Pilares, também em estrutura mista, e vigas 

metálicas suportando lajes de concreto. O desenho dos pilares segue o mesmo 

princípio da estrutura da cobertura, concreto com ramificações metálicas no sentido 

longitudinal, resultando intercolúnios de 15m e vãos principais de 10m para as vigas 

metálicas.  
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2.2 A IDEIA TARDIA 
 
 
 Ao longo deste trabalho temos dialogado com o pressuposto de uma 

expansão da ideia de partido, podendo-se considerá-lo também, e principalmente, 

como o ponto de chegada, fruto de um processo. Reconhece-se que a projetação 

contemporânea ao se caracterizar como “processo”, coloca-se em campo diverso ao 

da noção de método, compreendido como condicionamento da solução, modelo ou 

padrão a seguir. Projetar, portanto, é elaborar uma ideia, construir um Partido 

Arquitetônico, em seu sentido processual, mais do que o exercício de etapas em 

sequência, segundo um partido-condicionante, previamente adotado. Tem-se pois, 

combatido a ideia de adoção de um partido, como se fosse uma escolha entre 

soluções prévias, negando pois a predisposição acadêmica do “manual” de 

respostas eficientemente registradas.  
 O projeto exposto neste estudo de caso, o Aeroporto Internacional de 

Florianópolis (2003), foi apresentado em concurso público de arquitetura para um 

terminal aeroportuário, tema que se destaca por sua complexidade. 

 A argumentação tem por objetivo produzir uma reflexão, que deriva da 

comparação entre as proposições de uma determinada metodologia e a análise da 

experiência prática de um processo projetual concreto, onde as dimensões, os 

aspectos funcionais e o volume de dados fornecidos à sua elaboração representam 

uma complexidade fora dos padrões do cotidiano, em face da inexperiência da 

equipe com o tema.  

 No sentido de promover esta discussão, recorremos a Tom Marcus e Tom 

Maver, teóricos citados por Lawson (2011) no capítulo dedicado a produzir 

mapeamentos do processo de projeto na arquitetura. O método de análise proposto 

por estes autores foi selecionado entre outros, por suas características didáticas e 

amplitude de sua abordagem. 

 A argumentação procura demonstrar que esse método, de modo geral, se 

mostra útil como ferramenta analítica e de compreensão do processo de gênese do 

partido arquitetônico no enfrentamento de projetos e temas com os quais não se 

possui experiência prévia, particularmente alguns muito específicos como neste 

caso. No entanto, em face das peculiaridades da circunstância acima mencionada, 

no caso de projetos tais como o escolhido para análise notam-se grandes 
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dificuldades para delimitar geradores primários e, consequentemente, incertezas 

quanto à concepção de um partido arquitetônico a partir da aplicação do conceito de 

que o partido nasce de uma aplicação linear e sequencial de um método.  

 Conclusivamente, argumenta-se que para casos de grande complexidade, o 

recurso à intuição, à hipótese, à aposta em um determinado caminho se mostra mais 

efetivo, e que, análise, síntese e avaliação ocorrem simultânea e velozmente, e não 

necessariamente em sequência linear. Ao analisar neste tipo de situação a gênese 

do partido arquitetônico é possível supor que este se revela e se constrói ao longo 

do processo, sendo uma construção no tempo, cuja definição será tardia. 

 Uma segunda reflexão, diretamente relacionada à nossa hipótese, é 

apresentada relativamente à especificidade do tema em questão. A argumentação 

procura expor com certo grau de detalhe a multiplicidade de aspectos funcionais 

intervenientes a considerar no processo de projeto, mas se inicia com um fator 

intrigante, aqui representado pelo vínculo que se estabelece entre a arquitetura de 

aeroportos e o desenho das aeronaves. Procura-se mostrar através de ilustrações o 

quanto é frequente a alusão ao voo nas formas utilizadas por arquitetos projetistas 

de aeroportos, em reconhecimento ao profundo equilíbrio entre forma e função que 

fundamenta a sua estética. A alusão, enquanto metáfora constitui a 
peculiaridade que se conecta à nossa hipótese neste caso: trata-se de um 
aspecto de difícil acomodação dentro do plano metodológico. 
 Conforme se enunciou em 2.1 A Estrutura como Determinante do Partido 

Arquitetônico, neste projeto é também importante o aspecto da relação forma – 

estrutura, contudo figura apenas como um problema entre outros a ser confrontado 

dentro de um complexo funcional mais amplo. 

 Como veremos adiante em 2.3 Configurações Rígidas, que repete o tema dos 

terminais aeroportuários, a tradição dentro de uma especialidade - como a 

construção de aeroportos - acaba por construir uma cultura de projeto caracterizada 

por tipologias funcionais que denominaremos “configurações rígidas”, aspecto que 

coloca o arquiteto diante de novas tensões. 
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2.2.1 Processo e metáfora 

 

Figura 111. Aeroporto de Florianópolis, corte. Fonte: croquis Mario Biselli. 

[...] ”formal” na linguagem tomista significa “real”, ou 
dotado da qualidade decisiva real que constitui a 
própria essência de cada coisa. Em termos gerais, 
quando descreve uma coisa em termos de forma e 
matéria, Tomás reconhece com muita razão que a 
matéria é o elemento mais misterioso, indefinido e 
desprovido de características distintivas, assim como 
reconhece que o que dá a cada coisa a sua 
identidade é a forma. (...) Todo artista sabe que a 
forma não é superficial, mas fundamental; sabe que a 
forma é o fundamento. Todo escultor sabe que a 
forma da estátua não é parte exterior da estátua, mas 
antes o interior da estátua, mesmo no sentido do 
interior do escultor. Todo poeta sabe que a forma 
soneto não é somente a forma do poema, mas é o 
próprio poema (CHESTERTON, 2003, p. 335 e 336).  

 
 Tom Marcus e Tom Maver, teóricos citados por Lawson (2011) no capítulo 

dedicado a produzir mapeamentos do processo de projeto na arquitetura, defendem 

que o quadro completo do método de projetar exige tanto uma “sequência de 

decisões” quanto um “processo de projeto” ou “morfologia”.  Sugerem que o 

projetista deva passar pela sequência de análise, síntese e avaliação em níveis cada 

vez mais detalhados.   

A análise envolve a investigação das relações na busca de algum 
padrão nas informações disponíveis e a classificação dos objetivos. 
A análise é o ordenamento e a estruturação do problema. A síntese, 
por sua vez, caracteriza-se pela tentativa de avançar e criar uma 
resposta ao problema – a geração de soluções. A avaliação envolve 
a crítica das soluções sugeridas em relação aos objetivos 
identificados na fase de análise (p. 45).  

 Este quadro do método guarda alguma semelhança com a dialética hegeliana 

(antítese – tese - síntese), e parece aplicar-se a qualquer atividade humana 

relacionada a construir algo ou resolver problemas.  
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Figura 112. Aeroporto de Florianópolis, exploração inicial do Partido como primeira ideia: 
estratégia de setorização e implantação. Fonte: croquis Mario Biselli. 

 Em arquitetura, linguagem e expressão representam um importante aspecto 

da projetação, que no dizer de Marcus e Maver (apud LAWSON, 2011) parecem 

situar-se naquilo que denominam “morfologia” dentro do “processo de projeto”.  

 Morfologia é o nome dado por esses autores a um aspecto do processo que 

os arquitetos reconhecem facilmente: dar forma, manipular a forma, refinar a forma, 

definir a forma.  

 De modo geral sua abordagem se mostra útil como ferramenta de trabalho no 

enfrentamento de temas com os quais não temos experiência prévia, particularmente 

alguns temas muito específicos.  

 Este parecia ser o caso do concurso para o terminal aeroportuário de 

Florianópolis (figuras 111 a 115), para o qual a equipe mobilizou-se dispondo de um 

tempo bastante limitado para produção de um projeto, em face da complexidade da 

tarefa em questão. 

 Em se tratando de aeroportos, os programas arquitetônicos, as restrições de 

operacionalidade, enfim, o volume de informações é de tal complexidade que a 

gênese do partido arquitetônico não pode ser explicada linearmente. Nenhum 

partido se vislumbra nesse caso de início, apenas certa perplexidade diante do 

volume de dados. 
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 Diante da enorme dificuldade para delimitar geradores primários, o recurso à 

intuição, à hipótese, à aposta em um determinado caminho se mostram mais 

efetivos, de modo que análise, síntese e avaliação ocorrem simultânea e 

velozmente, e não necessariamente em sequência linear. Olhando 

retrospectivamente a experiência deste projeto, concluo que os três conceitos de 

Marcus e Maver - análise, síntese e avaliação – correspondem mais adequadamente 

ao raciocínio típico na fase de compreensão do problema do que uma sequência de 

passos, responsável pela geração da solução, do partido e da forma do projeto. 

 
Figura 113. Aeroporto de Florianópolis. Redesenho. Fonte: croquis Mario Biselli. 

 De fato, Lawson (2011) descreve outras pesquisas em que não se consegue 

distinguir análise e síntese como componentes significativamente isolados no 

processo de projeto, e projetistas tendem a gerar novas metas e redefinir restrições 

o tempo todo, de modo que “[...] a análise faz parte de todas as fases do projeto e a 

síntese começa bem no início.” (p. 52).  

 Em outra pesquisa citada por este autor, a partir da análise de desenhos 

produzidos por projetistas, percebem-se linhas de raciocínio baseadas numa ideia 

sintética e altamente formativa sobre o projeto, e não na análise do problema, 

“Envolvendo o uso apriorístico de um princípio ou modelo organizador para conduzir 

o processo de tomada de decisões.” (ROWE apud LAWSON, 2011, p. 53).  
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Figura 114. Aeroporto de Florianópolis. Redesenho. Fonte: croquis Mario Biselli. 

 Estas descrições parecem adaptar-se mais adequadamente ao nosso 

processo de concepção, neste caso. A grande complexidade do tema, portanto, não 

representa um aspecto negativo ou intimidador, ao contrário, como afirma Lawson, 

os arquitetos tendem a  

“[...] sentir-se à vontade com a falta de definição das suas idéias 
durante a maior parte do processo de projeto. Geralmente as coisas 
só se juntam mais tarde, quase no fim do processo. [...] Também fica 
claro que os bons projetistas têm, de forma típica e rotineira, idéias 
incompletas e talvez conflitantes, e permitem que essas idéias 
coexistam sem tentar defini-las logo no início do processo.” 
(LAWSON, 2011, p. 149 e 150). 

 Deste modo, um diagrama representando a organização funcional surge 

como hipótese e vai desencadear o desenvolvimento do processo e orientar o seu 

desenvolvimento. Porém, o partido arquitetônico- a ideia central, a ideia subjacente - 

vai surgir ao longo do processo, e sua consolidação num momento já avançado.  
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Figura 115. Aeroporto de Florianópolis. Redesenho. Fonte: croquis Mario Biselli. 

 

2.2.2 Concurso Nacional para o Terminal de Passageiros do Aeroporto 
Internacional de Florianópolis, Santa Catarina, 2004. 
 Em 2004 a Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária, INFRAERO, 

promoveu um concurso público nacional para a escolha do projeto para o novo 

terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Florianópolis Hercílio Luz 

(figura 116) . Tratava-se de um processo licitatório inédito dentro da tradição da 

empresa, que desde seus primórdios sempre havia adotado a modalidade de 

concorrência por “Técnica e Preço” prevista na legislação através da conhecida Lei 

Federal 8.666, que institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública. Como sabemos, um concurso de anteprojetos de arquitetura envolve 

apenas o projeto de arquitetura, e apenas o mérito exclusivo ao caso em questão, 

ou seja, apenas o melhor projeto segundo o juízo da comissão julgadora está em 



157 
 

causa.  

 A promoção de um concurso público para o tema dos aeroportos foi, portanto, 

uma grande e positiva surpresa para a classe dos arquitetos, que nas concorrências 

tradicionais não protagonizam as propostas e não podem participar sem um vínculo 

prévio com as empresas de engenharia. A surpresa refletiu-se no envio de 71 

projetos para o concurso, dos quais 3 foram selecionados para uma segunda fase 

segundo o edital, após a qual foi eleito o projeto vencedor, no caso, este projeto aqui 

apresentado. 

 Antes de examinar a concepção do projeto há uma questão preliminar que 

não apresenta como condicionante ou determinante, mas faz parte daquelas 

informações profundamente relacionadas à concepção do partido arquitetônico.   

 Trata-se do fato de que, quando nos aproximamos do tema da aviação, um 

diverso e fascinante universo estético se descortina de improviso. Em primeiro lugar 

as aeronaves, que para além do fascínio do voo propriamente dito, apresentam-se - 

em comum com outros artefatos de alto desempenho - através de linhas refinadas e 

elegantes, linhas retas seguidas curvas de raio muito grande, curvas de raio variável, 

concordâncias complexas, encaixes imperceptíveis, peças móveis integradas, 

janelas tipo escotilha ou de desenho dinâmico, como é dinâmico todo o conjunto, e 

do qual emana inequivocamente a ideia de velocidade.  

 
Figura 116. Aeroporto de Florianópolis, imagem. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli 

+ Katchborian. 
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 Para além das aeronaves há uma série de outros equipamentos que fazem 

parte do conjunto de artefatos que compõe os aeroportos: tratores de reboque de 

aeronaves, de transporte de bagagem, caminhões de abastecimento de combustível 

e de “catering”, escadas de acesso móveis, passarelas móveis, todos estes 

elementos portadores da mesma qualidade estética, ou o mesmo estilo; todo o 

conjunto concorrendo para expressar a ideia de aeroporto enquanto ilha de 

eficiência e excelência técnica. 

 A mensagem definitiva deste universo estético diz respeito à relação precisa 

entre forma e função, ao vínculo profundo entre desenho e desempenho, presente 

em todos os elementos. A arquitetura já conhece a sabedoria destas relações; “a 

forma segue a função”, disse Louis Sullivan, pautando o espírito do que deveria ser 

a arquitetura moderna. Entretanto, há uma diferença significativa para a arquitetura 

em relação a outros artefatos que lhe permite um grau de liberdade muito maior 

quanto à escolha da forma: arquitetura é estática e deve ser perene.  

 O autor permitindo-se a liberdade das licenças poéticas, pode desenhar, 

digamos, uma coluna com a forma que desejar, ao contrário do projetista de 

aeronaves, que submete seu desenho ao critério da ‘performance”, ou seja, a forma 

de uma asa é a que melhor serve ao propósito do voo. No entanto, os arquitetos 

encarregados do desenho de terminais aeroportuários via de regra se aproximam 

deste vocabulário estético e funcional que envolve a aviação, seja por procurar um 

vínculo mais preciso entre forma e função, seja na busca de metáforas a objetos e 

animais voadores expressando-se em formas alusivas ao voo (figuras 117 a 122). 

 
Figura 117. Terminal TWA, Nova Iorque, 1962, Eero Saarinen. Fonte: 

http://en.wikipedia.org/wiki/TWA_Flight_Center. 
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Figura 118. Terminal Dulles, Washington, 1962, Eero Saarinen. Fonte: http:// 

en.wikipedia.org/wiki/TWA_Flight_Center. 

 
Figura 119. Terminal Beijing, China, 2007, Norman Foster. Fonte: http://www.chinese-

architecture.info/PEKING/PE-059.htm 

 

 
Figura 120. Terminal Barajas, Madrid, 1998 – 2010, Richard Rogers. Fonte: POWELL, 

Kenneth. Richard Rogers. Complete Works.  Volume Three. London: Phaidon, 2006, p. 110 
e 111. 

 

 
Figura 121. Terminal Kansai, Japão, 1988 – 1994, Renzo Piano. Fonte: BUCHANAN, Peter. 
Renzo Piano Building Workshop.  Complete Works. Volume Three. London: Phaidon, 1997, 

p. 172 e 173. 
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 O Projeto para o Terminal de Passageiros do Aeroporto de Florianópolis da 

mesma maneira procura se aproximar do vocabulário estético e funcional da 

aviação.  As imagens eletrônicas e o memorial descritivo são testemunho disto. 

Também o Partido Arquitetônico concorre para criar a alusão sugestiva ao voo e ao 

avião.  

 
Figura 122. Aeroporto de Florianópolis, imagem. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli 

+ Katchborian. 

 O partido arquitetônico se revela explicitamente no desenho da secção 

transversal: unir a laje do mezanino de embarque à cobertura percorrendo em curva 

o conector de modo a obter uma única linha, cuja forma coincide com a da asa de 

um avião (figura 123 a 132).  
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Figura 123. Aeroporto de Florianópolis, croquis para orientação dos diagramas, fase do 

concurso. Fonte: croquis Mario Biselli. 

 Segundo a interpretação da equipe, uma linha única conduz à leitura do 

conjunto arquitetônico apresentado como uma concepção sintética e de grande 

simplicidade, claramente vinculada aos requisitos funcionais. Aqui o fato de que 

forma e função estabelecem o potencial para uma forma expressiva se mostra 

definitivo na tomada de decisão sobre o partido. 

 Compete neste momento uma descrição do encadeamento das ideias e do 

processo de projeto como um todo. 

 A concepção do projeto tem início na definição da implantação do terminal, 

considerando primariamente as relações das aeronaves com as pistas, taxiway e 

pátio de aeronaves, e adota o conceito “Under one Roof” como base para a 

expansibilidade e definição da arquitetura do terminal.  

 O projeto desenvolve a ocupação do sítio por terminais lineares ao longo do 

limite interno do novo pátio de aeronaves. Evitaram-se grandes afastamentos do 

pátio de manobras, de forma a reservar para o futuro o máximo de terreno 

remanescente da plataforma disponível. 

 A implantação linear progressiva apresentou-se como mais adequada ao sítio 

proposto, pois abre múltiplas possibilidades de desenvolvimento da Área Terminal, 

tanto no âmbito das futuras adequações operacionais, quanto à arquitetura dos 

sucessivos módulos de expansão. O Terminal proposto se implanta na faixa 

nordeste do perímetro, voltada para a pista de pouso principal. 

 O plano de ocupação reserva o núcleo da plataforma Terminal para 

estacionamento de veículos, mediante expansões progressivas, e também para 
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outras atividades que o futuro ensejar à INFRAERO e à comunidade local. Na área 

do extremo Sul propõe-se seja implantado o futuro Terminal de Cargas e o Setor de 

Apoio. 

 Em seguida, inicia-se o projeto do terminal de passageiros propriamente dito. 

Em função do plano de expansibilidade e, de início também, como forma de 

simplificar a compreensão dos dados funcionais, adota-se um quadrilátero de 250 

metros por 70 metros com um mezanino de metade da área, dentro dos quais um 

exercício de composição das partes setorizadas do programa começa a ser 

desenvolvido. Neste momento do processo, a atividade geral da equipe se concentra 

na disposição dos grupos funcionais, axialidades, percursos, composição das partes, 

atividade que hoje se conhece como elaboração do leiaute.  

 

 
Figura 124. Aeroporto de Florianópolis, corte de estudo transversal, fase concurso. Fonte: 

croquis Mario Biselli. 

 
Figura 125. Aeroporto de Florianópolis, corte do projeto executivo. Fonte: acervo técnico e 

iconográfico Biselli + Katchborian. 

 O projeto vai desde o início definir-se como uma construção pavilionar, muito 

comum a projetos de infraestrutura de transporte e particularmente aos terminais de 

passageiros dos aeroportos, terminais que acolhem e fazem circular um grande 

número de pessoas, e, por conseguinte, necessitam de espaços generosos e pés 
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direitos altos. Nesse tipo de edifício, as coberturas são independentes das paredes e 

dos fechamentos, e apresentam-se com expressão própria. Todo este exercício 

projetual vai se materializar numa arquitetura que pretende ser a resposta direta às 

demandas do edital do concurso. Neste caso, tem-se que recorrer a trechos do 

memorial descritivo apresentado ao concurso para ilustrar a natureza técnica das 

decisões de projeto: 

 
Figura 126. Aeroporto de Florianópolis, trecho do corte do projeto executivo. Fonte: acervo 

técnico e iconográfico Biselli + Katchborian. 

O TPS está concebido em dois níveis operacionais: térreo e 
mezanino, como uma resposta literal e inequívoca ao edital. O TPS 
tem o seu nível térreo assentado sobre a cota natural do terreno 
evitando sumariamente qualquer movimento de terra. 
O TPS estende-se por 250 metros, com largura de aproximadamente 
70metros. Seu ordenamento atende aos cânones operacionais 
explicitados no Edital, com nítidas faixas de tratamento seqüencial 
dos passageiros e bagagens. A arquitetura como um todo oferece 
um arranjo de leitura pronta e clara ao usuário, e de fácil 
racionalização pelas equipes de operações, segurança e 
manutenção: prima pela simplicidade e objetividade de 
encaminhamento, como devem ser tais interfaces de transporte 
modal. 
No nível térreo, destinado à venda de bilhetes, check-in de 
embarque, tratamento de bagagens, desembarque com Free-Shop, 
sala de autoridades e escritórios das empresas aéreas e de órgãos 
públicos, o tratamento operacional se organiza em faixas de acordo 
com os fluxos de embarque e de desembarque, de passageiros e de 
bagagens. O guarda-volumes foi removido da área enclausurada 
conforme recomenda a boa técnica de segurança sem perder sua 
conveniência de fácil acesso. 
No mezanino, sob mesma lógica, organizam-se os espaços 
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comerciais, salas de embarque, conector e pontes de embarque, 
tendo em sua extremidade leste a praça de alimentação e terraço 
panorâmico. No caso de futura expansão do Terminal a área de 
terraço panorâmico poderá ser revertida em conector, certamente 
recebendo mais uma ponte de embarque, sem intervenções 
estruturais, e com custo reduzido. 
Nos espaços comerciais a preocupação em motivar o fluxo de 
pessoas através das lojas foi preponderante, deixando para os locais 
mais afastados aqueles serviços prestados por apelo específico: 
telefones, bancos, correios. 
A circulação vertical principal se faz através de um sistema de 
escadas rolantes, escadas fixas e elevadores distribuídos no saguão 
de maneira eqüidistante. Sistemas iguais são propostos para salas 
de embarque remoto e desembarque tanto nacional como 
internacional. 
O mezanino de escritórios da INFRAERO conta com elevador e 
escada exclusivos. Quem chega à INFRAERO atravessa uma 
passarela envidraçada com visão para os níveis operacionais 
inferiores. 
A arquitetura proposta torna possível atender a passageiros em 
conexão no conector, sem necessidade de conduzi-los ao saguão de 
embarque, um ganho operacional importante, se assim convier aos 
órgãos intervenientes. O projeto também preserva a possibilidade 
total de, no futuro, verticalizar o meio-fio, segregando o acesso de 
embarque e de desembarque em dois níveis. 
O compartilhamento de salas e de equipamentos foi totalmente 
alcançado: salas de embarque e de desembarque, internacionais e 
domésticas, salas de embarque remoto, sistemas de tratamento de 
bagagens, áreas de atracação de ônibus internos. Será o ponto alto 
da flexibilidade, da operacionalidade e da economia de recursos 
deste aeroporto, tanto materiais e quanto humanos, 
Anexo ao CUT foram posicionadas as áreas de suprimento de linha, 
estacionamento de veículos de pátio, oficinas de manutenção, 
vestiários e refeitórios. 
As quatro pontes de embarque foram posicionadas de forma a 
proporcionar a eventual atracação de 4 aeronaves Boeing 767, 
permitindo assim priorizar o atendimento a aeronaves internacionais, 
que demandam maiores cuidados de "esterilização", que transportam 
maior número de passageiros, e cujo estacionamento em posições 
remotas é portanto indesejável. Como logramos alcançar no projeto 
grande adjacência e compartilhamento das salas e equipamentos de 
embarque e de desembarque, fica viável a utilização integral do 
Terminal ora totalmente Internacional, ora Doméstico, caso a 
demanda assim o exija e permita. Portanto o desenho oferece 
grande flexibilidade na gestão operacional, objetivo maior de todos 
os planejadores aeroportuários. 
Ao mesmo tempo o projeto vai definindo suas técnicas construtivas 
em direta resposta às formas cogitadas; não é possível separar no 
tempo os raciocínios de distribuição do programa, definição da forma 
e escolha da técnica construtiva, pois com base na experiência em 
projetos precedentes com tipologia ou natureza semelhante, ao 
confrontar-se com um determinado vão livre ou com o propósito de 
uma laje, já se sabe a opção a adotar. Assim um arco de cobertura 
para grandes vãos é um arco metálico, uma laje de mezanino 
modulada em quadrados de 12,50 metros é uma laje de concreto 
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protendido. Como veremos adiante, a proposição técnico-construtiva 
é um passo novo dentro de uma sequência de estruturas similares 
utilizadas pelos arquitetos em projetos anteriores e que lhes servem 
de referência. (Memorial descritivo, fase concurso) 

 O projeto aqui analisado, no entanto, apesar de seu início como uma 

estratégia de implantação, seguido de um processo de distribuição do programa 

enquanto exercício de disposição e composição plantista, construiu seu partido 

arquitetônico expresso no desenho da secção transversal.  

 A secção transversal, o corte, define toda a concepção do espaço. Segundo 

Teixeira Coelho Netto, “[...] aquilo que realmente importa e orienta uma configuração 

arquitetural ou urbana é exatamente algo que não vem expressamente indicado, o 

Espaço. [...] Para Nervi, é função, forma e estrutura (2009, p. 17 e 18)  

 
Figura 127. Aeroporto de Florianópolis, vista nível pedestre lado terra. Fonte: acervo técnico 

e iconográfico Biselli + Katchborian. 

 A secção transversal, o corte, acompanhado da planta, tem sido o meio 

predileto da arquitetura moderna brasileira como ferramenta de projetação e como 

forma de expressão das ideias, fundamentalmente a concepção estrutural e as 

relações de espaço que vimos no capítulo intitulado “O Partido Estrutural”. 

 Neste caso a definição do espaço e da estrutura em corte também 

representou o caminho para o partido arquitetônico, com a definição da linha que 

une mezanino, conector e cobertura. É um exemplo claro da diferença entre 

processo e método como prescrição, com o partido se consolidando em um ponto já 

bastante avançado, o que o coloca em contradição parcial com teorias de “adoção 
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do Partido”, de “Partido como ideia preliminar” de um projeto ou o “Partido como 

prefiguração do objeto a ser construído”. De fato o desenho definitivo da secção 

surge então como uma síntese, como totalidade, com um croquis que atribui sentido 

de forma a expressar esse resultado, e expressão a todos os aspectos do projeto. 

Não há um modo explícito ou único para descrever o surgimento de uma ideia dessa 

natureza, e certamente não se pode creditar o mérito ao raciocínio que explicita a 

solução como produto linear de problemas.  

 O movimento de construir uma ideia forte a partir da secção transversal não 

esteve na pauta entre as primeiras preocupações, as quais se concentraram nas 

sofisticadas operações aeroportuárias e em peculiaridades e complexidades sem fim 

do tema dos terminais aeroportuários. 

 
Figura 128. Aeroporto de Florianópolis, vista lado ar. Fonte: acervo técnico e iconográfico 

Biselli + Katchborian. 

 Falou-se anteriormente do significativo grau de liberdade de escolha das 

formas e do recurso natural que fazem os arquitetos à linguagem dos objetos e 

imagens alusivas ao voo. Esta liberdade é ainda maior quando se considera a 

autonomia dos aeroportos frente ao entorno em que se encontram. Os terminais de 

passageiros, sendo o principal foco de atividade dos arquitetos neste contexto, de 

modo geral não se relacionam com as cidades no Brasil, senão por rodovias e 

estradas de ferro, assim se configurando uma situação em que não há referências 

possíveis a outros edifícios, à história da cidade e ao espaço e contexto urbano. 
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Figura 129. Aeroporto de Florianópolis Diagramas. Fonte: acervo técnico e iconográfico 

Biselli + Katchborian. 

 Também não se relacionam particularmente com a geografia e a natureza, 

dado que os sítios aeroportuários são cuidadosamente planejados como áreas 

planas muito grandes e sem vegetação ou elementos verticais que possam interferir 

na visibilidade a grandes velocidades e distâncias. Além disto, fatores climáticos e 
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ventilações naturais possuem um peso relativamente pequeno para as decisões de 

projeto, tendo em vista que o ruído produzido pelos motores das aeronaves. 

 

Figura 130. Aeroporto de Florianópolis. Diagramas. Fonte: acervo técnico e iconográfico 
Biselli + Katchborian. 

 Predominam nesse tipo de projeto questões de conforto ambiental, sendo 

inevitável o recurso ao isolamento acústico e a previsão de ar condicionado integral 

em conformidade com os padrões atuais. São preponderantes questões ligadas à 

sustentabilidade, uso de materiais e quanto à eficiência energética. 
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Portanto, referências tradicionais da arquitetura não são determinantes, trata-se de 

projetar um edifício auto referenciado, um edifício-máquina, cuja matriz projetual se 

encontra nos padrões de eficiência e circulação.  

 Em paralelo a este grau de liberdade e autonomia emerge um programa 

arquitetônico complexo que visa à máxima eficiência e conforto no processamento 

de passageiros, além de prever os espaços de trabalho a um grande número de 

autoridades e pessoal técnico que atuam nos aeroportos, isto tudo de acordo com 

requerimentos funcionais, padrões e normas nacionais e internacionais de 

operacionalidade e segurança.  

 
Figura 131. Aeroporto de Florianópolis, vista do meio-fio. Fonte: acervo técnico e 

iconográfico Biselli + Katchborian. 

 Um grau de complexidade é agregado com duas demandas do programa 

relativas à necessária flexibilidade do conjunto, já mencionadas, mas que são dignas 

de um  aprofundamento na explanação, tal a importância enquanto elementos 

determinantes ou condicionantes para o projeto: 

-A expansibilidade dos terminais ao longo do tempo, que neste caso induziu uma 

implantação linear ao longo do perímetro do Pátio de Aeronaves (o desenho do pátio 

foi dado pelo edital).  

- A reversibilidade das áreas de embarque nacional e internacional, que consolidou a 

decisão por uma configuração linear do Terminal. 
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Anteriormente fez-se referência a duas circunstâncias peculiares às quais 

eventualmente está submetido o arquiteto, aquelas em que o conhecimento do 

cliente sobre os aspectos funcionais do projeto tem especial importância, e aquelas 

em que, por força deste conhecimento neste caso, o arquiteto se confronta com 

configurações funcionais rígidas. Este é o caso em se tratando de aeroportos no 

Brasil, que tem a cargo de sua construção e gestão uma empresa estatal 

representada por um corpo de profissionais altamente especializados.  

 

Figura 132. Aeroporto de Florianópolis, diagramas do plano de expansão. Fonte: acervo 
técnico e iconográfico Biselli + Katchborian. 

 Em relação aos aspectos de implantação e forma do terminal, o edital do 

concurso não estabeleceu nenhuma informação de caráter determinante, o que é 
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relativamente incomum em se tratando deste cliente.  Entretanto, a questão dos 

assim chamados “Níveis Operacionais”, é absolutamente decisiva para a concepção 

arquitetural. 

 Os Terminais aeroportuários originalmente não necessitavam de mais do que 

uma planta baixa e uma cobertura; embora pudessem apresentar outros pavimentos, 

estes estavam destinados a funções secundárias, como áreas administrativas, 

terraço panorâmico, restaurantes e áreas comerciais. O processamento de 

passageiros, contudo, se dava no nível térreo, a exemplo do Aeroporto de 

Congonhas original, anterior à recente ampliação. Ainda hoje esta configuração é 

válida para aeroportos de pequeno porte, os quais tem seus terminais denominados, 

segundo este tipo, como de “1 Nível Operacional”.  

Embarque 

Meio fio – saguão – check in – sala de embarque – pátio de aeronaves – escada – 

aeronave 

Desembarque 

Aeronave – escada – recuperação de bagagem – saguão – meio fio 

 Com o aumento do tráfego aéreo ao longo do tempo, e com o advento das 

pontes de embarque (anos 70) convencionou-se a configuração em dois níveis 

operacionais distintos, um para o fluxo de embarque e outro para o desembarque, e, 

portanto esta configuração é denominada “2 Níveis Operacionais”, típica dos 

aeroportos grandes e modernos.  

 Para o TPS Florianópolis o edital demandou a configuração de “1,5 (UM E 

MEIO) Níveis Operacionais”.  Trata-se de uma configuração híbrida comum a 

Terminais de aeroportos de porte médio, em que o meio fio e o saguão são 

compartilhados, e a partir do check in o terminal passa a funcionar em 2 Níveis 

operacionais.  

 Em Terminais de 1,5 e 2 Níveis Operacionais é importante compreender o 

papel de um item que se parece muito com um mero corredor grande que percorre 

quase todo o perímetro externo do terminal e as salas de embarque, o chamado 

“Conector”. O Conector tem a função de separar os fluxos de embarque e 

desembarque no nível superior junto às pontes de embarque. O projeto do TPS usa 

deste espaço para desenhar a curva de união entre a linha do mezanino de 

embarque e a curva da cobertura, que como vimos, configura o Partido 

Arquitetônico. O desenvolvimento técnico-construtivo desta ideia fará referência a 
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experiências anteriores do escritório com o tema das grandes estruturas metálicas 

de cobertura em arenas esportivas e estações de transporte intermodal. 

 O projeto do TPS de Florianópolis não pode ser caracterizado por outra coisa 

que não seja o fruto de um processo. A complexidade funcional e a simbologia 

envolvida no tema demandam esforços coordenados em várias direções, 

envolvendo uma equipe numerosa de arquitetos, engenheiros e consultores. 
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2.3 CONFIGURAÇÕES RÍGIDAS 
 
 
 Este estudo de caso parte da seguinte proposição: O partido arquitetônico é 

dado, então outro partido é encontrado, e em outro lugar. O que isso significa?  

 Trata-se de processo projetual em que não cabe a definição de “partido 

enquanto primeira ideia”, porque esta se impõe como um dado, condicionado pela 

demanda de projeto, o brief. Tampouco cabe enquadramento à luz de preceitos 

Beaux Arts, ou fundamento de disposição/composição, sequer definição de partido 

em termos modernistas, discutidos no capítulo 2, de que “Partido seria uma 

consequência formal derivada de uma série de condicionantes ou de determinantes; 

seria o resultado físico da intervenção sugerida” (LEMOS, 1980, p. 41).  

 O partido, segundo estas diretrizes restritivas, é um dado. Então, o que resta 

ao arquiteto fazer?  

 Aqui não há qualquer possibilidade para uma abordagem processual ou 

metodológica. A discussão se desenvolve em torno do fato de que o arquiteto terá à 

sua disposição um partido arquitetônico, de uma maneira ou de outra. Neste caso, 

será uma nova ideia encontrada dentro de limites estabelecidos por um “partido 

dado”, representado por uma configuração funcional/formal rígida, exigida ou 

imposta na demanda de projeto (brief).  

 Desse modo, trataremos de um exemplo da prática profissional referente à 

reflexão desenvolvida em 1.3 Partido – expansão e transformações do conceito -, 

particularmente no que tange à expansão do conceito de partido: A “ideia central” 

pode ser igualmente gerada dentro de um processo e identificada como partido 

arquitetônico mesmo em situações onde a configuração formal/ funcional é imposta 

como um dado, condicionante ou determinante, fato recorrente em projetos de 

estádios, ginásios esportivos, teatros e em alguns casos, de aeroportos. Via de 

regra, verificam-se configurações funcionais rígidas por tradição ou quando o próprio 

contratante representa a autoridade no que tange a ditar uma organização do 

espaço e estabelecer padrões de forma/função. Em todos esses casos, a despeito 

dos limites, o arquiteto encontrará espaço para introduzir uma ideia, a qual será 

reconhecida como partido arquitetônico.  

 O estudo de caso se inicia com a discussão de como é vasto o campo de 

possibilidades para as ideias em arquitetura, a despeito – e mesmo em função – de 
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seus limites. Este fenômeno de grande importância para a prática da arquitetura é 

aqui apresentado com o reforço das considerações de Foqué (2010), que o observa 

a partir da perspectiva dos concursos públicos, onde se torna mais evidente: “Como 

participante em concursos de arquitetura, sempre fiquei perplexo diante das 

soluções originais e igualmente válidas geradas a partir do mesmo ‘brief’, do mesmo 

contexto, das mesmas linhas-guia, do mesmo problema em essência.” (p. 10).  

 

2.3.1 Partido dado 

 
Figura 133. Terminal 3. Vista aérea, lado ar. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli + 

Katchborian. 

Quando construímos, há um momento em que nos damos conta de 
que o haver respondido de maneira tecnicamente pertinente a uma 
necessidade não é mais suficiente, que devemos fazer aderir aquela 
resposta também a um desejo, a um sonho, a uma imagem, a 
qualquer coisa que te represente. Neste ponto, verdadeiramente 
nascendo do construir, a arquitetura se transforma em qualquer coisa 
de extraordinário. (PIANO, 2009, p. 51)  

 
 Entre os fenômenos que motivaram esta pesquisa está a diversidade de 
Partidos Arquitetônicos que diferentes arquitetos apresentam para uma 
mesma tarefa – em um mesmo prazo, orçamento, terreno e programa. Este 

fenômeno fica muito evidente nos concursos públicos, mesmo naqueles em que são 

fornecidos dados complexos e condicionantes muito rígidas. O concurso para o 

terminal do Aeroporto de Shenzen é emblemático neste sentido. 

 O autor desta tese, como participante de concursos públicos, tanto como 

arquiteto concorrente como na qualidade de membro de comissões julgadoras, nota 

– com dados da experiência – que a avaliação é feita primeiramente com base na 
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qualidade do Partido Arquitetônico. O Partido, como dissemos anteriormente, é o 

aspecto excêntrico, não linear do processo de projeto, sendo a sua natureza o objeto 

de investigação deste estudo. 

 É valioso para esta pesquisa que Foqué (2010) tenha discorrido, ainda que 

brevemente, sobre este mesmo fenômeno, e que o relato a partir de sua experiência 

profissional seja muito similar: 

Como participante em concursos de arquitetura, sempre fiquei perplexo 
diante das soluções originais e igualmente válidas geradas a partir do 
mesmo “brief”, do mesmo contexto, das mesmas linhas-guia, do mesmo 
problema em essência. Como membro de comissões de avaliação, eu 
acho desafiador, senão impossível, fazer juízos absolutos, na medida em 
que os critérios variam e são influenciados pelo contexto; os resultados 
mudam dependendo do ponto de vista adotado e dos pontos de vista 
possíveis. (p. 10, tradução nossa).  

 Foqué (2010) procede a uma comparação entre a investigação científica e a 

investigação no campo das artes, e desta comparação emergem possíveis 

explicações para o fenômeno. Primeiramente afirma que a pesquisa científica é 

baseada no teste de uma hipótese levado a efeito na forma de um modelo 

explanatório. “Na arte, testar a hipótese não faz sentido. A essência da investigação 

no ‘design’, por outro lado, busca desenvolver o maior número possível de hipóteses 

em paralelo, não na base do modelo exploratório, mas explorando modelos com 

capacidade probatória.” (Ibid., p. 42, tradução nossa).  

 Ainda seguindo esse autor, extraímos o valoroso argumento de que, enquanto 

a investigação científica tenta responder à questão de como as coisas são, a 

pesquisa em projeto tenta responder à questão de como as coisas poderiam ser. 

“Ambas desafiam o mundo físico. Arte, ao contrário, transforma a realidade dando a 

ela um novo significado, elevando o físico ao metafísico.” (op. cit., p. 45, tradução 

nossa).  
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Figura 134. Terminal 3. Redesenho. Fonte: Croquis Mario Biselli. 
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Figura 135. Terminal 3. Redesenho. Fonte: Croquis Mario Biselli. 

 
2.3.2 Aeroporto Internacional de São Paulo - Terminal 3, Guarulhos, 2010-2012. 
 O projeto apresentado neste estudo de caso (figuras 136 a 144) é também um 

terminal aeroportuário, portanto, muito do que dissemos no capítulo anterior – 

quanto à ideia tardia – é válido neste caso: programa complexo, edifício auto – 

referenciado, cliente especialista, etc. A relevância pública deste projeto - que foi 

selecionado em concorrência do tipo “técnica e preço” promovida pela INFRAERO 

em 2009 – se estabelece na medida em que se trata do maior terminal de 

passageiros do maior aeroporto da América Latina, contemplando um fluxo previsto 

de até 19 milhões de passageiros por ano. 

 Aqui, porém, se trata de apresentar o problema das configurações rígidas, 

que são comuns aos aeroportos, mas são também características de outros tipos de 

edifício ou “facility”, termo que em inglês designa um conjunto de instalações para 

um tipo específico de atividade. São configurações fornecidas como um dado de 

projeto e não são passíveis de questionamento, por exemplo: a relação entre quadra 

e arquibancada de um ginásio esportivo, o mesmo valendo para outras instalações 

esportivas; a relação plateia – palco – bastidores, no caso dos teatros.  

 Em se tratando dos aeroportos, o cliente – representado por seu corpo 

técnico altamente qualificado – pode demandar uma configuração funcional 
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específica de comprovada eficiência, já definindo a forma da planta (uma hachura) e 

a distribuição funcional do programa por níveis operacionais, como foi o caso deste 

projeto.  

 
Figura 136. Esquemas das principais áreas funcionais. Fonte: Croquis Mario Biselli. 

 Numa situação destas o leitor se interroga: se o partido já está dado, qual 

será a função do projetista? 
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Figura 137. Com a planta de configuração rígida, a atenção do projeto passa para o design 

das superfícies e elementos. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli + Katchborian. 
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 Ao defrontar-se com o brief para o Terminal 3 do Aeroporto de Cumbica, a 

equipe percebe que o partido arquitetônico não será derivado linear e 

mecanicamente da lógica funcional que já é fornecida como dado, mas de outro 

problema eleito frente à situação estabelecida, que reforce e acentue esta lógica 

funcional, no caso, a enorme superfície horizontal em forma de “T”, a qual oferece 

um potencial inegável para a definição de uma cobertura de grande expressividade 

como aspecto predominante do edifício. O edifício do terminal é o elemento principal 

tanto em seu aspecto funcional como expressivo, mas o complexo do aeroporto 

como um todo foi contemplado. A forma em “T” é conhecida como configuração 

funcional em finger, significando que os setores de embarque e desembarque se 

posicionam transversalmente em relação ao saguão principal. 

 De maneira geral, o conjunto de edificações que compõem o Complexo 

Terminal de Passageiros 3 insere-se no contexto do Plano de Desenvolvimento do 

Aeroporto – PDA, elaborado para este sítio, respeitando integralmente as diretrizes 

de seu zoneamento funcional e potencializando, do ponto de vista do uso racional de 

seus espaços, a escassa área remanescente do sítio aeroportuário. 

 
Figura 138. Terminal 3. Vista aérea, lado ar. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli + 

Katchborian. 
 Do ponto de vista da inserção urbana, ao ocupar o lado leste do eixo definido 

pela torre de controle e pela central de utilidades o Complexo do TPS 3 é 

fundamental para interligar-se à rede viária existente através da ampliação do 

sistema de pistas que alimenta hoje os terminais 1, 2 e terminais de carga, 

prevendo, na área de abrangência do projeto, um adequado dimensionamento para 
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atender à demanda estimada na faixa de 12 a 19 milhões de passageiros/ano, 

variação devida à natural alteração de nível de serviço, acompanhando a evolução 

da demanda pelo transporte aéreo. 

 O projeto considerou também em escala mais ampla a conexão de todo o 

complexo aeroportuário com o trecho norte do rodoanel, através de um sistema de 

pistas (cujo projeto está em desenvolvimento por parte da Dersa) que ampliará 

significativamente as possibilidades de acesso rodoviário de toda a macrorregião, 

assim como sua integração aos demais modais de transporte, ora em fase de 

estudo, como o trem CPTM e o futuro TAV. 

 
Figura 139. Terminal 3. Diagrama evidenciando os níveis operacionais e camadas da 

cobertura. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli + Katchborian. 
 Na nova Área de Terminal de Passageiros prevista para a implantação do 

complexo do TPS3, determinada pelo edital e conforme diretrizes do PDA, foram 

indicadas 3 subzonas classificadas conforme tipologia de uso e modo de operação, 

que são: 

- Área para a implantação do Terminal de Passageiros 3 (TPS 3);  

- Área para estacionamentos e Edifício Garagem (EDG);  

 - Área Comercial; 

 Este subzoneamento, que garante a hierarquia adequada e a operação 
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autônoma de seus componentes, sugere uma gradação de aspecto, de sofisticação 

de desenho e de soluções construtivas. 

 A arquitetura do novo terminal de passageiros se apoia em três pilares 

fundamentais:  

- No desenho de caráter singular e monumental, inerente à arquitetura de 

edificações desta escala; 

- Na racionalidade construtiva, como medida prioritária para garantir o cumprimento 

das metas de projeto;  

- Na funcionalidade plena para tornar o trânsito de 19 milhões de passageiros/ano 

racional e eficiente. 

 
Figura 140. Terminal 3. Vista do meio-fio. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli + 

Katchborian. 
 A dimensão horizontal do sítio em que se insere o novo TPS se impõe como 

força dominante do lugar.  

 A cobertura, elemento morfológico único, por consistir na superfície que 

unifica e confere caráter singular à arquitetura, reflete essa horizontalidade e sugere 

uma espécie de "nova topografia", alterada para abrigar a função precípua da 

edificação. Essa deformação da superfície horizontal se reflete diretamente em três 

grandes arcos ligeiramente abatidos, legíveis na escala do aeroporto, que fixam, a 

partir disso, as regras para a definição do sistema estrutural primário do plano da 

cobertura. 

 A nave central, por assim dizer, é uma resposta objetiva à "mancha rígida" 

fixada pelo edital, e assume as características de espinha dorsal da edificação na 

medida em que, não só amplia a legibilidade do eixo estabelecido pelo finger, como 

também abriga os principais elementos funcionais, das áreas técnicas e do 

processamento de bagagem. 
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 A geometria resultante da cobertura reforça o conceito de under one roof,  e 

propõe um sistema estrutural que, apesar da aparente complexidade formal, 

expressa uma grande unidade. Uma série de treliças espaciais em aço, dispostas 

paralelamente 15 metros entre eixos e inseridas ao longo de uma curva sutil que 

começa no meio-fio de embarque, garantindo a altura e projeção de beiral 

adequados, eleva-se suavemente até o meio da edificação e volta a descer , de 

forma mais abrupta, em direção à ponta do finger ajustando, intencionalmente, sua 

escala. 

 
Figura 141. Terminal 3. Vista aérea noturna, lado ar. Fonte: acervo técnico e iconográfico 

Biselli + Katchborian. 
 Essa peça de desenho expressivo e original encontra no arco, solução 

secular, a forma adequada para a realização dos grandes vãos propostos; visto que 

seria inadequada em um edifício desta escala, a qual supera em dimensão os 

terminais existentes, uma solução que determinasse pequenos vãos, e que não 

colaborasse com a flexibilidade desejável, com a facilidade de apreensão da 

edificação por parte do usuário e com o easy find and easy flow; torna-se também 

responsável por outra função, cuja contribuição passiva é fundamental para a 

redução dos custos de manutenção do novo TPS, que é a de aumentar a inércia 

térmica da cobertura, isolando-a, reduzindo assim, o ganho direto de calor através 

de sua "fachada" mais vulnerável. 

 A equipe considerou o pavimento de embarque, do ponto de vista não só da 
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resolução estética do edifício, como também para permitir a leitura externa dos 

níveis operacionais, o "térreo" do complexo. Essa diferenciação, reforçada pela 

presença da plataforma das pistas do meio-fio de embarque, se dará através, 

basicamente, do peso e da transparência das vedações ao longo do perímetro da 

edificação. 

 Do piso do nível de embarque até o ponto em que se toca a superfície inferior 

da cobertura o sistema para a caixilharia visa uma transparência absoluta, com 

painéis de vidros claros de baixíssima reflexão e na dimensão máxima permitida 

para a produção em larga escala. 

 Abaixo disso, na altura que compreende o mezanino de desembarque, a 

intenção é oposta. Vidros escuros sobre uma caixilharia mais robusta, sem 

comprometer os níveis mínimos de iluminamento, objetivam inibir a permanência no 

conector de desembarque e, ao mesmo tempo, gerar este embasamento sobre o 

qual se apoia todo o sistema da cobertura e as salas de embarque. 

 
Figura 142. Terminal 3. Vista noturna, lado ar. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli + 

Katchborian. 
 Este volume inferior, abaixo da cota 10.70, torna-se absolutamente distinto 

também, nas suas características construtivas. Um "grid" retangular em aço, cujas 

dimensões, 15x20 metros verificaram-se como as mais adequadas para a realização 

de questões técnicas fundamentais à operação do aeroporto: 

- A instalação de 16 esteiras de restituição de bagagem com os devidos 

espaçamentos estabelecidos pelo requisito. 

- A circulação plena e segura dos Dollies junto à praça de movimentação de 

bagagem. 

 O grid estabelecido possibilitou também o ajuste preciso dos pavimentos do 

TPS ao perímetro fixado pelo edital para a implantação da edificação. 

 Este sistema, preciso e repetitivo, tem como objetivo primordial estabelecer, 
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ainda durante os serviços preliminares no canteiro e posteriormente durante a 

execução da fundação, condições para a produção em larga escala, afim de garantir 

os prazos de construção. 

 Ao determinar esse conjunto de intenções e diretrizes para a edificação do 

terminal; cujo objetivo fundamental, além de responder precisamente às questões 

técnicas e funcionais, é o de gerar uma edificação de caráter singular e monumental; 

a equipe fixa o padrão máximo para o conjunto das edificações que compõem o 

Complexo Terminal de Passageiros 3. 

 
Figura 143. Terminal 3. Vista noturna, lado terra. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli 

+ Katchborian. 

 
Figura 144. Terminal 3. Vista interna saguão de embarque. Fonte: acervo técnico e 

iconográfico Biselli + Katchborian. 
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2.4 O PARTIDO AXIAL EXPLÍCITO 
 
 
 O recurso à axialidade está presente na arquitetura desde tempos imemoriais, 

e de modo particular na obra de mestres modernos brasileiros. Esta categoria será 

exemplificada pelo projeto para o CEU Pimentas (Guarulhos, 2008-2010).  

  A axialidade é um procedimento tão recorrente, tão consolidado e tão comum 

que pode ser visto: 

- como ferramenta elementar de trabalho fundamentada em sua estreita correlação 

com a geometria, 

- como passo metodológico na determinação do partido arquitetônico, de acordo 

com as proposições no âmbito da École des Beaux-Arts, como vimos no capítulo 

1.1, 

 - Como procedimento que se insere no tipo de herança que discutimos em 2.2 

(estrutura), através do conceito de Princípios condutores de Lawson (2011) o que, 

como ali foi discutido, consiste na bagagem cultural que cada arquiteto leva consigo 

a cada projeto. 

 Assim, o estudo de caso versa sobre a ancestralidade do conceito de 

composição axial teorizado no âmbito da École des Beaux Arts, e de como seus 

valores podem ser considerados recorrentes. Como vimos no Capítulo 1, a 

estratégia de desenvolvimento da planta a partir de eixos, nos quais se distribuem os 

elementos do programa arquitetônico, permaneceu como herança para a 

modernidade.  

 Ao longo do estudo (figura 145) faremos referência a diversos exemplos de 

projetos que apresentam este partido arquitetônico, tanto na escala do edifício 

quanto na escala do urbanismo, como o desenho emblemático do plano piloto de 

Brasília a partir de dois eixos. 

 No capítulo 1 foram apresentadas as reflexões de Rogério de Castro Oliveira 

(2003) versando sobre os aspectos simultâneos de que a teoria de projeto da École 

mesmo considerada anacrônica permaneceu no discurso moderno de Le Corbusier, 

o qual teria atuado  

[...] rejeitando suas obras e, simultaneamente, incorporando às 
descrições de seus próprios projetos o vocabulário básico da École, 
em boa parte preservado em nossa prática contemporânea pela 
recorrência com que os encontramos tanto na ‘Obra completa’ como 
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em sua extensa produção literária. As contínuas referências às 
noções de caráter, composição, partido, percurso, axialidade, etc [...] 
(p. 67).   

 O projeto aqui apresentado pretende contribuir com a afirmação da atualidade 

destes procedimentos e reafirmar que esta forma de abordar o projeto é a que mais 

se aproxima de uma abordagem de método enquanto uma rigidez linear de passos. 

Porém, a reflexão apresentada converge para destacar a axialidade não somente 

em sua qualidade utilitária, mas, sobretudo na medida em que se constitui também 

numa forma de expressão arquitetural específica, portadora de muitos significados 

que remontam ao desejo do homem de dominar a natureza e impor ordem ao 

mundo, a que denominamos “o partido axial explícito”. 

 
Figura 145. CEU Pimentas. Aérea. Fonte: foto Nelson Kon. 
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2.4.1 Eixos 

 
Figura 146. CEU Pimentas. Croquis de concepção. Fonte: croquis Mario Biselli. 

 

Na verdade nada é mais atraente do que a composição, nada mais 
sedutor. É este o verdadeiro campo do artista, com nenhum limite ou 
fronteira a não ser o impossível. Compor, o que é isso? É por juntas, 
unir, combinar, as partes de um todo. Estas partes, por sua vez, são 
os Elementos da Composição [....] (GUADET apud BANHAM, ano, p. 
35).  

 Reyner Banham (1979) chama atenção para o fato de que Guadet não se 

referia à axialidade como simetria absoluta, mas à maneira de ajustar as partes do 

edifício no plano axial.   

 Esta concepção teórica descrita em Élements et Théories, segundo Banham 

(1979, p. 36), consiste em uma filosofia de projeto que era “[...] tanto comum aos 

acadêmicos quanto aos modernos” e que pode ser considerada como característica 

geral da arquitetura do começo do século XX o fato de que  “[...] ela era concebida 

em termos de um volume separado e definido para cada função separada e definida, 

e composta de tal forma que essa separação e definição era deixada clara.” (Ibid., p.  

36).  

 Banham afirma ainda que “não deve surpreender muito o fato de encontrar-se 

Le Corbusier [...] usando persistentemente a composição elementar” de Guadet, 

nem mesmo a presença de Gropius entre os arquitetos com essa mesma convicção 

(op. cit., p. 37).  



189 
 

 
Figura 147. Concurso para o Senar, Ribeirão Preto, 1996, Menção honrosa. Biselli + 

Katchborian e Givaldo Medeiros. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli + Katchborian. 

 
Figura 148. Concurso para o Senar, Ribeirão Preto, 1996, Menção honrosa. Biselli + 
Katchborian e Givaldo Medeiros. Planta pavimento térreo. Fonte: acervo técnico e 

iconográfico Biselli + Katchborian. 
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 Estas breves notas servem a três propósitos: rememorar o que foi 

apresentado em capítulos anteriores a respeito de Partido para a École des Beaus-

Arts, e de como este permanece válido e importante nas experiências modernas.  

 Em segundo lugar, para justificar o título deste estudo de caso - “O Partido 

Axial Explícito” - e aqui cabe uma explicação suplementar. A axialidade é como uma 

ferramenta básica de projeto para todas as escalas de trabalho, deste o projeto de 

uma cozinha, de um lay out de escritórios ou de uma linha de produção industrial, do 

partido de implantação de um complexo de edifícios até o desenho de cidades. 

 No caso do CEU Pimentas, porém, a axialidade e os elementos nela 

distribuídos são uma forma explícita de expressão arquitetural, uma estratégia e não 

opção essencial. 

 Em terceiro lugar para ilustrar um de nossos pressupostos, a expansão da 

ideia de Partido caracterizada pelo recurso à estratégia (MONEO, 2008) o que pode 

ser compreendido como resultado de vários tipos, ou conceitos de partido.  

 O partido axial - embora conservador - permanece válido como estratégia 

para muitas situações de projeto, e por assim dizer, bastante em forma, 

particularmente em sua favorável aplicabilidade diante das muitas condições da 

realidade brasileira, em que nos defrontamos, ora com geografia e natureza em 

estado puro, ora com situações caóticas típicas de regiões periféricas das 

metrópoles, em que se demanda um significativo gesto formal ordenador como 

estratégia de requalificação do lugar. 

 Devemos considerar que em todos os projetos contemplados nesta tese, a 

axialidade na formação do partido é também característica em maior ou menor grau.  

 No contexto do projeto em análise, CEU Pimentas, porém, a axialidade será 

destacada não somente em sua qualidade utilitária, mas, sobretudo na medida em 

que comparece também enquanto expressão arquitetural específica. 

A experiência do escritório (figuras 146 a 150) com a axialidade explícita começa 

com o projeto para o SENAR (1996, Ribeirão Preto) concurso público realizado em 

1996, em que os diversos elementos funcionais do programa, no caso um centro de 

formação profissionalizante, se organizam a partir de uma rua coberta que percorre 

o terreno no sentido do comprimento. Este projeto, não realizado, foi a base de 

algumas outras experiências na escala do edifício de tipo predominantemente 

horizontal, e de projetos na escala urbana, como foi o caso do concurso para 

reurbanização da área do Carandiru. 
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Figura 149. Concurso Carandiru, São Paulo, 1999, 3° lugar. Planta pavimento térreo. Fonte: 

acervo técnico e iconográfico Biselli + Katchborian. 

 
Figura 150. Concurso Carandiru, São Paulo, 1999, 3° lugar. Planta pavimento térreo. Fonte: 

acervo técnico e iconográfico Biselli + Katchborian. 

 
2.4.2 Centro de Educação Unificado (CEU) Pimentas, Guarulhos, 2010. 
 O projeto ora em análise, o CEU Pimentas, por suas dimensões que o 

aproximam de uma escala urbanística, embora seja apenas um edifício 

relativamente grande, recorreu ao desenho de uma grande praça pública, o que é 

comum a vários projetos desta escala. 

 Examinando configurações geométricas presentes na arquitetura e no 

urbanismo de civilizações do passado (figuras 151 e 152), chama a atenção o 

raciocínio similar e ancestral do sítio da cidade Asteca de Teotihuacán, com seu 

partido urbanístico de eixo único ao longo do qual a cidade distribui suas pirâmides e 

seus templos, assim como áreas residenciais e os restantes elementos da cidade. 
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Figura 151. Vista aérea Teotihuacán, México. Fonte: 

http://www.satimagingcorp.com/gallery/ikonos-teotihuacan.html. 

 
Figura 152. Vista aérea Teotihuacán, México. Fonte: 

http://joanveronica.blogspot.com.br/2013/06/the-great-city-of-teotihuacan-in-mexico.html.  

 Na cultura ocidental (figuras 153 e 154), vários exemplos do mesmo raciocínio 

são notáveis e exemplares, nos Estados Unidos o mall – que mais tarde seria 

aplicada a Shopping Centers – organiza o campus da Universidade da Virginia 

(Jefferson) e o complexo do museu Smithsoniano que tem o Congresso Nacional 

Estadunidense como ponto focal em Washington DC. 
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Figura 153. Campus Universidade de Virgínia, Thomas Jefferson, 1825. Fonte: 

http://www.nps.gov/nr/twhp/wwwlps/lessons/92uva/92uva.htm. 

 
Figura 154. Eixo Museu Smithsoniano, Washigton. Fonte: 

http://coolinsights.blogspot.com.br/2011/11/smithsonian-institution-world-class.html 

 Em Brasília (figura 155), cidade desenhada por Lúcio Costa a partir de dois 

eixos, tem no eixo monumental uma organização similar, o grande eixo contendo o 

espaço público verde organiza de ambos os lados os edifícios repetitivos dos 

ministérios, tendo como ponto focal a Praça dos Três Poderes. Seu ritmo, suavizado 

por pares de edifícios, com o teatro de Brasília e a catedral no início, apresenta os 

palácios de planta quadrada do Itamaraty e da Justiça antes do complexo do 

congresso. 
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Figura 155. Eixo Monumental de Brasília. Fonte: 

http://www.forumpermanente.org/revista/edicao-0/textos/brasilia. Nelson Kon. 

 Recentemente Paulo Mendes da Rocha (figuras 156 a 158) demonstra 

também predileção por este tipo de configuração, particularmente na escala urbana, 

por exemplo, em seu projeto para o campus da Universidade de Vigo (Galícia, 

Espanha), e na escala do edifício, em seu projeto para o SESC Tatuapé. 

  
Figura 156. Maquete do Plano Diretor do Campus da Universidade de Vigo, Galícia, 2005, 

Paulo Mendes da Rocha. Fonte: 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/07.080/3066.  
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Figura 157. Maquete do Plano Diretor do Campus da Universidade de Vigo, Galícia, 2005, 
Paulo Mendes da Rocha. Fonte: http://architecture.about.com/od/greatbuildings/ig/Paulo-

Mendes-da-Rocha-/VigoUniversity.htm. 

 
Figura 158. SESC Belenzinho, São Paulo, 1996, Paulo Mendes da Rocha e MMBB. Fonte: 

http://www.mmbb.com.br/projects/fullscreen/50/22/994.  

 O CEU Pimentas, aqui apresentado, encontra-se sob a gestão da Prefeitura 

do município de Guarulhos e foi concebido inicialmente como um Centro de Arte e 

Educação. A base da formulação de seu programa de necessidades recorreu aos 

similares desenvolvidos para o SESC, concebidos como uma tipologia de centros de 

convivência de grande sucesso.  

 Sob nova administração municipal, foi adaptado ao programa de um CEU, 

tendo em vista o modelo de São Paulo, de acordo com a política da administração 

municipal. Este CEU obteve como resultado um exemplar distinto tecnicamente 

daqueles produzidos como padrão para a Cidade de São Paulo a partir do projeto de 

Alexandre Delijaicov (figuras 159 e 160). Entre estes também se apresentando 
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notáveis exemplos de partido arquitetônico axial, projetados para execução com 

tecnologia de concreto pré-fabricado. 13  

 
Figura 159. Plantas térreo e primeiro pavimento, CEU Butantã, São Paulo, 2001-2004, 

Alexandre Delijaicov, André Takiya e Wanderley Ariza. Fonte: 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.055/517. 

 
Figura 160. Plantas térreo e primeiro pavimento, CEU Butantã, São Paulo, 2001-2004, 

Alexandre Delijaicov, André Takiya e Wanderley Ariza. Fonte: 
http://piseagrama.org/artigo/488/arquitetura-do-lugar/. 

                                                        
13 Nos anos em que Delijaicov levou a efeito seu projeto de implantação dos CEUs através do EDIF 
(citar corretamente e colocar imagens)), Mario Biselli formou dupla como professores de projeto na 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Unicentro Belas Artes de São Paulo, cujo plano didático 
consistia na concepção de um equipamento deste tipo, contemplando o programa arquitetônico e a 
concepção de escolas-parque do educador Anísio Teixeira, segundo os quais os projetos de 
Delijaicov estavam sendo projetados à época. 
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Figuras 161 e 162. Corte longitudinal e detalhe. CEU Pimentas. Fonte: croquis Mario Biselli. 
 O referido Centro (figuras 161 a 168) localiza-se em Guarulhos, no bairro dos 

Pimentas, um local carente de equipamentos comunitários voltados ao ensino, lazer 

e esporte. O projeto configura-se em uma linha, materializada em uma grande 

cobertura metálica que abriga nas bordas de seu perímetro longitudinal os diversos 

usos, articulados por um vazio central que culmina na área dedicada ao uso 

esportivo. O conjunto aquático localiza-se fora deste eixo, em área externa. A 

topografia plana e a forma linear do terreno foram determinantes para este partido. 

 Os diversos usos se distribuem em blocos, ora em concreto pré-fabricado, ora 

em concreto moldado in-loco. Biblioteca, salas de aula e refeitório se localizam no 

lado oeste do eixo. No lado oposto, localizam-se os volumes das salas de aula, 

ginástica olímpica, dança e auditórios. 
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Figura 163. CEU Pimentas. Redesenho. Fonte: croquis Mario Biselli. 
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Figura 164. CEU Pimentas. Redesenho. Fonte: croquis Mario Biselli. 

 O vazio central é a praça. Sem programa previamente definido, articula e dá 

continuidade à programação ao seu redor através de percursos sugeridos no térreo 

e pontes no primeiro pavimento, acolhendo permanências e usos diversos ao longo 

de seus bancos espaços livres. Contribuem para essa diversidade e atmosfera 

lúdica as cores escolhidas para as fachadas internas, que variam do verde ao 

amarelo, em diversos matizes. 
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Figura 165. CEU Pimentas. Vista do pátio central. Fonte: foto Nelson Kon. 

 
Figura 166. CEU Pimentas. Aérea. Fonte: foto Nelson Kon. 
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Figura 167. CEU Pimentas. Acesso. Fonte: foto Nelson Kon. 

 
Figura 168. CEU Pimentas. Vista piscina e quadra. Fonte: foto Nelson Kon. 
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2.5 O CONTEXTO URBANO COMO DETERMINANTE 
 
 
 Neste estudo de caso, em que servirão de base os projetos o Teatro de Natal 

(2005, Rio Grande do Norte), Concurso para Sede da FAPERGS (2003, Porto 

Alegre) e Concurso para o Centro Judiciário de Curitiba (2006) abordaremos a 

questão do contexto urbano como determinante para a definição do partido - no caso 

desta pesquisa, como fonte de geradores primários. Trata-se de analisar como a 

visão contextualista que emergiu no junto à pós-modernidade se transformou num 

importante conjunto de ideias e mudanças notáveis de paradigma no campo da 

arquitetura, cujas repercussões se fazem sentir na atualidade como um conjunto de 

valores, conceitos e complexidades a considerar como problemas centrais na 

elaboração do partido arquitetônico. 

 A atitude de considerar o contexto através das informações do lugar desloca a 

formulação do partido para o plano da cultura, o qual se sobrepõe ao plano 

metodológico de solução de problemas.  

 O estudo se inicia recorrendo à definição de Edson Mahfuz, segundo a qual o 

contextualismo em sua essência “atribui ao sítio uma importância fundamental no 

processo de determinação da forma em arquitetura.” (MAHFUZ In COMAS 1985, 

p.58) 

 Com o auxílio de Portoghesi (1985) e Klotz (1984), percorre-se as principais 

discussões que consolidaram uma nova agenda de questões para a arquitetura, 

bem como os principais personagens, a exemplo de Robert Venturi e Aldo Rossi, 

expressivos pós-modernistas que dominaram o cenário acadêmico e conduziram a 

produção da arquitetura a partir desta mudança. 

 Para estes autores mencionados, o contextualismo consistia na  

[...] procura de um diálogo entre aspectos diversos e de uma 
consonância-dissonância com o ambiente, tende subitamente a 
alargar-se na recuperação da presença “histórica”, para além da 
oportunidade de uma aproximação material da arquitetura no 
ambiente antigo. (PORTOGHESI, 1985, p. 60).  

 Para os arquitetos que incorporaram crenças e formas de projetação pós-

modernas a leitura do contexto significou predominantemente referência aos 

elementos de estilo e repertório arquitetônico do lugar como informação a ser 

incorporada – interpretada na projetação, e a recuperação dos estilos históricos 
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dominou a cena arquitetônica americana legitimada por arquitetos teóricos como 

Robert Stern, conforme descreve Portoghesi (1985):  

1. Aplicar decorações não é um crime. 

2. Edifícios inspirados noutros edifícios da história da arquitetura são 
mais significativos do que os que neles não se inspiram ( a isto 
costumava chamar-se, antigamente, ecletismo). (STERN apud 
PORTOGHESI, 1985, p. 101).   

 Passada a década de 1980, a reprodução-reinterpretação de estilos perdeu 

importância. A compreensão contemporânea do problema do contexto é então 

exposta por autores como Montaner, quando afirma que  

Diante da problemática gerada pelo objeto moderno isolado, ansioso 
pela perfeição e pela desmaterialização, e que cada vez mais se 
apresenta deslegitimado, desencantado e desconfiado, mas, ao 
mesmo tempo, passível de produção em série, somente resta a 
possibilidade das relações entre os objetos [...] (MONTANER, 2009, 
p. 18)  

 A característica meramente urbana desta questão se expande na visão do 

autor, quando afirma que a crise do objeto clássico e do objeto moderno surge como 

consequência da  

[...] paulatina importância do contexto – seja social, urbano, 
topográfico ou paisagístico -, o que coloca continuamente à prova a 
eficácia do objeto, implicando, inevitavelmente, a exigência de uma 
maior adequação dos sistemas arquitetônicos contemporâneos, que 
somente podem ser entendidos em relação ao seu contexto. (Ibid.,, 
p. 18) 

 Como sequencia e conclusão da análise, apresentaremos três projetos que 

tem motivações e expressam decisões que se relacionam diretamente ao contexto. 

Sua apresentação converge para a explicitação de como a condição do lugar pode 

atuar não apenas na determinação da forma de um edifício, mas de como a 

arquitetura pode projetar seus edifícios como parte da cidade, promovendo relações 

novas através de conexões urbanas e espaços públicos em seu território. 
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2.5.1 Resposta ao lugar 

Figura 169. Teatro de Natal, vista lateral. Fonte: croquis Mario Biselli. 
É necessário repetir a afirmação de que os edifícios singulares – não 
importa qual a sua distância em relação às outras obras de 
arquitetura – são parte de um contexto cultural físico e nós, como 
arquitetos, temos obrigação de reconhecer estas conexões nas 
nossas teoria e na combinação de formas que estabelecemos 
naquilo que muito arbitrariamente costumamos chamar design. 
(STERN apud PORTOGHESI, 1985, p. 101).  

 
 Se fosse possível, em meio à enorme diversidade de manifestações dos 

movimentos de vanguarda em arquitetura, extrair uma única ideia que os 

representasse mais do que qualquer outra, poder-se-ia cogitar que a invenção 

emergiria como a questão central no âmbito da modernidade, assim como o 

contexto representaria a questão central no âmbito da pós-modernidade.   

 É claro que esta seria uma generalização, mas neste estudo de caso 

abordaremos a questão do contexto como determinante para a definição do partido - 

no caso desta pesquisa, como fonte de geradores primários - e essa importante 

ideia desencadeou uma mudança de paradigma notável no campo da arquitetura, 

cujas repercussões se fazem sentir na atualidade como um conjunto de valores 

atemporais e centrais para o arquiteto. 

 
Figura 170. La Rinascente, Roma, 1957-1961, Franco Albini. Exemplo da postura italiana de 

considerar o ambiente histórico, no final dos anos 50 e início dos anos 60. Fonte: 
http://it.m.wikipedia.org/wiki/File:2011-09-17_Roma_la_Rinascente.jpg. 
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 Segundo Edson Mahfuz (1985), o contextualismo em sua essência 

atribui ao sítio uma importância fundamental no processo de 
determinação da forma em arquitetura. Essa posição deve ser vista 
primordialmente como uma reação contra: a transformação da 
arquitetura em objeto de consumo cuja forma é determinada pela 
lógica de sua produção; em segundo lugar, contra o 
internacionalismo característico do chamado “estilo internacional”, 
responsável pela homogeneização do ambiente construído na 
maioria das cidades onde tem sido posto em prática; e em terceiro 
lugar, contra o culto ao prédio isolado, em sua “adoração da 
produção industrial, indiferente ao sítio, à história e à geografia que 
outorgam significado coletivo específico a um lugar, a cada sítio”, 
causando a dissolução do contexto, e fazendo com que o espaço 
exterior perdesse suas propriedades de figura e se transformasse em 
fundo. (MAHFUZ In COMAS et. al., 1985, p. 58).  

 Neste ponto se torna necessário recorrer à história da arquitetura na década 

de 1950 para lembrar como, principalmente no cenário italiano, a questão do 

contexto das cidades históricas emergiu e esteve no centro do debate crítico, e 

como esta nova pauta motivou a retirada da Itália da frente do movimento moderno. 

(PORTOGHESI, 1985, p. 55). 

 Uma série de projetos desta época demonstra a preocupação dos italianos 

com a inadequação da arquitetura moderna, caracterizada pela ênfase no objeto 

arquitetônico, em face ao cenário histórico de suas cidades. De fato, segundo 

Heinrich Klotz, todos os modelos da arquitetura moderna que alcançaram o status 

de tipo foram inicialmente desenvolvidos como monumentos individuais isolados, 

manifestando a relação de negação contra o ambiente previamente construído. 

(KLOTZ, 1984, p. 85).  
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Figura 171. Torre Velasca, Milão, 1956-1958, BBPR. Exemplo da postura italiana de 

considerar o ambiente histórico, no final dos anos 50 e início dos anos 60.  Fonte: 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=524747&page=161. 

 Segundo Klotz (1985), ao abordar o CIAM de 1959 em Otterlo, não deixa 

dúvida de que foi a demanda pela aceitação dos ambientes históricos preexistentes 

como fator determinante que distanciou a arquitetura do modernismo clássico e dos 

complexos dogmas produzidos pelo funcionalismo do pós- guerra. 

 
Figura 172. Chase Manhattan Bank, Milão, 1958-1969, BBPR. Exemplo da postura italiana 

de considerar o ambiente histórico, no final dos anos 50 e início dos anos 60.  Fonte: 
http://www.architetturadelmoderno.it/nodi/274/vista_copy.jpg  

 São emblemáticos alguns projetos italianos nos anos 50, entre eles a galeria 

La Rinascente (figura 170), a Torre Velasca (figura 171) e os escritórios do Chase 
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Manhattan Bank em Milão (figura 172), os quais vão denotar uma atitude 

inteiramente diversa, a procura de uma linguagem conciliadora de elementos do 

“léxico tradicional” (PORTOGHESI, 1985, p. 60) e elementos típicos da linguagem 

moderna, cujo “objetivo não é o pastiche e o revival, mas a consonância velada: a 

ambientação.” (Ibid., p. 60).   

A contextualização e, portanto, a procura de um diálogo entre 
aspectos diversos e de uma consonância-dissonância com o 
ambiente, tende subitamente a alargar-se na recuperação da 
presença “histórica”, para além da oportunidade de uma 
aproximação material da arquitetura no ambiente antigo. (op. cit., p. 
60). 

 O maior expoente da arquitetura italiana a partir dos anos 60, e que cristalizou 

a tendência pós-moderna a partir de seus projetos e textos teóricos foi Aldo Rossi. 

Rossi extrai do lugar todas as referências para suas analogias. “Na arquitetura 

Rossiana, a tarefa de tornar o objeto falador e surpreendente é conseguida, 

analogamente, através da firmeza e da riqueza de associações que provoca.” 

(PORTOGHESI, 1985, p. 159).   

 Segundo o próprio Aldo Rossi, “Estas analogias do lugar, ao projetar um 

edifício, tem para mim uma importância decisiva; uma vez bem lidas, são já o 

projeto.” (ROSSI apud PORTOGHESI, 1985, p. 159). 

 
Figura 173. The Theater of the World, Veneza, 1979, Aldo Rossi. Fonte: 

http://www.artribune.com/2011/12/venezia-come-se%E2%80%A6/. 

 No auge da pós-modernidade (figura 173) a leitura do contexto significou 

predominantemente a referência aos elementos de estilo do lugar como material a 

ser incorporado – interpretado na projetação, e a recuperação dos estilos históricos 

dominou a cena arquitetônica americana legitimada por arquitetos teóricos como 

Robert Stern:  
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1. Aplicar decorações não é um crime. 

2. Edifícios inspirados noutros edifícios da história da arquitetura são mais 
significativos do que os que neles não se inspiram ( a isto costumava 
chamar-se, antigamente, ecletismo). 

3. Edifícios que se relacionam com outros circunstantes têm mais força do 
que os que com eles não se relacionam (é aquilo a que se chamava 
common courtesy; poder-se-ia também chamar “integração contextual”). 
(STERN apud PORTOGHESI, 1985, p. 101). 

 Passados os anos 80, a reprodução-reinterpretação literal de estilos foi 

majoritariamente abandonada, tendo a arquitetura, através do trabalho de seus 

principais personagens, recuperado o vocabulário moderno como forma de 

expressão, contudo, já não mais concentrado no objeto. Mas a arquitetura 

contemporânea parece afinada com aquilo que foram os fundamentos do 

contextualismo.  

 Segundo Charles Jencks (1977), o contextualismo enquanto filosofia e 

movimento surgiu no início dos anos 60 na Universidade de Cornell a partir de 

estudos sobre o modo como as cidades formam vários padrões binários que lhe 

conferem legitimidade. Jencks prossegue citando as definições de Grahame Shane 

sobre a linguagem do contextualismo, com suas inevitáveis dualidades nos padrões 

urbanos, regular versus irregular, formal versus informal, tipos versus variações, 

fundo versus figura, centro versus periferia, tecido versus linha fronteiriça (grifo do 

autor, Jencks pg 110): 

Um tal glossário poderia começar com o termo contexto. Por 
definição o projeto deve encaixar em , responder a , mediar seus 
arredores , talvez completando um padrão implícito no layout da rua 
ou introduzindo um novo. Crucial para esta apreciação dos padrões 
urbanos é a dupla imagem gestaltica de fundo-figura . Este 
padrão,que pode ser lido de ambas maneiras - sólido ou vazio, preto 
ou branco – é a chave para a abordagem contextualista do espaço 
urbano. (SHANE Apud JENCKS, 1977, p. 110, tradução nossa).   
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Figura 174. Museu de Artes Decorativas, Frankfurt, 1981-1984, Richard Meier. Considerar o 

histórico sem reproduzir literalmente o estilo. Fonte: http://www.greatbuildings.com/cgi-
bin/gbc-drawing.cgi/Museum_of_Decorative_Arts.html/Museum_Dec_Arts_Axon.html. 

 

 Assim, observa-se que, com o tempo, a compreensão de que a arquitetura 

não depende da reprodução de estilos para implantar-se em um contexto urbano se 

impôs (figuras 174 a 176). Também a noção de que o objeto moderno isolado se 

apresenta cada vez mais “[...] deslegitimado, desencantado e desconfiado [...]” 

(MONTANER, 2009, p. 18), e que no ambiente urbano o que conta é a possibilidade 

de relação entre os objetos. 
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Figura 175. Prefeitura de Murcia, Espanha, 1995-1998, Rafael Moneo. Considerar o 

histórico sem reproduzir literalmente o estilo. Fonte: http://www.piedrafosil.com/projects.php. 

 Segundo Montaner, a crise do objeto clássico e do objeto moderno surge 

como consequência da  

[...] paulatina importância do contexto – seja social, urbano, 
topográfico ou paisagístico -, o que coloca continuamente à prova a 
eficácia do objeto, implicando, inevitavelmente, a exigência de uma 
maior adequação dos sistemas arquitetônicos contemporâneos, que 
somente podem ser entendidos em relação ao seu contexto. 
(MONTANER, 2009, p. 18) 

 É importante notar como toda a crítica com base no contexto tinha como foco 

colocar em xequeo modernismo e o objeto moderno. Entretanto, a observação mais 

profunda de alguns projetos modernos em contextos urbanos nos leva a considerar 

uma excessiva generalidade dessa crítica. De fato alguns exemplos de arquitetura 

moderna foram notavelmente bem implantados em contextos urbanos. Aqui cabem 

exemplos da experiência moderna brasileira em São Paulo. 
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Figura 176. Carré d´Art, 1984-1993, Nîmes, Norman Foster. Considerar o histórico sem 

reproduzir literalmente o estilo. Fonte: 
http://www.fosterandpartners.com/data/projects/0344/img1.jpg. 

 O Edifício Itália (1960-1965) de Adolf Franz Heep, uma torre isolada destinada 

a ser um dos edifícios mais importantes da cidade, nos níveis inferiores que 

correspondem ao embasamento desenha um conjunto de volumes destinados a 

complementar as empenas cegas dos edifícios vizinhos na escala adequada, além 

de oferecer o nível térreo à permeabilidade e ao uso público.  

 O conjunto do Edifício e Galeria Metrópole (1960) de Salvador Candia é 

também um objeto moderno exemplar, ao mesmo tempo propondo seu nível térreo 

como eixo de conexão urbana entre a Rua Basílio da Gama e a Praça Dom José 

Gaspar. 

 Os projetos que serviram de exemplo até aqui neste capítulo destacam esta 

característica específica, em que o contexto da cidade se mostrou determinante na 

definição do partido arquitetônico, conduzindo o modo como os problemas foram 

enfrentados caso a caso, oferecendo geradores primários de sua condição a partir 
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de uma leitura e interpretação do lugar e da compreensão da vocação específica de 

cada edifício em questão. 
 

2.5.2 Concurso Nacional para o Teatro de Natal, Rio Grande do Norte, 2005. 
 Em 2005 a Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Norte, 

conhecida como Fundação José Augusto promoveu um concurso público de 

arquitetura para o conjunto de salas de espetáculo que denominou Teatro de Natal 

(figuras 177 a 183), para o qual formulou um programa contemplando quatro salas 

teatrais com capacidades crescentes de 200, 400, 600 e 2000 pessoas, sendo esta 

última um teatro de ópera de palco “italiano”, contando com toda a infra-estrutura 

típica deste tipo de equipamento. 

 O projeto desenha primeiramente um grande espaço urbano, e extrai desta 

ação a condição de implantação desse expressivo equipamento público. O 

ambicioso programa proposto sugere um edifício cultural de grandes dimensões, sua 

implantação devendo considerar e favorecer o protagonismo que exerce no meio 

urbano um equipamento desta natureza. 

Como estratégia geral se estabelece uma faixa infra-estrutural junto à divisa 

reservando às três frentes as áreas públicas que antecedem o edifício e para as 

quais oferece os acessos. 

 O partido arquitetônico se define no alinhamento das salas de espetáculo em 

paralelo à fronteira nordeste do terreno, reservando seis metros para uma via 

interna.  Ao longo desta linha posicionam-se as caixas cênicas em cujo perímetro 

vertical e horizontal se posicionam os ambientes de apoio artístico, ambientes de 

administração e difusão cultural e apoio técnico. Esta concepção permite a perfeita 

comunicabilidade entre as caixas e sua infra-estrutura de acesso, carga e descarga 

e funcionalidade, permitindo simultaneidade e reversibilidade de todo o setor de 

bastidores e contra-regragem.  Todo este corpo arquitetônico define-se como um 

bloco funcional e de restrito acesso, estratégia que permitirá que todos os espaços 

públicos e de acesso aos espetáculos estabeleçam frontalidades ‘as três avenidas 

em níveis diversos, desfrutando das qualidades urbanas excepcionais que o sítio 

oferece. Permitirá também o desenho de uma cobertura para as caixas de plateia e 

para configuração de um saguão único de escala monumental que com seus beirais 

dilui a fronteira interior / exterior (e provendo o sombreamento de uma varanda 
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nordestina), controlando os acessos através de foyers individualizados para cada 

sala e distribuindo os espaços de serviço vinculados ao fluxo de público.  

 
Figura 177. Teatro de Natal. Redesenho. Fonte: croquis Mario Biselli. 

 O gesto maior do projeto, de fato, consiste no desenho de uma grande praça 

que antecede todo o conjunto arquitetônico, assim, considerando a situação urbana 

e a vocação institucional do edifício, desenha-se antes uma praça, depois o edifício. 

 A praça nasce de uma linha diagonal derivada da geometria própria das salas 

de espetáculo, que se organiza segundo a ordem crescente das suas dimensões, 

tendo como base o alinhamento horizontal e vertical das bocas de cena. A praça é o 

espaço público que o projeto oferece à cidade, podendo abrigar todos os tipos de 
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evento destacados pelo edital.  Seu acesso se dá sempre em nível com as ruas e 

permite acessar o saguão em seus dois níveis. O nível principal da praça coincide 

com as cotas superiores do sítio. Seu território é definido pela área verde na esquina 

das avenidas Prudente de Morais e Miguel Castro (proporcionando a área 

permeável sugerida pela legislação) e pela laje da garagem que proporciona um piso 

seco. 

 Dois pisos de garagem fornecem as vagas demandadas, estabelecidos 

praticamente em suas cotas naturais de modo a acessar o saguão em nível e 

permitir um movimento de terra praticamente nulo. 

As salas foram projetadas para abrigar confortavelmente o público solicitado pelo 

edital. Estão dotadas de todos os equipamentos e cabines necessárias para 

qualquer tipo de espetáculo. As plateias têm inclinações que permitem a perfeita 

visibilidade de qualquer ponto. As salas têm altura e larguras ótimas e receberam 

tratamentos de piso, teto e paredes visando atender aos conceitos clássicos de 

acústica quanto a controle e isolamento, e condições de boa acústica quanto a 

silêncio, boa distribuição do som, nível sonoro adequado e satisfatório tempo de 

reverberação. 

 As salas estão dotadas com instalações de cine teatro, com exceção da sala 

maior (2.000 pessoas), claramente vocacionada para grandes espetáculos de teatro 

e artes performáticas em geral. 

 Edifício a ser construído predominantemente em estrutura de concreto e 

alvenaria, com exceção da cobertura principal do saguão e das estruturas superiores 

das salas de espetáculo em estrutura de aço, possibitando-se a sua construção em 

etapas sem prejuízo de sua operacionalidade. 

 A cobertura principal é composta de treliças de aço e fechamento de materiais 

isolantes termo-acústicos de translucidez controlada. A cobertura apoia-se na 

estrutura de concreto das salas mantendo sua independência em relação a estas 

principalmente para garantir a constante e abundante ventilação do espaço como 

um todo. Caixilhos e vidro foram utilizados com grande economia, somente a sala 

maior é dotada deste recurso em maior escala (devidamente protegido da insolação) 

na sua fachada junto à avenida Romualdo Galvão.  

 O projeto ainda reserva um elenco de materiais de grande resistência, 

durabilidade e economia. 
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Figura 178. Teatro de Natal. Diversos modelos de desenvolvimento do projeto. Fonte: 

acervo técnico e iconográfico Biselli + Katchborian. 
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 Os elementos do paisagismo visam uma praça de grandes dimensões e sem 

obstáculos, pisos monolíticos e grama. Prevê-se também aspersão de água na 

forma de um cubo trazendo umidade para o ar e um grupo de palmeiras.  

 
Figura 179. Teatro de Natal. As salas e a cobertura que as unifica. Fonte: acervo técnico e 

iconográfico Biselli + Katchborian. 

 
Figura 180. Teatro de Natal. Vista aérea noturna. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli 

+ Katchborian. 
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Figura 181. Teatro de Natal. Vista noturna. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli + 

Katchborian. 

 
Figura 182. Teatro de Natal. Diagramas. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli + 

Katchborian. 
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Figura 183. Teatro de Natal. Cortes transversais, sem escala. Fonte: acervo técnico e 

iconográfico Biselli + Katchborian. 
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2.5.3 Concurso Nacional para o Centro Judiciário de Curitiba, Paraná, 2006. 
 O concurso para o CJC (figuras 184 a 188) surge de uma iniciativa do poder 

Judiciário de Estado do Paraná que consiste num plano de macro escala visando 

concentrar todas as instâncias sob sua administração no estado em um único sítio 

da capital, solicitando aos arquitetos o projeto para o complexo arquitetônico que se 

destinará a essas necessidades, contemplando um programa previsto de 

aproximadamente 170.000 metros quadrados. O sítio escolhido foi o conjunto 

penitenciário do Ahú, agora desativado, considerando a demolição de seus 

pavilhões com a exceção do mais antigo e significativo.  

 O pavilhão a ser preservado, por sua posição central e valor histórico, fornece 

todas as diretrizes e condições de implantação do complexo arquitetônico do Centro 

Judiciário de Curitiba, seja através de sua geometria ou das linhas visuais a partir do 

entorno próximo. A partir destas linhas, que se convertem em grandes eixos, o 

projeto se desenvolve como resposta direta aos limites físicos do território, 

determinações da legislação, orientações e demandas programáticas propostas no 

edital. 

 
Figura 184. Centro Judiciário de Curitiba. Fonte: croquis Mario Biselli. 
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Figura 185. Centro Judiciário de Curitiba. Redesenho. Fonte: croquis Mario Biselli. 

 1. Como primeiro movimento o projeto desenha uma esplanada definida pelas 

linhas paralelas longitudinais do pavilhão. Esta decisão de projeto se destina a 

produzir um percurso integrador de todo o conjunto, bem como promover a 

permeabilidade urbana conectando as vias  principais (Av. Anita Garibaldi e Rua dos 

funcionários) em nível na cota 925.00, com especial atenção à acessibilidade.  Ao 

longo deste percurso a esplanada assume configurações diversas: Junto a Av. Anita 

Garibaldi faz parte da Praça das Bandeiras para imediatamente se intersectar ao 
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pavilhão e converter-se em seu saguão.  Deixando o pavilhão irá converter-se em 

esplanada / ponte sobre o rio Juvevê, em seguida se transforma no saguão do novo 

conjunto de edifícios e, por fim, em praça de entrada junto à Rua dos Funcionários. 

Esta constituirá assim o grande espaço de acesso público a todos os espaços do 

Centro Judiciário. O eixo da esplanada também abre uma terceira visual ao pavilhão 

além das duas propostas pelo edital. 

 
Figura 186. Centro Judiciário de Curitiba. Redesenho. Fonte: croquis Mario Biselli. 

 2.  Todas as novas construções se implantam exclusivamente na Área 4, 

procurando a melhor articulação entre os edifícios e setores, reservando as áreas 1, 

2 e 3 para generosos espaços públicos e áreas verdes e objetivando impacto 

ambiental mínimo dentro da realidade do empreendimento. Uma floresta de 

‘Araucárias” é a proposta paisagística para a fronteira sul do sítio. Um acesso para 

pedestres no ponto de maior fluxo pela rua Chichorro Jr. e rua dos Passionistas foi 

projetado, observada a preservação da nascente próxima a este ponto. 

 3. Os novos edifícios se definem como um conjunto de blocos verticais e 

horizontais independentes e articulados conforme as funções.  Em paralelo ao 
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pavilhão existente desenha-se um edifício de 4 pavimentos com o mesmo gabarito 

destinado a abrigar os juizados. Este bloco goza de total independência de 

funcionamento e acessos.  No sentido de garantir independência e promover 

qualidade ambiental, este edifício é acompanhado por um jardim em toda a sua 

extensão, passando de jardim externo na sua origem, a jardim interno quando se 

integra aos outros blocos novos.  

 O conjunto se completa com o desenho de 3 blocos verticais de 12 andares,  

reservando os 7 pavimentos superiores ‘as varas, e os 5 inferiores aos setores que 

necessitam acesso mais imediato a partir das cotas térreas (921.00 e 925.00)  Os 3 

edifícios setorizam as varas em 3 grupos:  

-família, infância e juventude. 

-cíveis 

-criminais.  

 Os pavimentos inferiores abrigam : 

- Cota 921.00: Tribunal do Júri, cujos plenários se destacam da volumetria geral sem 

obstruir as linhas de visuais do pavilhão.  Também neste nível Auditoria Militar , 

setores administrativos. Este pavimento pode ser acessado externamente apenas 

pelo pessoal interno do Centro Judiciário, podendo o público acessa-lo internamente 

pelo saguão ‘as áreas do tribunal do júri. 

- Cota 925.00:  Pavimento de acesso e recepção onde se localiza o saguão principal 

do conjunto de edifícios novos. Ainda neste pavimento:  Central de Mandados e 

Defensoria Pública. 

- Cota 929.00: Ministério Público, Ofícios, OAB. 

- Cota 933.00: Exclusiva do Ministério Público. 

- Cota 937.00: Turma Recursal dos Juizados Especiais e Restaurante (Sala de 

Lanche). Este pavimento reserva uma generosa área de terraço. 

O Pavilhão, uma vez restaurado ‘as suas características originais, está destinado a 

receber nobres setores do programa arquitetônico, fundamentalmente o Museu, 

Direção do Complexo, Corregedoria e Centro Médico. Ainda no pavilhão um café e 

livraria. 
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Figura 187. Centro Judiciário de Curitiba. Vista das lâminas. Fonte: acervo técnico e 

iconográfico Biselli+Katchborian. 
 A arquitetura dos pavimentos típicos se define a partir da necessidade de 

prover circulações horizontais e verticais privativas e públicas. Desta maneira um 

conjunto de elevadores e escadas de segurança servem as regiões periféricas dos 

andares servindo as salas dos juizes e salas de audiência. As circulações públicas 

servem o vazio central com outro conjunto de elevadores e escadas, tanto de 

segurança como abertas. O vazio central interno tem a altura integral dos edifícios e 

a circulação pública percorre todo o seu perímetro. 

 A estrutura dos edifícios foi projetada como um sistema de pilares, vigas e 

lajes em concreto armado e concreto moldado “in loco”.  A modulação básica da 

estrutura é de 10m X 10m. As lajes são nervuradas e protendidas para permitir bom 

espaço para instalações entre forro e laje. Sobre o pavimento 937.00 há uma viga de 

transição destinada a proporcionar os grandes vãos necessários ao saguão nos 

níveis inferiores e aos balanços nas extremidades dos edifícios. A estrutura da 
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cobertura do vazio central está projetada em vigas tipo ‘Vagão” em aço com 

cobertura translúcida.  

 
Figura 188. Centro Judiciário de Curitiba. Vista noturna. Fonte: acervo técnico e iconográfico 

Biselli+Katchborian. 
 Os edifícios foram projetados segundo os melhores conceitos de conforto 

ambiental, propondo espaços de trabalho e convivência providos de iluminação e 

ventilação naturais, e ar condicionado quando requerido. O projeto desenha 

estruturas de concreto em vãos econômicos e dimensionados para proporcionar 

espaços abertos e flexíveis. Todos os edifícios possuem aberturas generosas e 

proporcionam vistas panorâmicas da cidade de Curitiba. 

 O conjunto prevê três subsolos para estacionamentos com vagas 

hierarquizadas e privativas. Nos subsolos também se localiza o arquivo geral de 

varas e setores de segurança. 

 O projeto prevê ainda caixilhos de alumínio anodizado, vidros laminados, 

brises e elementos de proteção solar em alumínio, telas de aço, além de um grande 

elenco de materiais de acabamento de padrão elevado.  

 As instalações prediais foram dispostas de forma a serem sempre facilmente 

acessadas e mantidas, prevendo um conjunto de shafts horizontais e verticais. 

 O projeto define iluminação e ventilação natural para o saguão/vazio central e 

climatização artificial dos espaços de trabalho através do uso de ar condicionado no 

verão e possibilidade de aproveitar o clima natural no inverno e nas épocas de 

transição e noturnas. 
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2.5.4 Concurso Nacional para sede da FAPERGS (Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul), Rio Grande do Sul, 2004. 
 A FAPERGS (figuras 189 a 193) é uma instituição de apoio à pesquisa, sua 

sede se destina a abrigar um programa de espaços para aqueles que ali trabalham, 

contando com apenas uma pequena parte de seu programa para uso público, 

sempre vinculado às atividades da instituição. 

  O sítio se encontra num ponto intermediário de uma quadra urbana em que as 

construções se alinham com os limites do lote segundo a legislação. No que se 

refere ao contexto urbano em que será inserido, este edifício deve compor a 

volumetria da quadra sem exercer um protagonismo para além deste limite. 

 O partido arquitetônico define um edifício modesto em sua presença externa; 

é qualificado a partir de seu interior e expande seus espaços até apresentar-se às 

ruas através de fachadas transparentes. Oferece um pavimento térreo permeável e 

público conectando as duas ruas sem que haja descontrole quanto à segurança. O 

edifício é organizado funcionalmente através de uma setorização inequívoca, tanto 

horizontal quanto verticalmente. 

 O projeto responde com estas características às demandas do programa 

arquitetônico e às condições do sítio, seu entorno, sua geometria e insolação.  

 O partido arquitetônico se define como uma base sem torre de 12 metros de 

altura, dispensando assim os recuos frontais e laterais de acordo com a legislação, e 

desfrutando, por conseguinte da largura total do lote na geração de espaços tão 

amplos e flexíveis quanto possível. 

 No sentido vertical o projeto se organiza dispondo as áreas de uso público 

no pavimento térreo em um único subsolo. No térreo estão as áreas de 

estacionamento e os principais acessos por ambas as vias públicas, a  avenida 

Ipiranga e a rua Prof. Guerreiro Squeff. O ponto de convergência destes acessos é o 

saguão principal onde estão a recepção, sala de segurança e telefonista. Este 

espaço é também de convergência visual de todos os espaços do edifício, uma vez 

que o projeto o define como um vazio central de altura total. O vazio central fornece 

luz a todo o edifício através de sua cobertura translúcida e ventilada.. No subsolo as 

demais áreas de uso público: o refeitório, exposições e o auditório divisível 

acompanhado do vestíbulo e de um jardim interno, estes por sua vez integrados 

visualmente ao saguão no pavimento térreo. 
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Figura 189. FAPERGS. Geradores primários. Fonte: croquis Mario Biselli. 
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 No primeiro e segundo pavimentos estão dispostas as áreas de uso 
executivo, em espaços amplos e de fácil distribuição e maleabilidade.  

 
Figura 190. FAPERGS. Maquete. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli+Katchborian. 

 Os serviços gerais, bem como as instalações hidráulicas e mecânicas, estão 

distribuídos numa faixa de 3 metros ao longo do edifício na divisa leste, com 

exceção do arquivo, localizado no terceiro e último pavimento. 

 O projeto estrutural prevê duas empenas de concreto armado convencional 

com 20 cm de espessura ao longo de ambas as divisas leste e oeste, as quais se 

destinam a ancorar o conjunto de lajes transversais que configuram os pavimentos. 

As lajes dos pavimentos serão do tipo nervurada e protendidas com 28 cm de 

espessura dispensando quaisquer apoios suplementares que não sejam as próprias 

empenas laterais. A cobertura do edifício no nível 12,00 será construída em 

estruturas metálicas de aço e alumínio. 
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Figura 191. FAPERGS. Corte. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli+Katchborian. 

 
Figura 192. FAPERGS. Corte. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli+Katchborian. 
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Figura 193. FAPERGS. Diagramas. Fonte: acervo técnico e iconográfico 

Biselli+Katchborian. 
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2.6 O TODO E A PARTE 
 
 
 Este estudo de caso nos remete novamente às noções acadêmicas e 

modernas, na medida em que expõe um específico caso em que a lógica de 

elaboração do partido parece “invertida”, verificando-se certa contradição no 

confronto com conceitos que vimos em 1.3, Funcionalidade e Gênio Criador, 

segundo as quais: o partido, sendo uma prefiguração do projeto, faz da projetação 

um processo que vai do todo em direção à parte. 

 Ao longo do estudo de caso abordaremos o projeto de habitação coletiva, 

tema que tem se destacado por representar exatamente o oposto em termos de 

processo projetual, ou seja, a parte precede o todo, o particular precede o geral, e 

em diversas escalas. Será, portanto, o exame de uma lógica de processo que põe 

em questão as noções que extraímos da bibliografia.  

 É preciso levar em consideração que nenhum processo projetual é linear e 

uniforme, portanto, saltos de escala – do particular ao geral e vice versa – são 

comuns durante o processo. A prática profissional, no entanto, indica que no caso da 

habitação, o processo se inicia no pensar a célula, a unidade habitacional. Isto 

porque os dados sobre a unidade (quantidade e área definidos por diagnósticos), 

mais a legislação municipal, compõem a totalidade de dados fornecidos à 

elaboração do projeto. 

 A argumentação compara as escalas de projeto numa sequência crescente, 

que se inicia na definição da unidade habitacional, prefigurando o edifício, depois a 

quadra urbana e convergindo a uma até a necessária discussão de um modelo de 

cidade.  

 No sentido de ilustrar a cultura específica de problemas e modelos 

relacionados a este tema, a argumentação prossegue em duas frentes: 

- A profunda implicação entre a habitação coletiva e o espaço público nos leva a 

uma primeira menção a Herman Hertzberger (2012) através de sua conceituação de 

público e privado na arquitetura. 

 - A uma discussão das políticas urbanísticas e consequentes legislações 

municipais, que observadas em seu conjunto sugerem impressões como a de 

Ermínia Maricato: “[...] a aplicação da lei é instrumento de poder arbitrário.” 

(MARICATO In ARANTES, VAINER & MARICATO, 2011, p. 148). 
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A atuação recente de arquitetos no programa municipal de urbanização de favelas 

tem produzido experiências e reflexões novas sobre o problema, sugerindo que a 

crítica aos dados oriundos de diagnósticos e à legislação é um aspecto fundamental 

para a atuação neste campo. Segundo Hector Vigliecca: 
O projeto não é a consequência de índices, nem, apenas uma 
observância às legislações, nem o “espelho” de uma diretriz de 
diagnóstico. Muitas vezes chega a ser o oposto dos resultados 
esperados, pois tenta dar um salto interpretativo que não parte dos 
dados, mas de um questionamento deles. (VIGLIECCA, 2012, p. 92). 

 A experiência da equipe do escritório com este tema nos permite apresentar, 

a título de demonstração, três projetos habitacionais de tipologias completamente 

diversas na cidade de São Paulo: 

- uma torre habitacional isolada conforme a legislação típica da cidade para áreas 

passíveis de verticalização. 

- um projeto habitacional apresentado no concurso Habita Sampa, conforme a lei de 

Operação Urbana Centro.  

- um projeto desenvolvido para o programa de Reurbanização de favelas da SEHAB, 

que possui legislação específica e alguma flexibilidade de abordagens. 

 A apresentação destes projetos pretende discutir o fato de que, no tema 
da habitação coletiva, a quantidade de questões que transcendem ao edifício a 
ser projetado é tal que a formulação do partido, também aqui, pertence ao 
plano da cultura, que se sobrepõe ao plano metodológico.  
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2.6.1 O processo invertido 

 
Figura 194. Heliópolis. Fonte: croquis Mario Biselli. 

If there is to be a “new urbanism” it will not be based on the twin 
fantasies of order and omnipotence; it will be the staging of 
uncertainty; it will no longer be concerned with the arrangement of 
more or less permanent objects but with the irrigation of territories 
with potential: it will no longer enabling fields that accommodate 
processes that refuse to be crystallized into definitive form; it will no 
longer be about meticulous definition, the imposition of limits, but 
about expanding notions, denying boundaries, not about separating 
and identifying entities, but about discovering unnamable hybrids; it 
will no longer be obsessed with the city but with the manipulation of 
infrastructure for endless intensifications and diversifications, 
shortcuts and redistributions – there invention of psychological space. 
Since the urbanism now pervasive, urbanism will never again be 
about the “new”, only about the “more” and the “modified”. It will not 
be about the civilized, but about underdevelopment. Since it is out of 
control, the urbanism is about to become a major vector of the 
imagination. Redefined, urbanism will not only, or mostly, be a 
profession, but a way of thinking, an ideology: to accept what exists. 
We were making sand castles. Now we swim in the sea that swept 
them away. To survive, urbanism will have to imagine a new 
newness. Liberated from its atavistic duties, urbanism redefined as a 
way of operating on the inevitable will attack architecture, invade its 
trenches, drive it from its bastions, undermine its certainties, explode 
its limits, ridicule its preoccupations with matter and substance, 
destroy its traditions, smoke out its practitioners. (KOOLHAAS, 1995, 
p. 969, 971) 
 

 Rememorando as conclusões que fizemos no capítulo 2, a partir de uma 

compilação e da análise discursiva de teóricos brasileiros, vimos que o partido 

arquitetônico é descrito como a ideia inicial de um projeto, sendo sua formulação 

uma conciliação entre a criação autoral e a racionalidade de uma lógica funcional, e 

também que, o partido, sendo uma prefiguração do projeto, faz da projetação um 

processo que vai do todo em direção à parte, o que, como afirmamos naquele 

capítulo, não difere muito neste último aspecto da metodologia proposta por Durand: 

encaminhar o projeto do geral para o particular. 

 Neste estudo de caso abordaremos o projeto de habitação coletiva, tema que 

se destaca por representar exatamente o oposto em termos de processo projetual, 

ou seja, a parte precede o todo, o particular precede o geral, e em diversas escalas. 
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 Será, portanto, o exame de uma lógica de processo que contradiz 

integralmente as noções que extraímos da bibliografia. 

 Em toda a experiência do escritório com a habitação coletiva, seja através de 

clientes privados, do poder público, por concorrência ou concurso público, o tema 

apresenta as mesmas problemáticas: a relação entre unidade habitacional e edifício, 

a relação entre edifício e quadra urbana, a relação entre quadra urbana e cidade.  

 Na escala do edifício temos, por um lado, empreendimentos habitacionais 

promovidos por incorporadores privados, os quais desenvolvem ideias muito 

precisas do tipo de planta que querem construir – a que chamam de produto - a 

partir de suas pesquisas no mercado imobiliário.  

 Por outro lado, temos os projetos de habitação promovidos pelo poder 

público, que estão sujeitos a legislação específica contemplando dados de área por 

tipo, custo por unidade e dispositivos legais relativos aos índices urbanísticos: 
- DECRETO Nº 44.667 DE 26 DE ABRIL DE 2004 

- DECRETO Nº 45.127 DE 13 DE AGOSTO DE 2004 

- HMP - HABITAÇÃO DO MERCADO POPULAR  

 - CONDIÇÕES ACESSÍVEIS PARA FAMILIAS DE ATÉ 16 SALÁRIOS MINIMOS 

 - UNIDADES 70M2 

- HIS - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  

 - UNIDADES 50M2 

 - CONDIÇÕES ACESSÍVEIS PARA FAMILIAS DE ATÉ 6 SALÁRIOS MINIMOS 

- DISPOSITIVOS DA LEI: 

 - CA MÁXIMO 

 - SUPRESSÃO DE RECUOS CONFORME CONDIÇÕES DESCRITAS NA LEI 

 Em ambos os casos a informação fornecida ao projetista refere-se 

basicamente ao projeto da unidade habitacional a partir da qual deverá desenvolver 

o projeto do edifício. Portanto, pensar a unidade habitacional como primeiro passo é 

ao mesmo tempo recomendável – não se pode pensar o conjunto arquitetônico sem 

uma ideia suficientemente desenvolvida da parte - e procedimental, no que se refere 

à relação com o cliente, que, por assim dizer, não aprovará nenhum edifício sem 

antes aprovar o apartamento. 

 Numa escala maior do mesmo problema – a parte e o todo - outros aspectos 

fundamentais se apresentam à avaliação do arquiteto. Destaca-se nesta escala a 

importância que representam a quadra urbana e a tipologia da habitação coletiva na 

construção da cidade, conforme a escala do projeto, como definidor das partes que 
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compõe o todo da cidade e, por conseguinte, do caráter da relação entre os espaços 

privados e públicos, que encontra na habitação o seu campo mais problemático e 

frágil.  Em vista disto, projetar a quadra habitacional significa nada menos do que 

pensar o próprio modelo urbano.  

 Desse modo, os projetos apresentados neste capítulo pretendem também 

discutir o modelo urbano da cidade de São Paulo consubstanciado em sua 

legislação, em cada caso delimitando geradores primários conforme as 

condicionantes e oportunidades de cada circunstância.  

 A discussão do modelo urbano deve ter em conta o significado de público e 

privado, que encontramos exemplarmente exposto por Herman Hertzberger: 
Os conceitos de “público” e “privado” podem ser vistos e 
compreendidos em termos relativos como uma série de qualidades 
espaciais que, diferindo gradualmente, referem-se ao acesso, à 
responsabilidade, à relação entre propriedade privada e a supervisão 
de unidades espaciais específicas. (...) Os conceitos de “público” e 
“privado” podem ser interpretados como a tradução em termos 
espaciais de “coletivo” e “individual”. 
Num sentido mais absoluto, podemos dizer: pública é uma área 
acessível a todos a qualquer momento; a responsabilidade por sua 
manutenção é assumida coletivamente. Privada é uma área cujo 
acesso é determinado por um pequeno grupo ou por uma pessoa, 
que tem a responsabilidade de mantê-la. (HERTZBERGER 2012, p. 
12 e 13).  

 Hertzberger (2012) cita diversos exemplos de como funcionam estas relações 

em diversas cidades, destacando o papel da rua como espaço público por 

excelência, e de como os espaços privados desenham mediações através de 

espaços semi-públicos que favorecem esta relação entre individual e coletivo. 

 A cidade de São Paulo adotou com o tempo uma legislação que privilegia a 

torre isolada sobre “pilotis”, que em princípio significaria a democratização do espaço 

no nível do térreo, mas em consequência do modo como foi implantada, a intenção 

por trás da lei resultou em seu contrário (figuras 195 a 200). 

 Primeiramente apresentamos um projeto de edifício residencial no bairro do 

Morumbi projetado para um empreendimento privado segundo esta legislação, 

fundamentalmente para efeito de comparação, dado que se trata de um edifício 

privado e carente de relevância pública em si mesmo.  

 O projeto para o concurso HABITASAMPA foi objeto de um importante 

concurso público de arquitetura. Trata-se também de uma torre, mas responde à 

legislação específica do centro de São Paulo (Operação Urbana Centro), o que 
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permitiu avançar nos limites urbanísticos e no desenho de espaços públicos e semi-

públicos amplamente desejáveis no contexto da área central da cidade.  

 O Projeto para Habitação de Interesse social em Heliópolis, no entanto, por 

suas características únicas de legislação e condicionantes orçamentários oriundos 

do Programa de Reurbanização de Favelas da Secretaria de Habitação da Prefeitura 

do Município de São Paulo, permitiu o retorno a um desenho tradicional de quadra, 

com os edifícios alinhados à rua e miolo de quadra como pátio interno de uso 

coletivo acessível a partir da rua, porém protegido desta. Esta oportunidade foi um 

importante meio de dar expressão à crítica que tenho proferido em diversos artigos e 

palestras a cerca do modelo urbano da cidade de São Paulo:  

 
Figuras 195 e 196. Fonte: Croquis Le Corbusier, com anotações Mario Biselli em vermelho. 

 

Figuras 197 e 198. Fonte: Croquis Le Corbusier, com anotações Mario Biselli em vermelho. 
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Figuras 199 e 200. Fonte: Croquis Le Corbusier, com anotações Mario Biselli em vermelho. 

A cidade de SP sofreu outro enorme golpe com a descaracterização 
da RUA enquanto tal, ou seja, como espaço público mais importante 
e simbólico. Este golpe foi desferido pelos legisladores municipais, 
quando consolidaram as regras para construção de edifícios na 
cidade a partir de 1972. Nesta ocasião, inspirados e apaixonados 
como estavam pela cartilha dos CIAM’s e pela Ville Radieuse de Le 
Corbusier, acharam que seria uma boa idéia inibir o uso misto e 
adotar franca e indistintamente a torre isolada sobre pilotis como 
modelo para a cidade, desconsiderando o fato de que, neste modelo, 
a manutenção do nível do solo como espaço público é nada menos 
do que a condição básica. Como em São Paulo a propriedade do 
solo permaneceu privada e nenhuma regra foi estabelecida com 
relação ao uso do térreo, as novas construções a partir de então 
começaram apresentar-se à cidade dotadas de extraordinários muros 
e guaritas, produzindo um efeito nefasto de descontinuidade em 
nossas ruas. Onde antes as construções alinhadas com o limite do 
lote junto à calçada da cidade tradicional ofereciam permeabilidade 
urbana através de galerias e conexões, agora nos deparamos com 
as fronteiras impenetráveis da absoluta privatização do espaço. Isto, 
agregado à paranoia geral em torno da segurança, chegou ao nível 
da insanidade, quando para acessar um endereço de escritório, o 
cidadão se vê envolvido com procedimentos idênticos aos da Polícia 
Militar numa prisão em flagrante, ou seja, ele é “fichado” na 
recepção. 

A questão do uso misto foi recentemente revista pela legislação, mas 
os incorporadores imobiliários ainda preservam os vícios deste 
período e muitos sequer consideram a ideia de permeabilidade 
urbana como virtude, de modo que os novos edifícios ainda se 
alienam da cidade com seus muros e guaritas. (BISELLI In GUEERA 
& FIALHO 2009, p. 37). 

 Numa perspectiva mais ampla, a crítica de Ermínia Maricato identifica as 

contradições de um sofisticado e abundante aparato regulatório que normatiza a 

produção de espaço urbano no Brasil, através de leis rigorosas de zoneamento, 

detalhados códigos de edificações e exigente legislação de parcelamento do solo, 

convivendo, na verdade ignorando, a condição de ilegalidade em que vive boa parte 

da população. 
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As recorrentes discussões técnicas detalhadas sobre posturas 
urbanísticas ignoram esse fosso existente entre lei e gestão e 
ignoram também que a aplicação da lei é instrumento de poder 
arbitrário. A leitura das justificativas de planos ou projetos de leis 
urbanísticas, no Brasil, mostra o quão pode ser ridículo o rol de boas 
intenções que as acompanham. (MARICATO In ARANTES, VAINER 
& MARICATO, 2011, p. 148)  

 A continuação de seu argumento enfatiza na lógica da legislação a 

contradição representada pelo fato de que sua implantação visa à proteção da 

propriedade privada e mais nada além disso: 

Ridículo sim, porém não inocente. Cumprem o papel do plano-
discurso. Destacam alguns aspectos para ocultar outros. (...) É mais 
frequente parte do plano ser cumprida ou então ele ser aplicado 
apenas a parte da cidade. Sua aplicação segue a lógica da cidade 
restrita a alguns. (Ibid., p. 148) 
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Figura 201. Shelter, Habitasampa e Heliópolis. Redesenho. Fonte: croquis Mario Biselli. 

 Recentemente os arquitetos, não os legisladores, são aqueles que têm 

tomado iniciativas em seus próprios projetos visando à qualidade do espaço urbano. 

Há uma percepção recente que  

[...] identifica a mudança de paradigma, o qual aponta para a 
qualidade dos espaços públicos que, além das ações do poder 
público, passa pela responsabilidade da arquitetura privada e das 
ações dos arquitetos como agentes desta tensão, mediando 
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interesses privados com o desejo profundo de melhoria das cidades 
onde atuam.  

Apesar das raras oportunidades de uma ação de projeto contundente 
para a melhoria urbana, os arquitetos têm encontrado meios de 
desenhar espaços públicos interessantes. Os novos parques da 
cidade, em particular o Parque da Juventude dos arquitetos Aflalo e 
Gasperini, oriundo do concurso público para a reurbanização da área 
do Carandiru, constitui um novo espaço de grande escala, 
rapidamente assimilado pela população da zona Norte.  

Há também praças recentemente construídas sobre espaços 
anteriormente sem qualquer configuração e que são exemplos de 
bons projetos, a Praça da Amauri de Isay Weinfeld e a Praça Victor 
Civita/ Museu aberto da Sustentabilidade de autoria de Adriana 
Levisky e Ana Julia Dietzsch. 

É, porém, mais surpreendente quando encontramos um espaço 
público onde deveria haver apenas mais um edifício privado. A obra 
de Paulo Mendes da Rocha é exemplar neste sentido, seus prédios e 
mesmo casas nunca se apresentam à cidade sem a menção aos 
espaços públicos, denotando constante tensão entre o público e o 
privado, não raro simulando a presença destes espaços dentro dos 
limites privados (casa Milan com seu piso de asfalto no interior), ou à 
cidade com praças (Edifício Jaraguá) ou jardins como extensão da 
calçada (Residência Antônio Junqueira), e no caso de edifícios de 
uso público, garantindo sempre as conexões urbanas como no 
Centro Cultural FIESP. Paulo Mendes da Rocha chegou a 
praticamente abrir mão da idéia de construir um edifício da maneira 
convencional quando projetou o MUBE (Museu Brasileiro da 
Escultura) como um museu-praça, submergindo o programa de uso 
do museu e oferecendo assim um espaço aberto à cidade. 

Um exemplo recente, de natureza distinta, é o Brascan Century 
Plaza dos arquitetos Königsberger e Vannucchi, empreendimento do 
qual se esperavam novos muros e guaritas. Ali os arquitetos 
projetaram no nível térreo uma praça de acesso público dotada de 
restaurantes, lojas e cinemas agregados a um programa 
multifuncional de edifícios. Este conjunto arquitetônico num entorno 
de alta densidade como o bairro do Itaim traz benefícios ao lugar 
como um todo, e recupera a permeabilidade urbana como idéia, que 
estava perdida desde o Conjunto Nacional (David Libeskind), o 
Edifício Copan (Oscar Niemeyer) e a Galeria Metrópole (Salvador 
Candia), notáveis edifícios produzidos no período da modernidade. 

Por fim, um exemplo singelo e bastante original se construiu na 
cidade de São Caetano, no ABC Paulista, ainda na região 
metropolitana de São Paulo. Trata-se do que veio com o 
desenvolvimento do projeto a se chamar de Centro Digital, projeto do 
arquiteto José Augusto Aly. Inicialmente convidado pela Prefeitura 
Municipal a sugerir melhorias para um edifício público na avenida 
Goiás, o arquiteto repara na existência de uma praça com pouco uso 
e desconfigurada como espaço de uso cotidiano no outro lado da 
avenida. O arquiteto então propõe a construção de um edifício na 
praça, o que de imediato parece um contra-senso, uma subtração de 
espaço público.  O edifício proposto, no entanto não rouba espaço, 
pois se desenha como uma porta para a praça. Tudo somado, o novo 
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conjunto de praça-edifício cultural não só reconfiguram o existente, 
como lhe acrescenta um novo valor e significado pela adição de 
programas de interesse público. (BISELLI In GUEERA & FIALHO 
2009, p. 38 e 39). 

 No caso da habitação social a ação dos arquitetos através do projeto tem um 

potencial ainda maior no que se refere ao desenho dos espaços públicos como parte 

da tarefa de projetar edifícios habitacionais. Hector Vigliecca insiste em que o projeto 

é mais importante neste caso, do que diagnósticos, diretrizes e legislações de que o 

tema é objeto: 

É paradoxal como um país como o Brasil, com tantas urgências 
habitacionais, possivelmente a maior aceleração na formação de 
territórios urbanos, tenha poucos exemplos destacados sobre esta 
problemática. 

O essencial é propor o entendimento de que a habitação de interesse 
social não é um problema de quantidade, nem de custo, nem de 
tecnologia. O objetivo final é a construção da cidade e, portanto, 
trata-se de um problema político e de projeto. 

No Brasil se têm gastado dinheiro em excesso com diagnósticos nem 
sempre necessários. As diretrizes, que são os capítulos de 
fechamento desses trabalhos, acabam sendo irremediavelmente 
ineficazes como ponto de partida de um projeto transformador.  

O projeto não é a conseqüência de índices, nem, apenas uma 
observância às legislações, nem o “espelho” de uma diretriz de 
diagnóstico. Muitas vezes chega a ser o oposto dos resultados 
esperados, pois tenta dar um salto interpretativo que não parte dos 
dados, mas de um questionamento deles. (VIGLIECCA, 2012, p. 92). 

 A abordagem de Hector Viglecca é particularmente significativa em vista do 

trabalho em reurbanização de favelas, que como veremos, representa atualmente a 

oportunidade para a elaboração de uma nova cultura de projeto que contemple a 

favela em sua condição de componente importante na constituição da cidade 

contemporânea.  
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2.6.2 Habitação de Interesse Social - Conjunto Heliópolis Gleba G, São Paulo, 
2011-2012. 

 
Figura 202. Heliópolis. Redesenho. Fonte: croquis Mario Biselli. 

 Intervenção realizada em Heliópolis, maior favela de São Paulo, faz parte do 

Programa de Reurbanização de Favelas da Prefeitura do Município de São Paulo, 

através da Secretaria de Habitação (figuras 202 a 208). Este novo programa 

apresenta uma notável mudança de paradigma no trato com a cidade informal 

representada pelas favelas, até este ponto constando entre os principais problemas 

urbanos, e por consequência, como uma fonte de problemas variados para a 

administração municipal.  
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 Desde 2005 a prefeitura de São Paulo optou por assumir o risco de 
afirmar que os assentamentos informais e favelas não são uma 
doença degenerativa da cidade contemporânea, mas a conseqüência 
do excesso de velocidade dos processos de migração frente à lenta 
gestão de sua política urbana. Assumiu o risco de afirmar que as 
favelas são uma parte daquilo que constitui a realidade urbana da 
capital paulista. Essa abordagem simples abriu uma nova 
perspectiva na administração do crescimento de São Paulo, segundo 
a qual não se deve eliminar a cidade informal, na esperança de fazê-
la desaparecer,  mas trabalhar para melhorá-la. BOERI & 
BARONCELLI, 2012, p. 44) 

 A Secretaria de Obras da PMSP promoveu em 2012, como a curadoria de 

Stefano Boeri, o “São Paulo Calling”, um conjunto de exposições e workshops 

itinerantes com foco nas favelas e nos projetos organizados no âmbito de sua nova 

política de reurbanização. Segundo o curador, o laboratório e a pesquisa para o 

“São Paulo Calling” começam a destacar grandes temas comuns aos assentamentos 

informais em todo o mundo e podem ser resumidos em pontos de um “primeiro 

esboço de um manifesto”, o qual procura redefinir o conceito de favela tanto para 

nortear a ação do poder público como para fortalecer a noção de cidadania no todo 

da cidade: 

1. As favelas são metrópole  
3 milhões de pessoas vivem nas favelas de São Paulo, 8 milhões nas 
de Mumbai e 2,5 milhões nas de Nairóbi. Os assentamentos 
informais não um corpo alheio, estranho, mas um componente 
importante na constituição da cidade contemporânea. 

2. As favelas são rápidas 
A cidade informal cresce mais rapidamente do que a capacidade da 
administração pública para planejar o seu desenvolvimento. 
3. As favelas são necessárias 
Os assentamentos informais são a principal forma de acesso à vida 
urbana de milhares de migrantes e camponeses,são o espaço físico 
de um interminável fluxo de urbanização que todos os anos leva 
milhões de habitantes do planeta do campo para as cidades. 
4. As favelas são pequenas cidades 
Geralmente distantes do centro da cidade (embora às vezes 
encravadas em seu corpo), as favelas são sistemas isolados, 
autônomos, distintos, transformando o sistema urbano ao qual 
pertencem em uma unidade composta de “várias pequenas cidades”. 
5. As favelas nunca são iguais 
Cada favela tem seu próprio caráter, sua linguagem, suas atividades, 
sua música, seu ritual, sua aspiração. Cada uma segue sua própria 
lógica de organização e identidade. 
6. As favelas são áreas urbanas dinâmicas de produção e 
comércio 
Nas favelas, as necessidades de sobrevivência de restrições e 
regulamentos podem incentivar o desenvolvimento generalizado de 
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pequenas empresas e de serviços para o cidadão, substituindo o 
poder público e fomentando um mercado molecular de produtos. 
7. As favelas são um modelo espontâneo de economia do 
conhecimento 
Nas favelas pode-se viver com pouco e optar por aprender. Toda 
idéia pode tornar-se um ofício e a criatividade pode produzir 
economia. 
8. As favelas são um novo modelo de urbanização e de 
interação social, denso e molecular 
Os assentamentos informais têm uma estrutura física única, 
composta de milhares de pequenos edifícios em cluster. Uma 
estrutura compacta, pequena, intimista, onde há vida em cada canto. 
Intimidade significa que todo mundo sabe da vida de todo mundo, ter 
intimidade com os vizinhos para o bem ou para o mal.   

9. As favelas são um espaço ideal para as formas – legal e 
ilegais de auto-organização 
As favelas são o lar e muitas vezes protegem formas legais e ilegais 
de auto – organização das comunidades assentadas.Isso inclui de 
associações religiosas e comunidade empresariais, mas também 
organizações criminosas que controlam os mercados de drogas 
ilícitas.O grau e a natureza dessas formas de auto – organização 
podem aumentar o grau de proteção e fechamento dos 
assentamentos informais. 

10. As favelas continuam a mudar 
As favelas estão constantemente alteração, em contínua evolução. 
Elas se modificam e crescem para satisfazer as necessidades de 
mudança dos indivíduos e das famílias que vivem lá. Revelam uma 
história de desenvolvimento elementar, configurado através. Cada 
comunidade que ali vive. 

11. Uma cidade viral 
As favelas são uma cidade ecológica, que não transforma o território 
de forma irreversível. Mas são também uma cidade viral, que ocupa 
todos os cantos livres e transforma o espaço da terceira paisagem 
em uma natureza bio– humana: todo o espaço é invadido, não há 
lacunas em que a cidade pode desacelerar, respirar. 

As favelas são, portanto, uma parte essencial da cidade 
contemporânea. 

Os assentamentos informais não são temporários, e sim parte de 
uma cidade que já existe. Arquitetura, redes sociais e atividades 
econômicas estão inapelavelmente misturadas, como as raízes e os 
ramos de uma floresta. Melhorá–los não significa pensar em um novo 
modelo de cidade, mas ajudar um ramo a crescer para que os outros 
cresçam. (BOERI & BARONCELLI, 2012, p. 44) 



244 
 

 
Figura 203. Heliópolis. Fonte: croquis Mario Biselli. 
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Figura 204. Heliópolis. Redesenho. Fonte: croquis Mario Biselli. 
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Figura 205. Heliópolis. Diagramas. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli + 

Katchborian. 
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Figura 206. Heliópolis. Fachadas. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli + Katchborian. 

 
Figura 207. Heliópolis. Inserção em fotografia aérea. Fonte: acervo técnico e iconográfico 

Biselli + Katchborian. 

 No contexto desta nova visão de realidade, nosso escritório colaborou com a 

Secretaria na elaboração deste projeto em um sítio localizado na entrada da 

comunidade de Heliópolis, em uma posição de conexão entre a cidade formal e a 

cidade informal, e neste aspecto particular se assenta a sua relevância.  

 O sítio se localiza na confluência da Avenida Comandante Taylor com a 

Avenida das Juntas Provisórias, em uma área de um antigo alojamento provisório, 
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onde serão edificados 420 unidades habitacionais de 50m² cada, totalizando 

aproximadamente 31.000m² de construção. 

 
Figura 208. Heliópolis. Detalhe fachada. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli + 

Katchborian. 

 A habitação social está pensada claramente como construção da quadra 

urbana, como construção da cidade, privilegiando os espaços públicos de interesse 

do morador, protegido da rua, e a dotando de programa comercial e de serviços o 

nível térreo.  

 A relação espaço/cidade baseia-se no modelo da "quadra europeia", com 

implantação sem recuos e com pátio interno, que estabelece caráter articulador 

entre o tecido formal e informal da cidade, acessado através dos pórticos, criando 

fluída conexão potencializada pelo desenho paisagístico. Os desníveis naturais da 

geografia do lugar permitiram a construção até 8 pavimentos sem o recurso a 

elevadores, com acessos em diversos níveis e em conformidade com a legislação de 

subida máxima. Por este motivo o projeto demandou a construção de um conjunto 

de passarelas-pontes de conexão entre blocos que permitiram o aproveitamento 

máximo dos coeficientes de construção. 

 A demanda por um empreendimento de baixo custo conduziu a um sistema 

construtivo bastante conhecido e de fácil execução, a alvenaria de blocos de 

concreto. As soluções construtivas em geral visam a racionalidade e à repetição, 

sem prejuízo para a expressividade da arquitetura como um todo. Apenas a 
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construção dos pórticos de acesso representa um aspecto não repetitivo no projeto, 

o qual demandou estrutura mista, em concreto armado. 

  A própria configuração das unidades habitacionais produz uma volumetria de 

ritmo singular, que leva à interpretação do conjunto arquitetônico como uma série de 

edifícios independentes, o que é reforçado pelo uso da cor. 

 No projeto das unidades prevalece o cuidado com os layouts dos ambientes, 

garantindo flexibilidade de configurações, pois as futuras famílias que as ocuparão 

variam de 5 a 11 pessoas, demanda essa levantada pela equipe social da SEHAB. 

As habitações contam também com espaço para pequenos trabalhos, como 

costureiras, pequenos consertos, pois muitas das famílias fazem deste trabalho em 

casa fonte de renda complementar. 

 São 420 apartamentos que variam entre dois tipos, com 2 dormitórios, espaço 

integrado de cozinha, estar e sacada. Os conjuntos contam também com unidades 

adaptadas aos portadores de necessidades especiais, locados no pavimento térreo, 

com acesso direto pela rua.  

 O projeto de paisagismo prevê a integração dos dois conjuntos, através dos 

pórticos, com variação de pisos e vegetações, dotado de equipamentos de ginástica 

e recreativos, potencializando o espaço do pátio interno. As áreas destinadas a lazer 

coberto ficam locados justamente nos pavimentos de chegada, que permitem o 

acesso aos conjuntos pela rua Comandante Taylor, além dos espaços cobertos dos 

pórticos, que receberam uma iluminação especial. 
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2.6.3 Concurso Habita Sampa Assembléia, São Paulo, 2003. 

 
Figura 209. Concurso Habita Sampa. Redesenho. Fonte: croquis Mario Biselli. 

 A Sehab e a Cohab –SP, com a organização do IAB-SP, promoveram em 

2003 um concurso público nacional para dois projetos de habitação de interesse 

social no âmbito de seu programa de Locação Social para a região central da cidade 

de São Paulo.  
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A localização central dos terrenos não contemplou apenas a meta 
comum do IAB e da Prefeitura de revitalizar o Centro, mas foi além 
do atender trabalhadores, informais ou não, que trabalham no Centro 
e ali vivem amontoados em tugúrios e cortiços ou, no limite, moram 
na rua ou em albergues. Trabalhadores que, na fímbria das 
atividades econômicas da metrópole, buscam seu sustento e 
sobrevivência sem dispor de uma habitação digna e, freqüentemente, 
sequer de um endereço. (José Carlos Ribeiro de Almeida In SILVA; 
BERNARDINI & HERLING p. 15). 

 Este projeto participou do concurso para o terreno da Rua Assembleia, 

próximo à praça João Mendes (figuras 209 a 214). O terreno pertence à Secretaria 

de Negócios Jurídicos, foi liberado para o concurso apenas parte do terreno, desde 

que reservado o espaço para a construção futura do prédio desta Secretaria e a 

manutenção do atual estacionamento e garagem. 

 A organização do território, definindo claramente o uso residencial e o da 

Secretaria de Negócios Jurídicos, apresenta-se como uma das questões primeiras 

deste projeto. A esta necessidade se agrega a demanda do programa por garagens 

para a SNJ em primeira e segunda fases.  O projeto identifica na topografia atual a 

oportunidade de oferecer todo o platô inferior (cota 96,00) para o uso exclusivo do 

edifício residencial. O platô superior junto à rua Rodrigo Silva (cota 100,00) 

estabelece o território para a construção do futuro edifício da SNJ e sua garagem, 

designando ainda uma praça de entrada para o edifício residencial. Não sendo 

construída a garagem do edifício numa primeira fase, as 35 vagas solicitadas 

expandem-se pelo platô superior sem prejudicar o acesso ao edifício residencial sob 

pilotis neste nível. O projeto prevê acessos aos moradores em ambos os níveis. 
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Figura 210. Concurso Habita Sampa. Redesenho. Fonte: croquis Mario Biselli. 
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Figura 211. Concurso Habita Sampa. Elementos construtivos. Fonte: acervo técnico e 

iconográfico Biselli + Katchborian. 

 
Figura 212. Concurso Habita Sampa. Fachadas. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli 

+ Katchborian. 
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Figura 213. Concurso Habita Sampa. Inserção em fotografia, a partir da Avenida 23 de Maio. 

Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli + Katchborian. 

 O edifício residencial se define por duas barras dispostas em "L", forma que 

responde à geometria natural do terreno e que se torna ainda mais precisa com a 

delimitação da área para o futuro edifício da SNJ. O conjunto arquitetônico procura 

uma inserção urbana típica da área central, completando empenas "cegas" 

existentes, oferecendo e integrando-se aos espaços públicos no nível da rua, 

associando-se ou procurando composições volumétricas com os gabaritos de altura 

existentes na quadra.   

 A primeira barra, com face para a Rua da Assembleia, contém a totalidade 

dos apartamentos de um dormitório que, embora mantenham a mesma área, 

apresentam-se em duas configurações distintas de modo a permitir 5 e 6 

apartamentos por andar sem interferência na estrutura.  

 A segunda barra, voltada para a alça de acesso à avenida 23 de Maio, 

contempla os apartamentos de 2 dormitórios em 8 pavimentos de configuração única 

(exceto para portadores de deficiência física)  e os apartamentos tipo Quitinete, 

estes últimos em duas configurações diferentes. 
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Figura 214. Concurso Habita Sampa. Fotos da maquete. Fonte: acervo técnico e 

iconográfico Biselli + Katchborian. 

 Às áreas de convivência comunitária foram destinadas a cobertura do edifício 

e a área integral do platô inferior, externa e sob pilotis. 

 As circulações se fazem através de passarelas que percorrem 

longitudinalmente as duas barras em todos os pavimentos do edifício residencial. 

Para a circulação vertical o projeto prevê duas escadas de incêndio e dois 

elevadores dimensionados segundo a legislação e posicionados de maneira a 

atender o fluxo com percursos mínimos.  No nível térreo o projeto prevê uma rampa 

entre os dois platôs. 

 A construção do edifício adota soluções mistas em função da grande 

dimensão de sua estrutura e da rapidez necessária a sua execução: 

 A estrutura do edifício está projetada em concreto armado moldado "in loco", 

constituída de pilares, vigas e lajes (lajes tipo pré-fabricadas). Todo o projeto 

estrutural se fundamenta na repetição sem exceções da modulação de pilares e 

vãos em 7,5 metros, e da economia quanto ao uso de fôrmas. Nos pavimentos 

superiores os pilares são reduzidos em sua profundidade devido à menor carga, 

coincidindo com os apartamentos em que a interferência dos pilares na sua 

dimensão maior seria negativa. 

As alvenarias internas serão realizadas em painéis mistos de concreto e blocos pré-

moldados "in loco". A fachada do edifício é composta de elementos industriais 
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(caixilhos e brise/ veneziana) fabricados em módulo único e componível, e de 

fechamentos de concreto pré-fabricado (parede externa e blocos vazados). 

 As fachadas refletem a estreita relação entre forma e função que orienta todo 

o projeto, bem como sua relação com o custo de construção. A cromatização 

proposta identifica os apartamentos segundo seus tipos. Todo o seu desenho usufrui 

de soluções em que a tradição  moderna brasileira já se debruçou longamente, farta 

em modelos e  para habitação.  
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2.6.4 Edifício residencial no bairro do Morumbi, São Paulo, 1992-1995. 

 
Figura 215. Edifício Residencial. Redesenho. Fonte: croquis Mario Biselli. 

 Este é um edifício residencial promovido pela iniciativa de incorporadores 

privados, foi realizado entre 1992 e 1997 (figuras 215 a 220). Não foi objeto de 

concurso público; sua relevância se estabelece apenas no contexto desta pesquisa 

no contraponto com os outros projetos, na medida em que serve como ilustração da 

legislação da cidade de São Paulo para edifícios em altura numa região estabelecida 

na lei de zoneamento à época como Z2. 



258 
 

 
Figura 216. Edifício Residencial. Redesenho. Fonte: croquis Mario Biselli. 

 Para esta zona e outras onde a verticalização é prevista, que em seu conjunto 

abrangem uma grande parte da cidade, a legislação fomenta claramente a torre 

isolada sobre pilotis, na medida em que o coeficiente de aproveitamento aumenta na 

proporção inversa da taxa de ocupação, e as áreas de uso comum do pavimento 

térreo não são consideradas computáveis. 
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Figuras 217 e 218. Edifício Residencial. Plantas pavimento tipo e Elevações. Fonte: acervo 

técnico e iconográfico Biselli + Katcborian. 
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Figura 219. Edifício Residencial. Foto externa. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli + 

Katcborian. 

 
Figura 220. Edifício Residencial. Foto externa. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli + 

Katcborian. 
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 As unidades residenciais foram projetadas em dois tipos, uma em planta 

única e uma tipo “duplex”, de maneira que a torre conta com oito apartamentos no 

lado sul e dezesseis no lado norte. No desenvolvimento do todo do edifício a 

diferença de programa e de articulação vertical dos espaços das unidades 

proporcionou um movimento singular de elementos de linguagem arquitetônica na 

volumetria geral. 

 Este edifício deve ser visto em comparação com os outros dois exemplos 

neste capítulo, na medida em que, por força da legislação e dos aspectos de 

segurança exigidos pelos condôminos, a torre se isola da cidade por meio de muros 

e grades em todo o perímetro do lote. Esta é uma característica típica de grande 

parte dos edifícios em altura na cidade de São Paulo, que, embora promova 

arquiteturas de grande qualidade, prejudica a relação entre público e privado como 

um todo em seu espaço urbano.  
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2.7 A IDÉIA EXTERNA 
 

“Architecture begins with an idea” (FREDERICH, 2007) 
 O argumento e os projetos expostos neste estudo de caso relacionam-se com 

nossos pressupostos expostos anteriormente nos termos de “partido como ideia 

subjacente”, neste caso ideias de um tipo específico, a que propomos denominar 

como “Ideia Externa”. 

 A ideia externa é o nome que encontramos nesta pesquisa para representar a 

invenção.  A ideia externa é, de certo modo, uma completa abstração. Trata-se do 
tipo de ideia que não tem sua formulação como resposta direta às demandas 
do projeto e, portanto não tem relação imediata com o raciocínio lógico ou 
metodológico. 
 De fato, no que se refere à criação arquitetura, um tal encadeamento de 

ideias contradiz integralmente a noção de partido como resultado formal lógico ou 

como solução de um problema em face das necessidades do programa e de outras 

realidades inerentes ao projeto, relativas ao sítio, legislação, clima etc. 

 Isto não significa, nem a busca intencional pela irracionalidade, nem que os 

resultados da arquitetura neste caso se revelem ilógicos, débeis, “non sense”. 

Significa que, aqui, o partido precede à lógica; como dissemos anteriormente, 

significa “inventar” uma ideia a partir da qual todos os elementos do projeto se 

acomodam dentro de “uma” determinada lógica absolutamente singular. 

 A importância da invenção é aqui o discurso principal. A construção do 

argumento recorre principalmente aos relatos de Oscar Niemeyer sobre sua própria 

obra “arquitetura é invenção” (SANTOS, 2003), e a William Curtis, historiador 

contemporâneo que se refere inúmeras vezes aos pioneiros modernos como 

inventores. 

 A invenção é umas das questões mais polêmicas para a teoria, em face da 

tênue fronteira entre a possibilidade de uma criação genial e a arbitrariedade. 

Aspectos desta polêmica são expostos ao longo do capítulo, recorrendo a Edson 

Mahfuz e Bruno Padovano, ambos arquitetos praticantes e teóricos reconhecidos. 

 Os três projetos expostos no capítulo, todos apresentados em concursos 

públicos, procuram mostrar o quanto é frequente, dentro da experiência do autor 

desta tese, o diálogo entre as questões enfrentadas pela arquitetura e a produção da 
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arte, em muitos de seus movimentos de vanguarda e na infinidade de suas formas 

de expressão. Desse modo, uma necessária menção sobre a Arte Construtiva e a 

experiência do Land Art, por sua conexão específica com os casos apresentados, 

deseja mostrar como pode ser frutuoso o intercâmbio de ideias e estratégias entre 

os campos da arquitetura e da arte. 

 

2.7.1 Invenção 

  
Figura 221. Comperj. Fonte: croquis Mario Biselli. 

Os inovadores da arquitetura européia (...) redescobrem uma 
tradição (...) mais antiga, que compreende a revolução do movimento 
moderno entre as duas guerras e suas conseqüências duráveis: a 
confiança no progresso tecnológico e a presteza em compor seus 
resultados para as exigências de uma sociedade pluralista. 

Esse passo metodológico para trás deixa-os livres diante do futuro, 
sem uma síntese já dominada para utilizar. Estréiam mantendo-se 
fora das contendas dialéticas dos anos 60 e 70, e redescobrem nas 
escolhas concretas do ofício o gosto pela criação pura. (...) Da mais 
longínqua tradição européia, eles não tiram modelos, mas premissas 
metodológicas sobre a prioridade da invenção formal em todas as 
escalas projetuais. (BENEVOLO, 2007, p. 137).  

 

 A geração de arquitetos formados em meados dos anos de 1980, na qual está 

incluído o autor desta tese, teve à sua disposição uma literatura teórica abundante e 

expressiva de uma época que pode ser lembrada como o ponto alto da Pós 

Modernidade em arquitetura. 

 Esta literatura contava com “Complexidade e Contradição na Arquitetura” de 

Robert Venturi (2003) que incluía sua máxima irônica “Less is a Bore”, “A Arquitetura 

da Cidade” de Aldo Rossi (2001) que, simplificadamente, trazia a mensagem de que 

os elementos do projeto são extraídos do lugar. Estavam inclusos também “Depois 
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da Arquitetura Moderna” de Paolo Portoghesi (1985), “A Linguagem da Arquitetura 

Pós Moderna” de Charles Jencks (1977) e “From Bauhaus to our House” (2009), 

este último escrito em tom de sátira pelo escritor e jornalista Tom Wolfe. 

 Na época havia a impressão – por parte daqueles estudantes interessados no 

que acontecia com a arquitetura no plano internacional - de que a arquitetura 

moderna era um anacronismo, uma forma conservadora de pensamento. Segundo 

esta percepção, ela estava sendo superada maravilhosamente por uma nova forma 

de projetar, e havia uma nova linguagem arquitetônica em construção para os novos 

tempos, consolidada pelos personagens da Mostra di Architettura della Biennale di 

Venezia de 1980 sob o tema “Strada Novissima”. 

 Os textos do livro de Comas (1985) “Projeto Arquitetônico, Disciplina em 

Crise, Disciplina em Renovação”, discutidos nos capítulos anteriores, datam deste 

período, portanto são de uma época em que a crítica ao modernismo era o principal 

item da agenda daquele momento no plano teórico.  

 De Elvan Silva extraímos a afirmação de que,  

[...] a despeito dos propósitos revolucionários e iconoclastas da 
doutrina modernista em arquitetura, ainda se pensa no projeto 
arquitetônico nos termos da caracterização oficializada pela École 
Nationale des Beaux-Arts, no século passado, através do anacrônico 
conceito da composição elementar e seu modus operandi.” (...) O 
“estatuto” modernista, podemos verificar, ocupou-se da forma 
arquitetônica, mas descuidou da questão da produção da arquitetura, 
enquanto fenômeno sócio-econômico, e do processo de concepção, 
enquanto posicionamento ideológico e pragmático. (SILVA In 
COMAS et. al., 1985, p. 18). 

 Tudo isto parecia fazer sentido à época, uma vez que havia nos estudantes a 

noção de estar em meio a um período de grande renovação, a qual 

necessariamente passava pela construção de uma posição contrária ao moderno, 

com base em variados discursos críticos, ainda que parciais e sem a necessária 

perspectiva histórica, àquilo que pretendia suceder. 

 Mas o pós-modernismo, apesar de tudo o que significou em termos de 

arquitetura e crítica, foi breve. Segundo William Curtis, “[...] a despeito da retórica 

sobre o ‘fim de uma era’, o Pós Modernismo se mostrou efêmero. Na realidade, 

houve uma reorientação na qual certas idéias centrais foram reexaminadas, mas de 

uma nova forma.” (CURTIS, 2008, p. 16). 

 Otília Arantes fala em falsa ruptura dos Pós Modernos, “cuja oposição de 

fachada mal escondia o seu vínculo com o formalismo do ciclo anterior. Portanto, 
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continuidade onde se esperava reviravolta...” (ARANTES In ARANTES, VAINES, & 

MARICATO, 2011, p. 11).  

 Autores contemporâneos não deixam dúvidas de que a ruptura modernista foi 

muito mais ampla e importante em termos históricos, do que aquilo que pretendeu a 

pós modernidade. Também fica evidente que a crítica Pós Moderna ao movimento 

moderno dirigiu-se exclusivamente ao chamado Estilo Internacional e à sua 

militância feroz; não se referiu, portanto, a um universo de expressões regionais 

notadamente distintas em suas abordagens da arquitetura moderna, nem sequer se 

dispôs a uma correta leitura de sua principal mensagem, reiteradas vezes 

mencionada por Oscar Niemeyer: a “invenção”. 

De Pampulha a Brasília eu segui o mesmo caminho, preocupado 
com a forma nova, com a invenção arquitetural. Fazer um projeto 
que não representasse nada de novo, uma repetição do que já 
existia, não me interessa. E nesse sentido, até Brasília eu caminhei. 
Mas senti que tinha que explicar as coisas, às vezes não era 
compreendido, que havia mesmo uma tendência a contestar essa 
liberdade de formas que eu prometia. (Oscar Niemeyer In 
http://www.frases.mensagens.nom.br/frases-autor-o-
oscarniemeyer.html) 

 A crítica à modernidade no Brasil se fez no pressuposto da crítica ao 

International Style, muito comum aos teóricos pós modernos europeus e 

americanos, o que certamente não faz sentido algum, nem no que a aproxima deste 

particular estilo moderno – que consiste em um vocabulário de formas puras, 

repetíveis e industrializáveis - , nem no que a aproxima dos procedimentos da École 

des Beaux-Arts, que como vimos se caracterizava pela composição de volumes 

fazendo uso do vocabulário conhecido da linguagem clássica. 

 Esta contradição fica evidente quando relembramos o episódio da visita de 

Walter Gropius à Casa das Canoas de Oscar Niemeyer (figura 222 e 223), 

recentemente construída à época: 
(...) o fundador da Bauhaus Walter Gropius – que havia 
recentemente abandonado seu cargo como Diretor da Escola de 
Arquitetura de Harvard – veio ao Brasil para ser jurado do Prêmio de 
Arquitetura da 2ª Bienal de São Paulo. E como era de se imaginar, 
os dois gênios se encontraram e Niemeyer o convidou para uma 
visita na Casa das Canoas. 
Gropius, precursor do funcionalismo e radicalmente contra o 
pensamento singular e individualista na arquitetura e no design, 
conheceu a tal casa, e comentou: 
“Sua casa é bonita, mas não é multiplicável”. 
(http://www.brainstorm9.com.br/28151/arquitetura/quando-oscar-
niemeyer-mandou-o-fundador-da-bauhaus-a-merda/) 
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 Esta casa, tão definidora e representativa do modernismo brasileiro como 

expressão regional singular, claramente construída sob o princípio da invenção tão 

veementemente repetido por seu autor, foi objeto de muita crítica internacional: 

Se para Niemeyer “arquitetura é invenção”, nem por isso descuidou 
da organização dos espaços de convivência cotidiano da família, 
acomodados no pavimento inferior. São três quartos, banheiros e 
saleta organizados de maneira a funcionar bem e propiciar o 
convívio. A Casa das Canoas não poderia deixar de provocar a 
crítica internacional no momento da sua conclusão. O suíço Max-Bill 
afirmou que “a forma livre não se justifica. Só em situações 
excepcionais da arquitetura. A casa de Niemeyer é um mero 
capricho puramente decorativo e não é obra válida ou digna de 
qualquer interesse”. Para o arquiteto alemão Walter Gropius tratava-
se de “uma casa muito bonita mas que não era multiplicável”. E para 
o critico italiano Ernest Rogers, a retomada das formas da natureza 
“orgíaca” local era uma “confusão romântica”, admitindo porém a 
liberdade do criador. (SANTOS, 2003). 

 

Figura 222. Casa das Canoas, Rio de Janeiro, 1951-1953, Oscar Niemeyer. Fonte: 
http://www.niemeyer.org.br/fundacao/locais/casa-das-canoas. 
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Figura 223. Casa das Canoas, Rio de Janeiro, 1951-1953, Oscar Niemeyer. Fonte: 

http://www.niemeyer.org.br/fundacao/locais/casa-das-canoas. 

 As passagens acima não deixam dúvidas quanto ao fato de que semelhante 

arquitetura não apresenta um vocabulário compatível com o International Style, e por 

outro lado, a forma da casa pode ser considerada uma invenção sob qualquer ponto 

de vista, uma vez que não se assemelha a nenhuma forma conhecida, o que de per 

se a situa num campo oposto à composição de formas conhecidas do 

academicismo. 

 Este estudo de caso tem como título a ideia externa. 

 A ideia externa é o nome que encontramos nesta pesquisa para representar a 

invenção.  A ideia externa é uma abstração. Trata-se do tipo de ideia que não tem 

sua formulação como resposta direta às demandas do projeto e, portanto não tem 

relação imediata com o raciocínio lógico ou metodológico. 

 De fato, no que se refere à criação arquitetura, um tal encadeamento de 

ideias contradiz integralmente a noção de partido como resultado formal lógico ou 

como solução de um problema em face das necessidades do programa e de outras 

realidades inerentes ao projeto, relativas ao sítio, legislação, clima etc. 

 Isto não significa, nem a busca intencional pela irracionalidade, nem que os 

resultados da arquitetura neste caso se revelem ilógicos, débeis, “non sense”. 

Significa que, aqui, o partido precede à lógica; como dissemos anteriormente, 

significa “inventar” uma ideia a partir da qual todos os elementos do projeto se 

acomodam dentro de “uma” determinada lógica absolutamente singular. 
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 Aqui surge o problema da invenção como aquele que caracterizou mais 

profundamente todo o movimento moderno, nas artes e na arquitetura, tal qual uma 

onda criativa que se moveu ao longo do século XX, distinguindo de maneira 

inequívoca as diferenças entre o moderno e tudo o que veio antes dele.  

William Curtis refere-se reiteradamente aos pioneiros modernos como inventores; 

cita a própria arquitetura moderna como uma “invenção” concebida como uma 

reação aos supostos caos e ecletismos que a antecederam, definindo sua 

abordagem histórica que busca  

[...] traçar o modo pelo qual as correntes de pensamento herdadas 
se uniram em várias mentes individuais nos últimos anos do século 
XIX e nos primeiros do século XX, pois foi naquela época que as 
formas foram inventadas para expressar simultaneamente uma 
rejeição ao revivescimento superficial e uma confiança na energia e 
no significado da vida moderna. (CURTIS, 2008, p. 15). 

 Nomeando seus protagonistas principais, entre eles Frank Lloyd Wright, Le 

Corbusier e Mies Van Der Rohe, dirá que “[...] conceberam edificações de tamanha 

força inovadora que desbancaram tradições passadas, lançando para o futuro novas 

definições de arquitetura.” (Ibid., p. 15) 

 No capítulo destinado às conclusões de seu livro, Curtis afirma que  

Não importa o valor que se atribua à arquitetura moderna, ela 
claramente tem a característica de uma grande transformação. Sob 
uma percepção retrospectiva, o modernismo surge como uma 
intervenção radical no processo histórico do mundo. (op. cit., 2008, p. 
685) 

 Comparando a bibliografia utilizada nesta pesquisa a respeito da arquitetura 

moderna, sugere-se que a maior invenção moderna talvez tenha sido introduzir a 

própria ideia de invenção como paradigma de projeto. Isto deixa evidente uma 

profunda relação com o “paradigma de superação do paradigma anterior” de Le 

Corbusier e a introdução da proggettazione como superação da composição, que 

vimos em Alan Colquhoun (2004), que vimos no capítulo 1. 

 Também deixa evidente que é preciso admitir a presença, em maior ou menor 

grau, da idiossincrasia e da arbitrariedade como aspectos de processo em 

arquitetura, o que contradiz as prescrições de alguns teóricos atuais entre os quais 

citamos Edson Mahfuz, que em recente artigo afirma ser a arbitrariedade o grande 

perigo para o arquiteto contemporâneo. O zelo pedagógico de Mahfuz é 

compreensível, pois para alguns a arbitrariedade, embora válida e essencial para a 

arte, é considerada perigosa.  
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As últimas décadas do século XX se caracterizaram pelo 
desaparecimento dos discursos hegemônicos em todas as áreas do 
conhecimento e das atividades humanas. Se algo caracteriza o 
artista moderno – incluindo o arquiteto – é a consciência de que seu 
trabalho sempre poderia ser diferente. (2) O seu inimigo, e nosso por 
conseqüência, passa a ser a arbitrariedade. O que se espera do 
processo de aprendizado ao longo de um curso de arquitetura é que 
o conhecimento adquirido através da prática projetual, informada por 
atividades de teoria, história e crítica, possa contribuir para evitar a 
Arbitrariedade e resultar na Forma Pertinente (MAHFUZ, 2003). 

 A argumentação de Mahfuz (2003) é de difícil sustentação, em vista do fato 

de que não se pode estabelecer um juizo de valor sob o critério da forma pertinente, 

que de resto revela nada mais do que uma preferência pessoal pela arquitetura de 

um determinado tipo, e também o desejo de reabilitar algum tipo de autoridade.   

Senão, vejamos: as obras mais inventivas da arquitetura não se enquadram como 

forma pertinente, algumas se propondo claramente como impertinentes, rebeldes, 

delirantes. Como, sob este critério, se pode emitir algum juizo positivo sobre a obra 

de Gaudí, de Frank Lloyd Wright, de Oscar Niemeyer, de Eero Saarinen, de John 

Utzon,  e na contemporaneidade, de Frank O. Gehry, Zaha Hadid e Enric Miralles?   

Mais compreensível e menos prescritiva é a defesa de Bruno Padovano em favor de 

uma “arquitetura da Lógica”, sob sua definição significando um campo intermediário 

entre a racionalidade e a emoção que reprensenta uma grande parte da produção 

de arquitetos contemporâneos. 

Seria então possível falarmos de uma lógica arquitetônica? 

Certamente, ela deveria considerar a racionalidade como origem da 
própria lógica, já que sem os recursos do intelecto humano e de uma 
“mente privilegiada” é impossível gerar obras inteligentes. 

Por outro lado, terá que se deixar contaminar por certa sensibilidade 
e comunicabilidade, ao abraçar a dimensão “irracional” ou semântica 
das mensagens, o deleite das formas que se nutrem da emotividade 
e, por que não, do erótico e dos nossos desejos e instintos, seguindo 
a indução como maneira de apropriação da realidade. 

Lógica seria, nessa definição, uma arquitetura capaz de reunir essas 
duas abordagens aparentemente opostas de projetar, forjando uma 
hibridez formal e espacial capaz de satisfazer as nossas 
necessidades racionais e emocionais, simultaneamente. Sempre, 
porém, a partir de um bem definido e assumido paradigma de 
projeto, capaz de interpretar e, principalmente, representar, a 
sociedade contemporânea, em justa medida (PADOVANO, 2012).  

 Entretanto, é significativo que a modernidade tenha estabelecido um campo 

de liberdade criativa e invenção que permanece amplamente válido no cenário atual. 

Curtis afirma ainda que “O modernismo purgou a autoridade defunta, reorganizou os 
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fundamentos da disciplina e estabeleceu novas liberdades para o futuro” (CURTIS, 

2008, p. 685), liberdades que continuam alimentando uma multiplicidade de 

experiências contemporâneas, num cenário em que desempenha diversos papeis: 

“[....] um ideal ativo quase atemporal, uma carta de intenções renovável, um projeto 

cultural incompleto, uma tradição de idéias, formas e de edificações reais em 

desenvolvimento.” (Ibid.,  p. 686). 

 Os caminhos da invenção em arquitetura foram os mais diversos, sempre 

trazendo para o contexto de seu processo de trabalho uma ideia “de fora”, externa 

ao que o programa do projeto em questão lhe sugere; recorre à forma abstrata, à 

forma metafórica, à referência literal, e a várias derivações da expressão 

arquitetural, tendo como resultado uma diversidade de caminhos que tem, sempre 

mais, alimentado de conteúdos a crítica e a história da arquitetura.   

 Este recurso revela o arquiteto em sua ânsia em propor uma questão, 

enfatizar uma intencionalidade, marcar uma posição da maneira como este tipo de 

atitude é reconhecido no campo da arte, o que no capítulo anterior já havíamos visto 

em Montaner:  

[...] Dentro de sua diversidade, todos estes autores se destacam por 
uma comum característica vanguardista: o esforço laborioso por 
construir seu próprio universo formal, sua própria linguagem, em 
parte com referências ao círculo da arte e da arquitetura das 
vanguardas, mas também em parte, com a ambição de criar algo 
totalmente novo e inédito. (MONTANER, 1997, p. 153 e 154)  

 Foqué (2010) assinala que a arte:  

[...] parece essencialmente indiferente às necessidades funcionais 
primárias do ser humano, e desta perspectiva ela poderia mesmo ser 
caracterizada como não funcional. [...] Demonstra o mais significativo 
aspecto do comportamento humano, a necessidade de expressar a 
percepção do mundo ao seu redor e comunicar isso ao seu 
semelhante. (p. 33)  

 O arquiteto, como os artistas, também demonstra sua intenção de deslocar-se 

da mera utilidade para as opções de expressão, para a abstração, para a disciplina 

auto imposta, para a regra inventada, a figura aleatoriamente identificada em seu 

potencial de solução e, ao mesmo tempo, de vazão de suas poéticas.   

 As mais diversas tendências dentro da modernidade - o De Stijl, 

suprematismo, o expressionismo, o futurismo, a Bauhaus, o cubismo, etc., 

mostraram uma predileção específica por problemas profundamente relacionados à 

arte como um todo no âmbito da vanguarda. A partir dos anos 60, a pós 
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modernidade expressou-se em sua afinidade com as reflexões do Pop Art, 

fundamentalmente nos projetos e textos teóricos de Robert Venturi. O Pop Art, num 

campo diverso, também alimenta a obra de arquitetos como Frank Gehry, cuja obra 

se destaca entre os personagens da chamada deconstruction. 

 Na arte contemporânea os problemas emergentes - segundo Affonso Romano 

de Sant’Anna (2003, p. 65): “[...] a repetição, o deslocamento, a ritualização, o 

automatismo, a mudança de escala, a busca de novos materiais e a interatividade.” - 

são também uma fonte de diálogo e troca de conteúdos, embora a arquitetura 

contemporânea tenha desenvolvido uma agenda própria de temas de seu interesse.  

 Para efeito de demonstração recorreremos a três projetos, dois enfatizando 

sua relação com experiência da arte abstrata, que como vimos alimentou boa parte 

dos movimentos de vanguarda na arte, e um que aborda o problema da paisagem e 

do Land Art, movimento de artistas norte americanos que fazem do ambiente natural 

o suporte para seus trabalhos.  

 
2.7.2 Concurso para sede da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior), Brasília, 2007. 
 Este projeto foi apresentado ao concurso público nacional de estudo 

preliminar de arquitetura para a sede da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES, destinado a implantar-se em um terreno 

situado no Setor de Grandes Áreas Norte, em Brasília. 

O projeto proposto para este edifício adota de princípio uma premissa que prescinde 

de testes: construir um quadrado perfeito, e explorar seu potencial enquanto 

solução.  

 A adoção da forma prismática, a forma geométrica, tem sido um tipo de 

estratégia desde a vanguarda moderna, em seu desejo de produzir uma arte 

abstrata, ou “não figurativa”, sendo este último termo “[...] aplicado desde então para 

designar qualquer arte que não apresente um tema, seja ela geométrica ou não.” 

(RICKEY, 2002, p. 14).  

 Dentre todas as manifestações da arte abstrata, o construtivismo, e logo o 

suprematismo, foram movimentos que demonstraram um interesse específico maior 

pelas formas geométricas. Vários desenhos e composições, assim como 

experiências escultóricas e arquitetônicas, surgem a partir do quadrado, do triângulo 

e da cruz, em referência ao pintor e escultor futurista italiano Umberto Boccioni: “A 
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linha reta é o único meio possível de alcançar a virgindade primitiva de uma 

construção arquitetônica nova, feita de massas escultóricas e áreas.” (RICKEY, 

2002, p. 36). 

 A abstração geométrica será, a partir destas experiências da vanguarda no 

início do século XX, uma constante fonte de interesse. Suas motivações nunca 

foram sociais ou utilitárias. Para Malevitch “a arte transcendia a religião, e o 

suprematismo era a forma mais espiritual da arte. Além disso, acreditava que o 

exemplo mais puro da arte era um quadrado desenhado a lápis” e que “[...] os 

fenômenos visuais do mundo objetivo são desprovidos de sentido em si mesmos; o 

que é significativo é a sensação [...] O suprematista não observa e não toca, ele 

sente.” (Ibid., p. 42).  

 Se para a arte a adoção das formas geométricas puras representou um salto 

rumo à abstração (figuras 224 a 226), para arquitetura representou a possibilidade 

de um exercício de projeto bastante desafiador, na medida em que, a forma eleita 

deliberadamente pode ser fonte de dificuldades em seu confronto com a totalidade 

dos requerimentos funcionais. 

 
Figura 224. Relevo branco frontal, 1959, Mary Martin. Fonte: RICKEY, George. 
Construtivismo. Origens e Evolução. São Paulo: Cosac & Naify, 2002, p. 129. 
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Figura 225. Duas páginas do caderno de anotações de Burgoyne Diller, 1961. Fonte: 

RICKEY, George. Construtivismo. Origens e Evolução. São Paulo: Cosac & Naify, 2002, p. 
106.    

 
Figura 226. Relevo construido #14, 1938, Charles Biederman. Fonte: RICKEY, George. 

Construtivismo. Origens e Evolução. São Paulo: Cosac & Naify, 2002, p. 79. 

 Entretanto, ao longo da reflexão sobre desenvolvimento dos projetos neste 

capítulo é possível chegar à conclusão de que a forma arbitrariamente adotada no 

início comprova um potencial indiscutível de solução em determinados casos. 

 A adoção a priori de uma forma prismática (figuras 227 a 232) parece agregar 

ao processo do projeto um especial atrativo, em vista do interesse que despertam as 

várias experiências na arquitetura e da sua importância no conjunto da produção 

moderna e contemporânea.  
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 Dentre as muitas experiências deste tipo se destacam as casas I, II III e VI de 

Peter Eisenman, apresentando os diagramas do processo compositivo partindo 

sempre do cubo, revelando sua pesquisa que pretende, em seu sistema 

arquitetônico, paralisar o aspecto semântico e dar à dimensão sintática um peso 

inusitado. 

 
Figura 227. House III,  Connecticut, 1969-1971, Peter Eisenman Fonte: TAFURI, Manfredo. 

Five Architects N.Y. Roma: Officina Edizioni, 1981, p. 46. 

 
Figura 228. House II, Vermont, 1969-1970, Peter Eisenman. Fonte: TAFURI, Manfredo. Five 

Architects N.Y. Roma: Officina Edizioni, 1981, p. 43. 
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 Também Eric Owen Moss constrói seu The Box sob a base de um cubo, 

distorcendo-o e manipulando-o até o ponto onde ainda pode ser reconhecido 

enquanto tal, revelando sua atração pelo reino psicológico dos problemas não 

resolvidos e não resolvíveis. 

 

 
Figura 229 e 230. The Box, California, 1994, Eric Owen Moss. Fonte: 

http://openbuildings.com/buildings/the-box-profile-42154/media. 
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 A Casa Bola de Eduardo Longo representa igualmente o mecanismo criativo 

de adoção de uma forma pura – a esfera – neste caso pretendendo produzir um 

protótipo para produção em escala industrial. 

 
Figura 231. Casa Bola, São Paulo, 1973, Eduardo Longo. Fonte: 

http://studioarquitetura.wordpress.com/2010/05/14/uma-casa-muito-engracada/. 

 Para Henri Ciriani o triângulo equilátero foi o ponto de partida para seu projeto 

do Museu Arqueológico de Arles, que demonstra um tipo de manipulação da forma 

que não permite sua visualização imediata. Aqui a forma triangular cria uma tensão 

entre o novo edifício e antigo circo Romano com respeito à península: uma 

ocupação espacial completa. 

 
Figura 232. Musee D´Arles, Arles, 1995, Henri Ciriani. Fonte: 
http://henriciriani.blogspot.com.br/2012/03/musee-darles.html. 



277 
 

 No caso do projeto para a sede da CAPES (figuras 233 a 240) a adoção de 

um quadrado perfeito se define como resposta à legislação municipal a que está 

submetido o projeto neste lote, que na interpretação da equipe conduz diretamente à 

tipologia do Palácio do Itamaraty e do Palácio da Justiça, dois palácios de planta 

quadrada que, no eixo monumental de Brasília, sucedem aos edifícios em lâmina da 

esplanada dos ministérios e antecedem o conjunto do Congresso Nacional. 

 
Figura 233. CAPES. Redesenho. Fonte: croquis Mario Biselli. 

 A partir deste ponto o projeto se desenvolve com lógica própria. No centro do 

terreno o projeto desenha um quadrilátero, um ponto de encontro, uma praça 

interna. Todo o edifício se desenvolve a partir deste espaço, circundando-o e 

mantendo-o como ponto focal.  

 A manutenção deste espaço com pé direito integral o transforma num pátio 

interno adequado a um edifício desejoso por auto referenciar-se. 
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Figura 234. CAPES. Diversos modelos de desenvolvimento do projeto.  Fonte: acervo 

técnico e iconográfico Biselli + Katchborian. 
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Figura 235. CAPES. Diversos modelos de desenvolvimento do projeto. Fonte: acervo 

técnico e iconográfico Biselli + Katchborian. 
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 O edifício adquire a forma de um quadrado perfeito nos limites da projeção 

máxima de 40% da área do terreno considerando já o volume autônomo do 

auditório, o qual se desloca deste quadrado principal. O auditório expande sua 

projeção através de taludes vindo a transformar-se em topografia sobre a qual pousa 

a caixa principal. 

 A forma quadrada se afirma enquanto referência aos grandes palácios de 

Brasília acima citados, e a define como tipologia ideal para a sede da CAPES. Sua 

forma definitiva se configura após o desenho de diversas aberturas, vazios e pátios, 

sem jamais perder a leitura de sua forma categórica, que é enfatizada de forma 

suave por uma membrana externa de proteção solar. 

 Os acessos ao edifício podem ser feitos em nível a partir das duas ruas, tanto 

para automóveis como para pedestres. No caso dos automóveis o projeto desenha 

um sistema viário junto à divisa norte do terreno tendo como eixo uma via interna 

que conecta as duas vias públicas e permite acesso aos estacionamentos em 

diversos níveis, e oferecendo todas as possibilidades de circulação.  

 O saguão interno está desenhado para tornar-se um espaço integrador, de 

modo a prover a conexão entre as vias públicas e distribuir todos os espaços 

internos. 

 O projeto adota a setorização em níveis como ideal configuração funcional. 

 O programa de necessidades (exceto garagens) está distribuído em: 

- 1 Subsolo em nível com a via pública principal (cota 1042.00). – Saguão Principal, 

Auditório, Secretaria de Gestão (informática e logística). 

- Térreo em nível com a via de ligação EN02/ EN03 (cota 1045.10). – Saguão, 

Secretaria de Gestão (diretoria, finanças e gestão de pessoas.) 

- Pavimento Superior (cota 1048.70) – Diretorias  

- Pavimento Superior (cota 1052.30)  - Salas de reunião e Presidência. 

- Pavimento da Cobertura (cota 1055.90)- Restaurante, Terraço. Este pavimento não 

excede a ocupação máxima de 40%.  

 Para abrigar as garagens demandadas o projeto ainda destina três subsolos. 
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Figura 236. CAPES. Redesenho. Fonte: croquis Mario Biselli. 

 O edifício está dotado de circulações horizontais principalmente ao redor do 

vazio interno e derivando-se conforme as configurações de Lay Out setoriais. As 

circulações verticais contam com um sistema corretamente balanceados de escadas 

e elevadores, privativos incluídos. 
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Figura 237. CAPES. Cortes. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli + Katchborian. 

 
Figura 238. CAPES. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli + Katchborian. 
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Figura 239. CAPES. Diagramas. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli + Katchborian. 

 
Figura 240. CAPES. Diagramas. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli + Katchborian. 
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2.7.3 Concurso para o SESC (Serviço Social do Comércio) Guarulhos, 2009. 

 
Figura 241. SESC Guarulhos. Cortes. Fonte: croquis Mario Biselli. 

 O Serviço Social do Comércio – SESC é conhecido por sua rede de centros 

de cultura e esporte em nível nacional (figuras 241 a 247). Trata-se de um bem 

sucedido modelo de equipamento de uso coletivo sob o ponto de vista da qualidade 

dos programas e da Arquitetura que sempre apresentam.  

 Segundo informações institucionais,  

A ação do SESC - Serviço Social do Comércio - é fruto de um sólido 
projeto cultural e educativo que trouxe, desde sua criação pelo 
empresariado do comércio e serviços em 1946, a marca da inovação e da 
transformação social. 

Ao longo dos anos, o SESC inovou ao introduzir novos modelos de ação 
cultural e sublinhou, na década de 1980, a educação como pressuposto 
para a transformação social. A concretização desse propósito se deu por 
uma intensa atuação no campo da cultura e suas diferentes 
manifestações, destinadas a todos os públicos, em diversas faixas etárias 
e estratos sociais. Isso não significa apenas oferecer uma grande 
diversidade de eventos, mas efetivamente contribuir para experiências 
mais duradouras e significativas (www.sesc.org.br). 

 Este projeto foi apresentado ao concurso de arquitetura para a futura unidade 

do SESC em Guarulhos, em terreno localizado na Rua Guilherme Lino dos Santos, 

loteamento Sítio do Alto, bairro São Roque. 

 Os concursos públicos representam um investimento considerável para o 

escritório de arquitetura; passada a fase de concepção preliminar do partido, se 

http://www.sesc.org.br/
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torna necessário convocar a totalidade da equipe para desenvolvimento do projeto e 

organizar a produção do material gráfico e demais detalhes da apresentação, que 

pode envolver memoriais, tabelas, orçamentos e detalhes específicos conforme o 

caso.  

 O nosso escritório em algumas situações, vendo o prazo se esgotar, desistiu 

da participação por não estar convencido de que tem um partido arquitetônico 

suficientemente “forte”, ou seja, não vale a pena investir esforço e recursos se a 

ideia parece não ter potencial. Esta é o tipo de avaliação subjetiva de que fala 

Lawson (2011, p. 122): “Inevitavelmente, projetar envolve juízos subjetivos de valor.”  

 O caso do projeto para este concurso é curioso do ponto de vista de 

processo. A equipe produziu um grande número de partidos arquitetônicos, 

experimentando e testando diversas soluções, chegando mesmo a desenvolvê-las 

até um ponto onde a avaliação fosse possível. O problema do ‘prazo versus fé na 

ideia’ se apresentou e uma pequena crise interrompeu o trabalho da equipe.  
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Figura 242. SESC Guarulhos. Primeiros partidos, descartados. Fonte: acervo técnico e 

iconográfico Biselli + Katchborian. 
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Figura 243. SESC Guarulhos. Redesenho. Fonte: croquis Mario Biselli. 
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 Esta sequência de fatos se parece com um colapso por incompetência, mas é 

apenas uma característica trivial do ofício em algumas situações. No sábado 

seguinte à crise, dois arquitetos se reuniram numa jornada de trabalho de 9 horas 

sem interrupção, e tendo descartado todas as ideias anteriores, conceberam e 

testaram um novo partido que foi imediatamente levado a efeito, e no qual a forma 

prismática reaparece como questão central. 

 
Figura 244. SESC Guarulhos. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli + Katchborian. 

 No projeto desenvolvido a partir das novas idéias, a forma prismática aparece 

como elemento unificador de elementos autônomos do programa, revelando o 

anseio da equipe por sugerir uma leitura inequívoca do partido arquitetônico.  

O projeto desenha um eixo de conexão entre a rua e o parque, estabelecendo com 

esta ação as condições de implantação e vetores de distribuição a partir dos quais 

todas as múltiplas funções do complexo se articulam. 

 

 
Figura 245. SESC Guarulhos. Diagramas. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli + 

Katchborian. 
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Figura 246. SESC Guarulhos. Cortes. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli + 

Katchborian. 
 O Partido Arquitetônico determina a construção de um edifício em duas faixas 

paralelas que se desenvolvem no sentido da profundidade do terreno, gerando uma 

praça coberta de altura integral entre elas. Esta praça assume diversas funções ao 

longo do percurso através do edifício: primeiramente como saguão de entrada 

principal conectado à rua Guilherme Lino dos Santos, num segundo momento como 

praça interna no nível principal (759.50) e finalmente como acesso em nível com o 

Parque Vicente Leporace, para o qual pretende-se que o SESC seja um indutor de 

transformações ao longo do tempo.  A Praça é o espaço central do complexo 

arquitetônico.  É espaço de encontro e espaço de estar. Sem programa definido, 

acolhe o livre uso do frequentador, em seus bancos, escadas e múltiplas áreas de 

permanência. Todos os itens do programa se relacionam com este espaço, inclusive 

as áreas externas em função da transparência do restaurante social e do próprio 

edifício, que de maneira sutil revela os fluxos e usos em seu interior através da 

envoltória translúcida. Esta envoltória confere o desenho prismático do edifício; a 

forma predominantemente retangular manifestada inequivocamente não obstante as 

perfurações e protuberâncias que nela se aplicam. 

 A implantação assenta o edifício nos níveis naturais do terreno, sobretudo no 

platô existente, no nível 759.50, propondo um mínimo movimento de terra. 
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 As faixas são definidas em suas dimensões segundo o programa. A faixa 

norte recebe o programa esportivo e a faixa sul os programas cultural e sócio-

educativo, exceção feita ao teatro, que se posiciona na faixa norte junto à entrada 

desfrutando de posição de destaque no complexo. Na área livre ao sul do edifício 

concentram-se o conjunto aquático descoberto, as quadras poliesportivas externas e 

a cancha de areia. As áreas infraestruturais e operacionais encontram-se na cota da 

rua, e ocasionalmente distribuídas pelos setores do edifício conforme conveniência. 

Nesse nível também se localiza o estacionamento. 

 Edifício a ser construído predominantemente em estrutura de concreto e 

alvenaria, com exceção da cobertura que envolve todo o edifico, esta em estrutura 

de aço, possibilitando a sua construção em etapas sem prejuízo da operacionalidade 

do complexo. 

 
Figura 247. SESC Guarulhos. Cortes. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli + 

Katchborian. 
 O projeto tem por foco a liberdade de fluxos dos frequentadores. Para tanto, 

tira-se partido de várias conexões – verticais e horizontais – ligando de modo flexível 

toda a programação. A Praça é o ponto de partida das principais conexões. 

 A estrutura dos edifícios foi projetada como um sistema de pilares, vigas e 

lajes em sistemas de concreto armado ou protendido in loco e estrutura em aço. A 

modulação básica da estrutura é de 20m X 20m. As lajes são nervuradas e 

protendidas para permitir bom espaço para instalações entre forro e laje. 



291 
 

2.7.4 COMPERJ (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro) Petrobrás, 
Itaboraí, Rio de Janeiro, 2008. 
  A Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, promoveu em 2008 o Concurso 

Público Nacional de Estudos Preliminares e Anteprojetos de Arquitetura para o 

Centro de Informação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ, 

em Itaboraí, município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, para o qual 

apresentamos este projeto. 

 História e Geografia concorrem igualmente na construção da extraordinária 

beleza do lugar destinado a receber este edifício. A Geografia, através de variados 

acidentes geológicos e da vegetação que configuram uma paisagem de beleza 

singular. A História, representada por um precioso fragmento do antigo Convento de 

São Boaventura, testemunho raro e eloquente de uma cultura arquitetônica do Brasil 

no século XVII. 

  Aqui não se trata de um bem tombado com o qual se possa estabelecer um 

diálogo entre o antigo e o novo. Trata-se de um sítio arqueológico, um nível muito 

mais elevado de proteção e responsabilidade para com o patrimônio histórico; o sítio 

pode ser considerado como um museu em si mesmo. 

 A partir desta informação nasce a sensação de que neste lugar não se deve 

construir mais nada. Enquanto alguns membros da equipe tomam a iniciativa de 

ensaiar alguns modelos, a sensação persiste, e com ela a contradição inerente a 

motivar-se a projetar um edifício, no âmbito de um concurso desta importância, onde 

um novo volume arquitetônico construído parece inoportuno, mais, parece muito 

inconveniente. 

 Depois se descartar uma série de modelos, o projeto para o Centro de 

Informações do COMPERJ vai nascer do desejo de pertencer mais à Geografia do 

que à História, propondo um partido arquitetônico que afasta a tentação de promover 

qualquer movimento que venha a alterar os elementos da paisagem ainda em 

perfeito equilíbrio. 
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Figuras 248 e 249. The Roden Crater Project, Arizona, 1974-1979, James Turrell. Fonte: 

http://coolthingsinrandomplaces.com/?p=223. 

 Neste momento o esforço de projeto se alinha conceitualmente à experiência 

do Land Art, particularmente a obras de artistas como James Turrell e Richard Serra, 

que tem a natureza como suporte, e com a qual interagem (figuras 248 e 249). 

 Também se alinha a experiências da arquitetura em seu propósito de 

estabelecer uma profunda relação com a paisagem e o ambiente natural, presente 

na obra de Emilio Ambazs, Gabbetti e Isola, e recentemente no projeto de Renzo 

Piano para a Paul Klee Center (figuras 250 a 253).  
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Figura 250. Unità Residenziale Ovest Olivetti, Ivrea, 1969-1971, Gabetti & Isola. Fonte: 
http://isolarchitetti.tumblr.com/post/38296856465/unita-residenziale-ovest-olivetti-ivrea. 

 
Figura 251. Lucille Halsell Conservatory, Texas, 1988, Emilio Ambasz. Fonte: 

http://www.arqhys.com/arquitectura-verde-en-el-museo-reina-sofia.html. 
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Figura 252. Casa de Retiro Espiritual, Espanha, 1978, Emilio Ambasz. Fonte: 

http://www.metalocus.es/content/en/blog/emilio-ambasz-reina-sof%C3%ADa-museum-
inventions-architecture-and-design. 

 
Figura 253. Centro Paul Klee, 2005, Berna, Renzo Piano. Fonte: 

http://elblogdelols.blogspot.com.br/2011/02/referencias.html. 

 Além do desejo de uma relação radical com a paisagem, o projeto busca uma 

referência metafórica válida nas formas geológicas, que também encontra paralelo e 

nexo nos mananciais de energia proveniente das profundezas da terra, cuja 
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exploração constitui o ofício mesmo da instituição a que o edifício se destina a 

sediar. 

 Do ponto de vista do processo deve-se destacar o uso de massa de modelar 

como instrumento para construção da forma; este uso foi feito de maneira inédita 

dentro do histórico da equipe, o que revela que muitas vezes o método de trabalho 

se define em face da tarefa em questão. Esta é uma das bases da argumentação 

nesta pesquisa: o processo criativo em arquitetura é tão diverso que demanda um 

método novo para cada caso, não podendo mais ser considerado enquanto tal, ou 

seja, não é possível estabelecer uma sequência de procedimentos e ferramentas de 

trabalho que sirvam a todos os projetos. Os métodos só podem ser analisados em 

retrospecto. 

 
Figura 254. COMPERJ. Foto da maquete, em massa de modelar. Fonte: acervo técnico e 

iconográfico Biselli + Katchborian. 

 O edifício adota uma solução semi-enterrada (figura 254 e 255) e constrói o 

espaço útil a partir de uma planta de base quadrada, composta por duas lajes, uma 

para o piso e outra para a cobertura. Sua implantação segue uma rígida geometria 

derivada do convento e da torre do campanário.  

 O acesso principal se faz da rampa e da praça que se converte em memorial 

para a Pedra Fundamental e a partir da qual todos os espaços de uso se distribuem 

da maneira mais conveniente e ao redor do seu perímetro. 
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Figura 255. COMPERJ. Diversos modelos de desenvolvimento do projeto. Fonte: acervo 

técnico e iconográfico Biselli + Katchborian. 
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 O desenho da implantação (figuras 256 a 260) faz coincidir a cota da 

cobertura com a cota do convento, de modo a preservar as melhores possibilidades 

para a sua visualização e para a designação do museu a céu aberto no mesmo 

nível. 

 Edifício a ser construído propõe estrutura de aço e concreto, alvenaria para 

áreas molhadas e divisórias para os ambientes de trabalho. 

 Para fechamento externo o edifício recebe caixilhos e vidros de segurança em 

todo o perímetro; a proteção solar se dá pela própria forma da estrutura em aço. O 

projeto ainda reserva um elenco de materiais de grande resistência, durabilidade e 

economia, utilizados em condições ótimas. 

 Toda a superfície da cobertura se oferece à captação de energia solar, 

necessária ao funcionamento do edifício. 

 A implantação em nível semi-enterrado favorece o controle da temperatura 

interna, tornando mais eficiente o uso do condicionamento de ar. Nos ambientes que 

é possível, os caixilhos são móveis – favorecidos pela orientação dos ventos – 

aproveitando assim o clima natural no inverno, nas épocas de transição e noturnas.  

 Soluções de isolamento acústico foram utilizadas nos locais necessários, 

como no auditório e na sala de visualização 3D. 

 O reuso de água pluvial e condensada (como água cinza para irrigação 

automática dos jardins e vasos sanitários) e o tratamento dos resíduos sólidos são 

diretrizes que visam respeitar as condições ambientais do local de implantação, 

reduzindo o impacto do uso da edificação para o meio. 

 Coleta, filtragem, tratamento UV (luz ultravioleta) e armazenamento de águas 

pluviais e condensadas (do ar condicionado) estão previstos. As águas pluviais 

serão coletadas na cobertura e áreas impermeabilizadas. Ao redor da edificação, o 

projeto prevê escoamento natural das águas pluviais e máxima área permeável. 
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Figura 256. COMPERJ. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli + Katchborian. 

 
Figura 257. COMPERJ. Redesenho. Fonte: croquis Mario Biselli. 
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Figura 258. COMPERJ. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli + Katchborian. 

 

 
Figura 259. COMPERJ. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli + Katchborian. 

 
Figura 260. COMPERJ. Fonte: acervo técnico e iconográfico Biselli + Katchborian. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 As considerações finais desta tese retomam a nossa hipótese segundo a qual 

se afirma, tal como expresso na introdução, que o estabelecimento do partido 
arquitetônico ocorre em um plano de operações distinto daqueles em que se 
desenvolvem as demais atividades do projeto.  
 Ao longo da tese vimos que a elaboração do partido não constitui um 

procedimento, uma conquista obtida como passo metodológico, uma etapa de um 

caminho a ser percorrido para chegar a um destino, antes, assemelha-se ao tipo de 

decisão a respeito do destino mais desejável a perseguir antes de iniciar a 

caminhada. 

 Na primeira parte visitamos os marcos históricos a respeito do partido 

arquitetônico no sentido de esclarecer a sua evolução, partindo da sua definição 

acadêmica e identificando transformações ao longo da modernidade e do cenário 

contemporâneo a partir dos anos de 1960. Primeiramente identificamos e discutimos 

a tensão entre dois modos de abordar o projeto, a composição clássica e a 

projetação moderna, e como esta tensão afeta a noção de partido até os dias atuais. 

 Em seguida vimos emergir no âmbito da modernidade a aparente contradição 

interna inerente ao ofício, representada pela coexistência de aspectos subjetivos e 

racionais em disputa para estabelecer-se como autoridade, ou seja, como critério 

definitivo para pautar as decisões do projeto. Esta contradição se expõe amplamente 

nesta tese com o apoio nas reflexões de Comas, particularmente quando discorre 

sobre a coexistência da autoridade da função e da autoridade do gênio, que embora 

sejam incompatíveis entre si, foram capazes de sustentar, conceitual e 

profissionalmente, um conjunto notável de realizações no campo da arquitetura no 

Brasil. 

 Nossa tese caminha para indicar que tal contradição é na verdade uma 

tensão, em face da imbricação de planos de operação diversos do raciocínio 

projetual: um representado pela subjetividade, criatividade, expressão, intenção, e o 

outro pela racionalidade, o método, a função, a lógica, etc. Nossa hipótese apenas 

indica que no processo projetual todas as tarefas se submetem ao plano do método, 

exceto aquela referente 'a formulação do partido. 
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 Assim, no sentido da demonstração da hipótese, a segunda parte deste 

trabalho destacou, através de estudos de caso, a origem das ideias e os aspectos 

de pensamento que operam na formulação de partidos arquitetônicos, e como tais 

aspectos ilustram uma clara distinção em relação ao plano metodológico. 

 Deste modo, os estudos de caso procuraram ilustrar estes aspectos: 

- a influencia das escolas e a bagagem cultural que todo arquiteto carrega consigo e 

é levada a cada projeto de maneira mais ou menos consciente, o que é referendado 

por conceitos como o de princípios condutores de Lawson (2011), desenvolvidos no 

capitulo 2.1 

- a maneira aparentemente aleatória e pessoal como cada arquiteto estabelece uma 

hierarquia de problemas de projeto a serem enfrentados, a partir da qual seleciona e 

prioriza um pequeno grupo a enfrentar de inicio, e como a solução dada a estes 

acaba por influenciar, ou mesmo determinar o partido arquitetônico. Este fenômeno, 

definido por Lawson (2011) como geradores primários. 

- A cultura acumulada de exemplos, tipologias e soluções em torno de cada tema 

arquitetônico, que exerce grande influencia sobre a formulação dos partidos 

arquitetônicos, em alguns casos constituindo-se em fatores limitadores ou indutores 

do processo criativo. Este aspecto foi desenvolvido sob o tema de configurações 

rígidas no capitulo 2.3. 

- A mesma mencionada cultura acumulada em torno dos temas arquitetônicos, mas 

aqui fornecendo uma sabedoria positiva a ser incorporada por cada arquiteto: O 

problema da habitação, que ostenta uma vasta experiência global de soluções e 

proposições, seu impacto social, sua relevância na relação entre público e privado, 

sua importância como geradores tipologias, de modelos urbanos e legislações 

municipais e sua especificidade enquanto processo criativo perfazem um conjunto 

de fatores a influenciar a concepção do partido, e foram objeto de desenvolvimento 

no capitulo 2.6. 

- A questão do entorno urbano, de como os edifícios cada vez mais tem que 

responder ao conjunto da cidade através das relações que estabelecem entre si, e 

que impõe uma lógica própria decisões de projeto, objeto do nosso estudo no 

capitulo 2.5. 

- A ideia externa, tema que foi atribuído ao capitulo 2.7, mas que também absorve 

questões apresentadas no capitulo 2.2 - a ideia tardia, naquilo que se refere às 

metáforas e analogias. 
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Como ali foi dito, a ideia externa é o nome que neste estudo se atribuiu à invenção. 

 Este se constitui no aspecto mais excêntrico do processo projetual sob o 

ponto de vista didático e metodológico. Já no capitulo 1 explorou-se esta 

excentricidade em termos de problemática, incluindo também seu impacto no âmbito 

profissional e de gestão. 

 É difícil imaginar algo mais distante do passo a passo característico do 

método do que a invenção. Por este motivo este estudo indica o desenvolvimento 

em torno da ideia externa como o argumento mais importante no sentido da 

demonstração da hipótese. 

 Por fim, salientamos que na argumentação desta tese, como é comum em 

textos de arquitetura, o reforço do material gráfico assume um papel fundamental. 

No caso particular deste estudo, os desenhos não se prestam apenas ao reforço do 

argumento.  Trata-se do fato de que, o redesenho dos projetos antecedeu à 

elaboração do argumento textual, ou seja, o próprio processo de redesenho dos 

projetos - em que se recuperam os processos de projeto e seus movimentos mais 

importantes - representou um método de pesquisa, o qual revelou e forneceu os 

seus argumentos principais, a consequente organização teórica dos estudos de caso 

em categorias, e mesmo a reformulação continua da hipótese até sua versão 

definitiva. 

 A tese se conclui neste ponto, destacando a principal reflexão que emana 

desta pesquisa. Não importando se o partido ou ideia norteadora nasça no início, no 

meio ou no final de uma trajetória projetual, o que principalmente se revela na prática 

profissional e acadêmica, é o fato de que se trata de um momento desse processo, 

que emerge mediante a representação espacial – seja num corte esquemático, 

esboço, croquis livre, diagrama ou maquete rudimentar – como síntese de uma 

trajetória complexa, que articula ideias e fragmentos de pensamento em 

representações que expressam a conceituação e o raciocínio, como um todo - a 

ideia subjacente. 
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Maquete eletrônica Visualize. 
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2000. 
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Cristiana Rodrigues, Alfredo del Bianco, Carolina Pudenzi, Luciana Camargo Ribeiro 
e Paula Cavaggione (colaboradores). 
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Rodrigues, Tais Cristina Silva, André Biselli Sauaia, Vitor Paixão, Daniel Corsi, Laura 
Pardo, Carolina Pudenzi (colaboradores). 
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Aeroporto Internacional de São Paulo - Terminal 3, Guarulhos, 2010-2012. 
Consórcio MAG – PJJ Malucelli Arquitetura, Biselli Katchborian Arquitetos – GPA 
Arquitetura e Andrade Rezende Engenharia – Paulo José Malucelli, Mario Biselli, 
Artur Katchborian, Jefferson Andrade, Luiz Caron e João José Malucelli (diretores); 
Marco Antônio Cals (coordenador técnico geral). 
Arquitetura Mario Biselli, Artur Katchborian e Gicele Alves (autores); Taís Cristina 
da Silva e Paulo Roberto dos Santos Barbosa (coordenadores); Cássia Lopes Moral, 
Cássio Oba Osanai, Daniel Corsi, Dani Hirano, André Biselli Sauaia, Luciana Engel, 
Vítor Zanatta, Enrico Arrigoni, Fernando Lisboa, Ana Carolina Ferreira Mendes, 
Débora Rodrigues Pinheiro, Maria Fernanda Rechi Vita, Melina Giannoni de Araújo, 
Ana Carolina Martins, Adriana Godoy, Marcelo Santo Checchia, Guilherme Filocomo, 
Luiz del Pilar Monserrat Garcia, Caroline Ann Rennhard, Simone Molinari, Neusa 
Malucelli, Francisco Marquete, Andreson Abe, Maiko Betin, Moisés Caio Dores, 
Márcio Ghinzelli e Gustavo Mazer (colaboradores). 
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Luiz Murta (eletrônica); Alberto Gatti (eletromecânica). 
Outros Projetos Valéria London (comunicação visual); Benedito Abbud 
(paisagismo); Roberto Negrete (interiores); Anésia Barros Frota e João Gualberto de 
A. Baring (conforto ambiental); Plínio Godoy (luminotécnica); Andrade Rezende 
Engenharia (estrutura). 
 
Centro de Educação Unificado (CEU) Pimentas, Guarulhos, 2010. 
Arquitetura Mario Biselli e Artur Katchborian (autores); Paulo Roberto dos Santos 
Barbosa (coordenador); Luiz Marino Küller, Cássia Lopes Moral, Cássio Oba Osanai, 
Camila Bevilacqua de Toledo, Gabriel César e Santos, Débora Rodrigues Pinheiro, 
Ana Carolina Ferreira Mendes e Cláudia Zanoio (colaboradores); CHN Arquitetos 
(equipe auxiliar). 
Acústica Alberto Paim da Costa. 
Estrutura Edatec – Ênio Canavello Barbosa. 
Luminotécnica, fundações, elétrica e hidráulica Geométrica. 
Fotos Nelson Kon. 
 
Concurso Nacional para o Teatro de Natal, Rio Grande do Norte, 2005. 
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Corsi, Tais Cristina Silva, Fernanda Castilho, Renata Calfat, André Biselli Sauaia, 
Vitor Paixão e Marcelo Ernani (colaboradores). 
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Arquitetura, Mario Biselli, Artur Katchborian, Jorge Königsberger, Gianfranco 
Vannuchi (autores), André Biselli Sauaia, Camila Aparecida de Oliveira, Fernanda 
Castilo, Laura Paes Barretto Pardo, Marina Pedreira, Tais Cristina Silva e Thais 
Velasco (colaboradores). 
Computação gráfica Visualize Arquitetura Digital. 
Projeto vencedor de concurso público nacional para nova sede que concentra todos 
os tribunais, varas, juizados e demais instâncias do poder judiciário do Estado do 
Paraná. 
 
Concurso Nacional para sede da FAPERGS (Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Rio Grande do Sul), Rio Grande do Sul, 2004. 
Arquitetura Mario Biselli e Artur Katchborian (autores), Cristiana Rodrigues, Taís 
Cristina Silva, Roberto Fialho, Valéria Cássia dos Santos e Daniel Corsi 
(colaboradores). 
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Projeto vencedor de concurso público nacional para a nova sede da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul – FAPERGS. 
 
Habitação de Interesse Social - Conjunto Heliópolis Gleba G, São Paulo, 2011-
2012. 
Arquitetura Mario Biselli e Artur Katchborian (autores); Melina Giannoni de Araújo 
(coordenadora); Cássio Oba Osanai, Adriana Bosco de Godoy, Maria Fernanda 
Rechi Vita, André Biselli Sauaia, Luíza Monserrat, Marcelo Santos Checchia 
(colaboradores) 
Projetos complementares Steng (estrutura); DMA (instalações); Geobrax 
(geotecnia) 
 
Concurso Habita Sampa Assembléia, São Paulo, 2003. 
Arquitetura Mario Biselli, Artur Katchborian e Vasco de Mello (autores), Cristiana 
Gonçalves Pereira Rodrigues, Daniel Corsi, Laura Paes Barretto Pardo, Ana 
Carolina Pudenzi, André Biselli Sauaia, Taís Cristina Silva (colaboradores). 
Imagens Eletrônicas Visualize Arquitetura Digital. 
Estrutura eng. Paulo Sayeg. 
Maquete Leon Richard Benkler. 
 
Edifício residencial no bairro do Morumbi, São Paulo, 1992-1995. 
Arquitetura Mario Biselli, Artur Katchborian, Eurico Francisco, Livia França 
(autores). 
 
Concurso para sede da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior), Brasília, 2007. 
Arquitetura Mario Biselli e Artur Katchborian (autores), Daniel Corsi, Dani Hirano, 
Laura Pardo e Andre Biselli Sauaia (colaboradores). 
 
Concurso para o SESC (Serviço Social do Comércio) Guarulhos, 2009. 
Arquitetura Mario Biselli e Artur Katchborian (autores); Ana Carolina Ferreira 
Mendes e Cássio Oba Osanai (coordenadores); André Biselli Sauaia, Cássia Lopes 
Moral, Daniel Corsi, Dani Hirano, Luiz Marino Küller, Reinaldo Sigueta Nishimura, 
Cláudia Zanoio, Luciana Conti e Raquel Rodorigo (colaboradores). 
Projeto vencedor do 2° Prêmio no concurso público nacional para o SESC 
Guarulhos. 
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COMPERJ (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro) Petrobrás, Itaboraí, Rio 
de Janeiro, 2008. 
Arquitetura Mario Biselli e Artur Katchborian (autores); Ana Carolina Ferreira 
Mendes, André Biselli Sauaia, Cássia Lopes Moral, Cássio Oba Osanai, Daniel 
Corsi, Dani Hirano, Gabriel César e Santos, Luiz Marino Küller, Paulo Roberto dos 
Santos Barbosa, Reinaldo Sigueta Nishimura, Rodrigo Vaz Ohtake e Taís Cristina da 
Silva (colaboradores). 
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Anexo 2 
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