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Apresentação 

 

Ao apresentar minha dissertação de mestrado na área de 

Teoria, História, Crítica e Projeto de Arquitetura, junto ao Programa 

de Pós Graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e 

com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo (FAPESP) e do Fundo Mackenzie de Pesquisa 

(MackPesquisa), considero necessário expor algumas 

considerações sobre minha trajetória como jovem arquiteta e jovem 

pesquisadora. 

Em dezembro de 2009 me graduei como arquiteta e 

urbanista pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Para a 

conclusão do curso era, e ainda é, necessário que os alunos 

desenvolvessem o Trabalho Final de Graduação (TFG) sobre uma 

temática que coube à escolha de cada um. Minha escolha 

representou para mim um grande desafio intelectual e projetual. 

Meu tema: “Moradia flexível: uma necessidade dos habitantes das 

cidades contemporâneas”. Minha proposta partiu do princípio de 

que a rápida transformação dos modos de vida necessitava de uma 

nova concepção de moradia. Mais do que gerar novas tipologias 

era necessário pensar em estruturas capazes de admitir diferentes 

usos. O projeto apostou nisso, e propôs uma concepção de 

moradia que estabelece uma diferença entre os componentes infra 

estruturais de caráter fixo e os espaços ambíguos, capazes de se 

adaptarem a usos variados sem praticamente ocorrerem 

modificações físicas. Além dos espaços ambíguos, a flexibilidade 

poderia ser adotada através do aumento da superfície de cada 

apartamento, mesmo pós ocupação, através da montagem e 

instalação de uma nova estrutura acoplada à fachada da edificação 

pré existente, de acordo com a necessidade de cada família ou 

morador de cada unidade. A ideia inicial da proposta, ainda sem 

nenhum detalhamento construtivo ou qualquer escolha de material, 

gerou muitos conflitos entre o primeiro orientador da disciplina de 

Projeto e eu. Foram feitos muitos questionamentos cabíveis 

naquele momento por parte de muitos professores que não 

acreditavam que o projeto poderia ser viável enquanto construção 

ou desenvolvido enquanto estudo dentro do tempo disponível para 

a execução de um Trabalho Final de Graduação. Eu tinha 

consciência daquele desafio, assim como eu acreditava que ele 

poderia ser um caminho de aprendizado, mas que estava sendo 

interrompido. Mais adiante, ainda no primeiro semestre daquele 

mesmo ano, o professor da disciplina de Orientação à Monografia, 

o arquiteto e mestre Joan Villà, me acolheu como sua aluna na 



 

 

disciplina de Projeto. Foi o marco de um novo trabalho que 

começou do zero mais uma vez. Dessa vez, sem impedimentos no 

caminho escolhido por mim.  

Os desafios, intelectual e projetual, continuaram presentes, 

como eu tinha consciência de que assim seria desde o início. E foi 

a superação de cada desafio que me incentivava cada vez mais a 

percorrer o caminho do aprendizado. O resultado foi mais do que 

satisfatório, foi excelente – e aqui, peço desculpas pela falta de 

modéstia. Foi um caminho percorrido de grande importância na 

minha formação enquanto estudante e profissional. Além dos 

desafios que o tema impôs, havia a necessidade de superar as 

minhas deficiências teóricas, projetuais e de cultura arquitetônica, 

carregadas ao longo dos quatro anos anteriores do curso. 

Paralelamente ao caminho do “novo” aprendizado escolhido por 

mim, foi inevitavelmente necessário percorrer, paralelamente, o 

caminho do “velho” aprendizado, de forma a superar as minhas 

limitações quanto à Arquitetura, as quais não cabiam à aquele 

momento. Foi durante esse período qualitativo de tamanho 

aprendizado que aflorou a vontade de cursar o Mestrado em 

Arquitetura e, também, mais uma vez, a necessidade de superar 

minhas próprias limitações na formação sobre o tema em estudo. 

Com uma diferença da vontade anterior de aprender, agora: 

aprender e ensinar ou aprender para ensinar. E ainda como futura 

professora que serei, penso que seja necessário ensinar à 

aprender. 

O tema para o Mestrado surgiu durante as conversas com o 

professor Joan Villà, por quem eu tenho muito apreço profissional e 

um exemplo de mestre. Exposto o meu desejo em ter como foco da 

dissertação a Análise Projetual de obras de Arquitetura, o professor 

Villà foi o primeiro a me apresentar, ainda que verbalmente apenas, 

o arquiteto paulista Telésforo Cristófani como um estimado 

professor da casa, onde há um acervo (ainda pouco conhecido) 

com precioso material de suas obras.  

Como orientadora, a inesquecível professora, arquiteta e 

crítica Doutora Ruth Verde Zein. Inesquecível desde a minha 

formação na Graduação, quando tive o privilégio de aprender 

Arquitetura através do redesenho de uma obra edificada na 

disciplina de Teoria da Arquitetura VI. O trabalho, feito em grupo 

com três colegas, ainda tenho guardado. No nosso caso, a loja e 

marcenaria Llussà, no bairro Vila Madalena, em São Paulo. O 

mesmo processo do redesenho repassado pela inesquecível 

professora aos seus alunos (e eu me incluo entre eles), eu aplico 

como metodologia de análise das obras selecionadas de Cristófani.    

Ruth foi quem me apresentou pessoalmente, ou melhor, 

fisicamente, o acervo com o material das obras projetadas e 

construídas pelo arquiteto paulista, permitindo o meu primeiro 



 

 

contato e os muitos outros que viriam depois de despertado o meu 

interesse por aquelas obras. Como um adendo, enfatizo a 

generosidade e confiança com que as arquitetas e professoras, as 

doutoras Ruth Verde Zein, Cecília Rodrigues dos Santos e Ana 

Gabriela Godinho Lima permitiram meu acesso irrestrito ao 

precioso acervo. 

Confesso o meu grande prazer em percorrer este mais novo 

e desafiante caminho escolhido e espero ter feito contribuições à 

Academia com esta dissertação. Espero mais ainda, que essas 

sejam as primeiras de muitas. Exponho aqui minha eterna gratidão 

e admiração à orientadora deste estudo, um exemplo singular de 

mestre e profissional, com quem tive o privilégio de aprender 

imensamente durante essa caminhada e quem me abriu muitas 

portas, permitindo-me um intenso mergulho no aprendizado da 

Arquitetura e da didática necessária para se repassar 

conhecimento. 

As falhas deste estudo devem ser atribuídas tão somente à 

mim, enquanto que os acertos devem sua existência à orientadora 

desta pesquisa que com sua generosidade, experiência e 

profissionalismo, me direcionou durante essa caminhada de 

maneira com que eu fosse ao encontro deles. 
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Resumo

 

Este trabalho propõe a continuação e aprofundamento do 

estudo das obras do arquiteto paulista Telésforo Cristófani (1929-

2002) partindo do seu reconhecimento profissional como 

responsável juntamente com um grupo de talentosos arquitetos 

paulistas, por uma importante renovação no cenário arquitetônico 

paulista nas décadas de 1960-1980.  

O estudo partirá da base estabelecida em trabalhos 

anteriores, aproveitando o acervo organizado pela pesquisa 

documental “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo 

Cristófani (1929-2002)” elaborado pelas pesquisadoras Ana 

Gabriela Godinho Lima, Cecília Rodrigues dos Santos e Ruth Verde 

Zein (2006) e trabalhará na sua complementação e interpretação. A 

presente pesquisa terá como foco conceitual a exploração das 

relações existentes na obra do arquiteto Telésforo Cristófani, entre 

os temas da composição e técnicas construtivas relacionando 

algumas obras para estudo aprofundado, buscando identificar 

estratégias projetuais e analisar as relações entre os resultados 

compositivos e os meios construtivos escolhidos empregados. 

Nesta dissertação propomos construir os instrumentos de 

análise com base nas teorias do teórico alemão do século XIX  

 

Gottfried Semper, e dos teóricos do século XX, o inglês Kenneth 

Frampton e o espanhol Jesús Maria Aparício Guisado, que com a 

excelência de seus estudos nos ajudaram a escolher as lentes 

focais pelas quais desejamos olhar as obras selecionadas e assim 

analisá-las sob o ponto de vista da construção e da composição 

arquitetônica, buscando obter uma base conceitual mais qualificada 

que instrumente a análise do projeto original elaborado pelo 

arquiteto Telésforo Cristófani, sua implantação, o partido 

arquitetônico adotado, o programa, os processos construtivos, os 

materiais escolhidos e as intenções plásticas implícitas em cada 

obra e reveladas em seus resultados formais. 
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Abstract 

 

This work proposes the continuation and deepening the 

study of the works of architect Telésforo Cristófani (1929-2002) 

departing from its recognition as a responsible professional with a 

group of talented architects of São Paulo, for a major overhaul in 

the architectural scene in the decades of 1960-1980.  

The study from the base established in previous studies, 

taking advantage of the collection is organized by the documental 

research “Architects of São Paulo, ideas and works: Telésforo 

Cristófani (1929-2002)” prepared by the researchers Ana Gabriela 

Godinho Lima, Cecília Rodrigues dos Santos and Ruth Verde Zein 

(2006) and will work to its completion and interpretation. This 

research Will focus on the exploration of conceptual relationships in 

the work of the architect Telésforo Cristófani, among the subjects of 

composition and construction techniques relating papers for in-

depth study about design strategies seeking to identify and analyze 

the relationships between the compositional results ans constructive 

ways selected employees. 

This master propose to build the analytical tools based on 

the theories of the nineteenth century German theorist Gottfried 

Semper, and of theorists of the twentieth century, the English theorit  

Kenneth Frampton and the Spanish theorist Jesús Maria Aparício 

Guisado, than with the excellence of this studies have helped us to 

choose focal lenses through which we wish to look like the selected 

works and examine them under the terms of construction and 

architectural composition, looking for more conceptual basis to 

qualified instrument to analyse the original project designed by 

architect Telésforo Cristófani, its implementation, the starting point 

adopted, program, construction processes, materials chosen and 

the intentions underlying each plastic revealed in their work and 

formal results. 
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Introdução 

 

A presente dissertação se propõe a estudar a arquitetura de 

Telésforo Cristófani com base na seleção de alguns dos seus mais 

relevantes projetos. O trabalho também dá continuidade ao esforço 

inicial da pesquisa documental “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: 

Telésforo Cristófani (1929-2002)” elaborada com o financiamento 

do Fundo Mackenzie de Pesquisa (Mackpesquisa) pelas 

pesquisadoras Ana Gabriela Godinho Lima, Cecília Rodrigues dos 

Santos e Ruth Verde Zein (2006).  

A dissertação de Fanny Schroeder de Feitas Araujo (2009)1, 

que tratou das obras do arquiteto Telésforo Cristófani, tem grande 

relevância por ter organizado o levantamento da base documental 

presente no acervo original do arquiteto, apresentando, assim, um 

panorama geral da vida e da obra de Cristófani e dando início ao 

trabalho de reconhecimento e divulgação dos projetos e obras 

desse arquiteto ainda pouco conhecido. O presente trabalho, em 

contrapartida, difere dos objetivos, da metodologia e dos resultados 

propostos pelo trabalho de ARAUJO (2009). Apenas algumas obras  

                                                             
1  ARAUJO, Fanny Schroeder de Freitas. Telésforo Cristófani (1929-2002), 
constribuições à arquitetura paulista. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e 
Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, São Paulo, 2009. 
 

 

 

de Cristofani foram selecionadas para uma análise mais 

aprofundada segundo alguns temas e preocupações precisos, 

relacionados a questões tectônicas e compostivas. 

Importante ressaltar ainda que apesar do acervo das obras 

do arquiteto Telésforo Cristófani já haver sido parcialmente 

organizado, ainda há muito a estudar sobre sua contribuição 

arquitetônica para a arquitetura paulista e brasileira. Dessa 

maneira, este trabalho foi desenvolvido também com a intenção de 

complementar as duas pesquisas anteriores e continuar com o 

processo de reconhecimento e divulgação do trabalho desse 

importante profissional que, assim como muito dos arquitetos de 

sua geração, possui uma vasta produção local e nacional. 

A intenção deste trabalho é a de identificar estratégias 

projetuais e analisar as relações entre os resultados compositivos e 

os meios construtivos escolhidos empregados em algumas das 

obras mais significativas projetadas e construídas pelo arquiteto 

Telésforo Cristófani.2 

                                                             
2 Ler o artigo de: ZEIN, Ruth Verde; LIMA, Ana Gabriela Godinho; CAMARGO, 
Mônica Junqueira. A obra do arquiteto Telésforo Giorgio Cristófani. In: 1° 
Seminário DOCOMOMO São Paulo. Anais do I Seminário DOCOMOMO São 
Paulo, 2004. 
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Esta análise responde ao desejo e ao mesmo tempo à 

necessidade de ensaiar uma aproximação à obra em si que permita 

contemplá-la em sua totalidade, tanto na sua presença e 

permanência enquanto objeto, quanto na sua relação com os meios 

físicos que permitiram sua realização. 

Sendo a obra do arquiteto bastante ampla e variada, foi 

necessário limitar a análise a alguns casos, de maneira a viabilizar 

a pesquisa dentro do tempo disponível para uma dissertação de 

mestrado. Escolheu-se como recorte mais adequado os edifícios 

verticais com tipologias comercial e residencial, que na obra de 

Telésforo Cristófani assumem uma certa variedade formal, 

construtiva e material, demonstrando assim, a preocupação e o 

cuidado do arquiteto em adequar o processo e os resultados, às 

exigências que cada obra objetivamente propõe e do momento em 

que é concebida e construída.  

Nesta pesquisa, propomos realizar não apenas uma 

documentação mais extensa das obras, mas também ensaiar 

algumas análises projetuais, aqui propostas, a partir de uma 

questão fundamental para a compreensão do âmbito disciplinar da 

arquitetura: se a conformação prévia e/ou concomitante de um 

repertório de possibilidades, de experimentações e de realizações 

pode ser compreendida como referência necessária, mesmo que 

em si mesma insuficiente, para pensar o “novo”. E ainda, se o 

conjunto de conhecimentos acumulados pelos arquitetos e 

incorporados na proposição projetual deixa registros perceptíveis 

na obra que possam ser, por assim dizer, "decifrados" pelo estudo 

aprofundado da mesma.  

A presente dissertação está dividida em quatro partes, 

distintas, e não imediatamente complementares. A primeira delas 

apresentará uma breve biografia profissional do arquiteto de 

maneira a nos mostrar sua trajetória. Nesta mesma parte, também 

serão apresentados alguns dos seus projetos e obras de maneira a 

demonstrar os diferentes caminhos escolhidos por Cristófani como 

resposta à cada desafio projetual que se apresentou diante dele e 

como buscou adequar o processo e os resultados, às exigências 

que cada obra objetivamente propõe, evidenciando essa 

capacidade de adaptação às circunstâncias técnicas, ao tempo e 

ao lugar.  

A segunda parte buscará, através da releitura das teorias e 

dos conceitos de ilustres autores como Gottfried Semper, Kenneth 

Frampton, Jesús Maria Aparício Guisado, entre outros, construir 

elementos de análise que possam nos auxiliar na escolha das 

lentes focais pelas quais olharemos as obras selecionadas, 

fundamentando assim uma ou mais possíveis leituras feitas através 

de um determinado ângulo escolhido. 

A terceira delas tratará de questões metodológicas e 

conceituais, revelando todo o processo necessário para a 
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elaboração e interpretação das obras. A metodologia tratará de um 

novo arranjo entre os métodos utilizados por outros autores em 

trabalhos de excelência apresentados no capítulo anterior e que, 

uma vez ajustados à proposta desta pesquisa, poderão se tornar 

adequados à ela. Logo, serão apresentadas, nesta mesma parte, 

as obras selecionadas para análise e a análise, propriamente dita, 

de cada uma delas. 

A quarta e última parte encerrará a dissertação com uma 

breve conclusão à respeito dos resultados de caráter experimental 

obtidos a partir das possíveis leituras apresentadas. 

Esclarecemos que este trabalho não tem a pretensão de se 

referir as leituras apresentadas de cada obra como sendo as únicas 

possíveis e certas. Ao contrário disso, serão apresentadas algumas 

das leituras possíveis de serem feitas diante das lentes teóricas e 

conceituais escolhidas pelas quais olharemos essas obras. Logo, 

cabem hoje, e caberão futuramente, outras possíveis leituras 

quando trocadas as lentes e/ou o ângulo escolhido pelo qual se 

deseja observar cada uma das obras.
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I.1. 

Uma trajetória: breve biografia profissional do arquiteto Telésforo Cristófani 

 

Telésforo Giorgio Cristófani (1929 – 2002) graduou-se 

arquiteto pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1952. Iniciou sua 

carreira trabalhando na construtora de seus tios, Salfacci & 

Buchignani. No final da década de 1950 organizou escritório próprio 

e individual que manteve durante toda sua carreira. Desenvolveu 

muitos projetos com parcerias, associando-se com outros 

arquitetos, tais como: Francisco Petracco, Roberto Loeb, Fábio 

Penteado, João Walter Toscano e Décio Tozzi. 

Além do projeto e obra de arquitetura, desde o início de sua 

carreira profissional, o arquiteto também dedicou-se à arquitetura 

de interiores desenvolvendo “lay-out” de espaços, paginação de 

pisos e forros, planejamento de iluminação para residências e 

empreendimentos comerciais, tendo em diversas ocasiões 

desenhado todos os móveis para diversos projetos seus. 

No ano de 1957, a revista Acrópole publicou pela primeira 

vez suas obras nas edições de setembro e novembro, 

respectivamente sobre o Edifício Tuscania e sobre sua própria 

residência, ambas no bairro dos Jardins em São Paulo. Esta 

mesma revista publicou outras seis obras do arquiteto até o seu 

fechamento no ano de 1971. 

Cristófani tinha entre 35 e 40 anos de idade, quando 

desenvolveu diversos projetos importantes da sua carreira como o 

Edifício Giselle, na Avenida Nove de Julho, e o Restaurante Vertical 

Fasano, na Rua Dom José de Barros, no centro de São Paulo, 

ambos reconhecidos e premiados pela categoria profissional.  

Foi através de contatos familiares que Cristófani foi 

convidado pelo proprietário do Restaurante Vertical Fasano para 

projetar a residência de seu filho, Fabrizio Fasano, em São Paulo. 

Também através de convites vindos por contatos entre 

familiares e amigos, Cristófani foi encarregado do projeto de três 

restaurantes Rubayat em São Paulo, o primeiro na Rua Vieira de 

Carvalho, no Centro de São Paulo, e depois as filiais na Alameda 

Santos e na Avenida Faria Lima. 

Participou de diversas concorrências públicas e projetou 

uma série de conjuntos habitacionais e mais de trinta escolas para 

o Governo do Estado de São Paulo em cidades do interior como 
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Pindamonhangaba, Embu e Franca entre os anos 1970 e 1990. O 

arquiteto é também autor do edifício para escola primária da 

Graded School (Escola Graduada) de 1976, no Morumbi em São 

Paulo. 

Foi professor das Faculdades de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie (FAU-MACK), da 

Universidade Católica de Santos (FAU-UNISANTOS) e da 

Universidade de São Paulo (FAU-USP) por alguns anos. Integrou 

também diversas diretorias do Instituto dos Arquitetos do Brasil 

(IAB-SP) 3. 

Sua obra discreta e ao mesmo tempo marcante e seu papel 

como professor são reconhecidos pela qualidade e propriedade por 

várias gerações de arquitetos que foram seus alunos, estagiários, 

colaboradores e sócios. Estando ainda pouco divulgada e 

estudada, sua contribuição corre o risco de ser injustamente 

esquecida, cabendo à academia o esforço de sistematizar, divulgar 

e aprofundar o reconhecimento de sua contribuição.  

                                                             
3  Ler mais sobre a biografia do arquiteto em: ARAUJO, Fanny Schroeder de 
Freitas. Telésforo Cristófani (1929-2002), constribuições à arquitetura paulista. 
Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2009. 

 

 

Fotografia do arquiteto Telésforo Cristófani em seu escritório. Ao fundo, painel com 
a fotografia do Edifício Giselle, projetado e construído pelo arquiteto em São 

Paulo, em 1969. 
 
 

Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani 

(1929-2002)”. 
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I.2. 

Praticando diferentes caminhos da cultura arquitetônica de seu tempo

 

Ao longo de toda a sua obra, Telésforo Cristófani projetou 

para situações econômicas e técnicas muito diversas, em cada 

caso buscando adequar o processo criativo, os meios técnicos e os 

resultados plásticos, atendendo às exigências que cada obra 

objetivamente propõe, evidenciando a sua capacidade de 

adaptação e ajuste da sua criatividade às circunstâncias técnicas, 

ao tempo, ao lugar e à legislação. Ao mesmo tempo, a qualidade 

da sua obra permite e facilita uma análise crítica criteriosa que 

pode ajudar a iluminar a questão dos processos projetuais 

empregados naquele momento e contexto histórico. 

Serão apresentados a seguir, de forma breve e suscinta, 

alguns dos projetos e obras significativos elaborados por Cristófani, 

durante sua trajetória profissional, um panorama breve que 

permitirá obter mais informações sobre sua capacidade de adaptar 

cada projeto e obra aos desafios propostos. Desafios que 

permitiram que esse profissional experimentasse experiências de 

todo o tipo, reveladas em cada projeto e cada obra, e que informam 

uma aproximação muito precisa de sua habilidade como arquiteto 

projetista para manipular os recursos construtivos em função das 

suas intenções compositivas. 

Algumas das obras apresentadas nesta dissertação serão 

as mesmas mencionadas por ARAUJO (2009) em seu trabalho. 

Isso acontecerá por um único motivo: dentre os 139 projetos 

catalogados e recolhidos do acervo do arquiteto, apenas 26 foram 

digitalizados pelas professoras e pesquisadoras Ana Gabriela 

Godinho Lima, Cecília Rodrigues dos Santos e Ruth Verde Zein, 

segundo critérios de seleção adotados por aquela pesquisa inicial. 

E dentre os 26 projetos digitalizados, buscamos, assim como 

ARAUJO, aqueles que possuem mais informações (desenhos 

técnicos, perspectivas, fotografias de época, entre outras) e que ao 

mesmo tempo ilustram as diferentes experiências de Cristófani. 

Os edifícios escolares, por exemplo, representam uma 

quantidade considerável de projetos na produção de Telésforo 

Cristófani, conforme destacou ARAUJO (2009). Segundo a autora, 

essas obras significam mais de 26% de todas as obras projetadas 

pelo arquiteto, somando no total, 37 escolas. 



 

 

Dentre elas estão o Grupo Escolar Típico Rural, datado do 

ano de 1967, no município de Garça, estado de São Paulo; e a 

escola particular Graded School (Escola Graduada), datada do ano 

de 1976, localizada no bairro nobre do Morumbi, 

capital paulista. 

Mesmo tendo programas quase similares, as duas escolas 

apresentaram outros desafios para Cristófani, que respondeu à eles 

de maneira muito distinta, porém com o mesmo cuidado e atenção 

que podem ser conferidos, por exemplo, nos detalhes construtivos 

registrados nos desenhos de ambas as obras.

O Grupo Escolar Típico Rural possui uma grande cobertura 

em abóbadas de berço, construídas em concreto armado, que 

abriga todo o programa do edifício. O cuidado de Cristófani com a 

obra pode ser notado, inclusive, no ajuste das divisões internas que 

delimitam cada um dos ambientes de forma que coincidam com as 

peças que unem as abóbadas duas a duas.

A Escola Graduada, também construída em concreto 

armado, está subdividida em três blocos i

implantados de maneira a se adaptar ao terreno em declive. Com 

forma escultórica, se destaca a rampa helicoidal externa ao bloco 

principal do edifício e que logo é notada por quem o observa do 

lado de fora. 

s estão o Grupo Escolar Típico Rural, datado do 

ano de 1967, no município de Garça, estado de São Paulo; e a 

escola particular Graded School (Escola Graduada), datada do ano 

de 1976, localizada no bairro nobre do Morumbi, região sul da 

Mesmo tendo programas quase similares, as duas escolas 

apresentaram outros desafios para Cristófani, que respondeu à eles 

de maneira muito distinta, porém com o mesmo cuidado e atenção 

nos detalhes construtivos 

registrados nos desenhos de ambas as obras. 

O Grupo Escolar Típico Rural possui uma grande cobertura 

, construídas em concreto armado, que 

abriga todo o programa do edifício. O cuidado de Cristófani com a 

pode ser notado, inclusive, no ajuste das divisões internas que 

delimitam cada um dos ambientes de forma que coincidam com as 

peças que unem as abóbadas duas a duas. 

A Escola Graduada, também construída em concreto 

armado, está subdividida em três blocos interligados por rampas 

implantados de maneira a se adaptar ao terreno em declive. Com 

forma escultórica, se destaca a rampa helicoidal externa ao bloco 

principal do edifício e que logo é notada por quem o observa do 

               

Solução em abóbadas de berço

Detalhe construtivo das abóbadas em concreto armado no Grupo Escolar Típico 

 
Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ide
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de berço em concreto armado no Grupo Escolar Típico 

Rural.

 
 

Detalhe construtivo das abóbadas em concreto armado no Grupo Escolar Típico 
Rural. Sem escala. 

 

cervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani 

(1929-2002)”. 
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Outros exemplos como esses, serão apresentados a seguir, 

e partem de uma questão fundamental para a compreensão do 

âmbito disciplinar da arquitetura: se a conformação de um 

repertório de possibilidades, de experimentações e de realizações 

pode ser compreendida como referência necessária, mesmo que 

em si mesma insuficiente, para pensar o “novo”. E ainda, se o 

conjunto de conhecimentos acumulados pelos arquitetos e 

incorporados na proposição projetual deixa registros perceptíveis 

na obra. 

As residências projetadas e construídas por Cristófani, 

apesar de sua pequena escala, também são obras com suficiente 

complexidade programática e formal. E assim como as escolas, 

também assumem os resultados compositivos obtidos através das 

escolhas projetuais e construtivas do arquiteto diante das 

possibilidades dadas à ele naquele momento. 

A Residência do Arquiteto, datada do ano de 1957, 

localizada no bairro Jardim Paulistano, na capital paulista, tem seu 

programa distribuído em dois blocos separados e com tamanhos 

distintos locados em um lote estreito e de grande profundidade. O 

primeiro e maior abriga as funções de lazer e descanso da família 

do proprietário, que neste caso, trata-se do próprio arquiteto 

Cristófani. Enquanto que o segundo e menor bloco, localizado nos 

fundos do terreno, abriga a área de serviço e descanso da 

empregada. Essa separação das funções em blocos distintos deixa 

clara a relação de hierarquia social ilustrada pela imagem da 

“Pirâmide Social”. 

 
 

Fotografia da Graded School. Destaque para a rampa helicoidal. 

 

 

Elevações da Graded School. Destaque para os três patamares, nos quais os 
volumes se ajustaram, e para as rampas que ligam um volume ao outro.  

Sem escala. 
 
 

Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani 

(1929-2002)”. 
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O programa que coube ao bloco maior foi distribuído em 

dois pavimentos, sendo que no pavimento superior está toda a área 

de descanso ou ainda denominada como área noturna. Seu acesso 

só é possível por uma escada localizada em posição de destaque 

no interior do edifício e construída a partir de uma viga de concreto 

armado pintado de branco e apoiada no solo e na laje, vencendo 

2,50 metros de altura e com projeção horizontal em forma de semi-

círculo.  

Já a ligação entre os dois blocos ocorre pelo piso térreo e 

pelo paisagismo construído na mesma cota. 

A laje plana nos dois blocos assume a vontade do arquiteto 

em buscar a imagem de modernidade corrente na época. 

Outros resultados compõem o projeto final da Residência 

Fabrizio Fasano, de 1968, localizada no bairro Cidade Jardim, 

também na capital paulista. 

Ao contrário da residência anterior, o programa da 

Residência Fabrizio Fasano fora distribuído em um único bloco de 

dois pavimentos em um terreno plano. Porém, diferentemente do 

exemplo anterior, todo o programa está disposto no pavimento 

superior. No térreo encontram-se apenas a garagem dos 

automóveis e a piscina localizada na área externa. 

 

 

Plantas da Residência do Arquiteto publicadas na Revista Acrópole n° 229.  
Sem escala. 

 

 

 

À esquerda: fotografia da fachada frontal da Residência do Arquiteto  
À direita: da escada no interior da Residência do Arquiteto. 

Fotografias publicadas na Revista Acrópole n° 229. 
 
  
 

Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani  

(1929-2002)”. 



 

 

O acesso ao pavimento superior, no caso da Residência 

Fabrizio Fasano, se dá por duas escadas externas, em concreto 

armado aparente, anexadas ao único volume, em forma de 

paralelepípedo. Internamente, as escadas definem duas áreas, que 

tem focos de interesse invertidos (cruzados em “X”), conformados 

pelas áreas fechadas (dormitórios, cozinha e área de serviço), em 

contraponto com as áreas abertas (hall, corredor e sala). 

Externamente, essas passaram a ser elementos compositivos das 

quatro fachadas do edifício. Porém, neste caso, a composição é 

justificada pela construção, uma vez que o volume em forma de 

paralelepípedo pôde ser construído com uma única laje contínua, 

sem recortes para encaixar as escadas, de forma que também 

houvesse uma continuidade da estrutura. Justificável para a 

obtenção de uma construção econômica e racional.

O telhado plano é outro elemento compositivo na residência. 

E, neste caso, trata-se do mesmo telhado tripartido projetado e 

construído por Sérgio Bernardes em sua res

Janeiro, em 1960-1961 (BRUAND, 2008, p.290).

 

 

Fotografia e desenhos da Residência Fabrizio Fasano publicados na Revista Casa 

Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani

O acesso ao pavimento superior, no caso da Residência 

Fabrizio Fasano, se dá por duas escadas externas, em concreto 

armado aparente, anexadas ao único volume, em forma de 

Internamente, as escadas definem duas áreas, que 

os de interesse invertidos (cruzados em “X”), conformados 

pelas áreas fechadas (dormitórios, cozinha e área de serviço), em 

contraponto com as áreas abertas (hall, corredor e sala). 

, essas passaram a ser elementos compositivos das 

das do edifício. Porém, neste caso, a composição é 

justificada pela construção, uma vez que o volume em forma de 

paralelepípedo pôde ser construído com uma única laje contínua, 

sem recortes para encaixar as escadas, de forma que também 

idade da estrutura. Justificável para a 

obtenção de uma construção econômica e racional.  

O telhado plano é outro elemento compositivo na residência. 

se do mesmo telhado tripartido projetado e 

construído por Sérgio Bernardes em sua residência no Rio de 

1961 (BRUAND, 2008, p.290). 

Fotografia e desenhos da Residência Fabrizio Fasano publicados na Revista Casa 
e Jardim n° 199. 

ias e obras: Telésforo Cristófani            
(1929-2002)”. 

Planta do pavimento superio

Corte transversa
 

Fachada posterior da Residência 
Fabrizio Fasano. 
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Planta do pavimento superior da Residência Fabrizio Fasano. Sem escala. 

 

Corte transversal da Residência Fabrizio Fasano. Sem escala. 

Fachada posterior da Residência 



 

 

Mas não é só o telhado da residência 

Cristófani faz referência na Residência de Fabrizio Fasano. Bruand 

(1981, p. 291) menciona as intenções compositivas de Bernardes 

quando uniu, num mesmo plano plástico, a tradição luso

e as tendências mais representativas da

contemporânea. Intenções que também notamos na obra de 

Cristófani. Em ambos os edifícios a tradição é lembrada 

discretamente pelo telhado avançado em relação às paredes de 

vedação para garantir sua proteção em relação às águas pluviais, e 

pelo cruzamento das vigas aparentes em madeira que o sustentam. 

Enquanto que as tendências contemporâneas são lembradas pela 

pureza formal, pelos princípios racionalistas e pelo uso da estrutura 

em concreto armado aparente no pavimento inferior e na 

construção das escadas. 

Quanto ao programa, à implantação

com o entorno, os dois projetos são distintos. A Residência de 

Sérgio Bernardes apresenta um programa mais extenso do que o 

da Residência de Fabrízio Fasano, já apresentada

residência de Bernardes está disposto em dois níveis que se 

ajustam ao esporão rochoso, na Avenida Niemeyer, no Rio de 

Janeiro. Como descreveu Bruand, o primeiro nível, dedicado às 

dependências de estar, se encontra “no mesmo nível da plataforma 

de acesso colocada na última plataforma natural do esporão 

rochoso, [enquanto que] os níveis inferiores

o da residência de Bernardes ao qual 

Cristófani faz referência na Residência de Fabrizio Fasano. Bruand 

(1981, p. 291) menciona as intenções compositivas de Bernardes 

quando uniu, num mesmo plano plástico, a tradição luso-brasileira 

e as tendências mais representativas da arquitetura 

contemporânea. Intenções que também notamos na obra de 

Cristófani. Em ambos os edifícios a tradição é lembrada 

discretamente pelo telhado avançado em relação às paredes de 

vedação para garantir sua proteção em relação às águas pluviais, e 

cruzamento das vigas aparentes em madeira que o sustentam. 

Enquanto que as tendências contemporâneas são lembradas pela 

pureza formal, pelos princípios racionalistas e pelo uso da estrutura 

em concreto armado aparente no pavimento inferior e na 

à implantação e à relação do edifício 

, os dois projetos são distintos. A Residência de 

Sérgio Bernardes apresenta um programa mais extenso do que o 

, já apresentada. O programa da 

está disposto em dois níveis que se 

ao esporão rochoso, na Avenida Niemeyer, no Rio de 

Como descreveu Bruand, o primeiro nível, dedicado às 

no mesmo nível da plataforma 

de acesso colocada na última plataforma natural do esporão 

os níveis inferiores [inclusive o nível em 

que se encontram os dormitórios]

esporão”. (1981, p. 290) 

Fachada frontal da Residência do Arquiteto Sérgio Bernardes

Residência do arquiteto Sérgio Bernardes implantada no esporão rochoso.

Fonte: BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil.
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que se encontram os dormitórios] estão presos aos flancos desse 

 

frontal da Residência do Arquiteto Sérgio Bernardes. 
 

 

Residência do arquiteto Sérgio Bernardes implantada no esporão rochoso. 
 
 
 

Arquitetura contemporânea no Brasil. São Paulo: Editora 
Perspectiva, 2008. (p.290-291) 



 

 

Planta do pavimento inferior da Residência do Arquiteto de Sérgio Bernardes

Planta do pavimento superior da Residência do Arquiteto de Sérgio Bernardes

 
Fonte: BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil.

Perspectiva, 2008.

 
pavimento inferior da Residência do Arquiteto de Sérgio Bernardes.  

Sem escala. 

 
Planta do pavimento superior da Residência do Arquiteto de Sérgio Bernardes.  

Sem escala. 

Arquitetura contemporânea no Brasil. São Paulo: Editora 
Perspectiva, 2008. (p.290-291) 

Outras soluções, ou melhor, outras escolhas feita

Cristófani como resposta aos

na Residência Adriano Guidotti, projetada e construída no ano de 

1975, no bairro do Morumbi, zona sul da cidade de São Paulo.

Implantada em um terreno em declive, o único volume 

parece ter se encaixado no lote em três meio

residência se dá pelo nível intermediário, onde uma única laje de 

cobertura com 16 metros de vão e

laterais, criando assim uma cobertura que abriga os automóveis na 

garagem. Na cota mais baixa, estão situados os ambientes diurnos, 

inclusive o jardim e a piscina localizados na área externa. Já no 

pavimento superior, com vist

ambientes noturnos ou dormitórios.

dão por escadas internas. 

Como último exemplo de tipologia residencial, chamamos a 

atenção para a Residência Luiz Augusto Peccioli, do ano de 1999, 

localizada no Condomínio Laranjeiras, no município litorâneo de 

Paraty, no estado do Rio de Janeiro.

Situada em um lote de esquina, a residência é composta por 

um único volume com um telhado de duas águas interrompido, em 

alguns momentos, por vazios que formam pátios

a luz natural entra no edifício, iluminando alguns dos ambientes 
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Outras soluções, ou melhor, outras escolhas feitas por 

Cristófani como resposta aos outros desafios podem ser conferidos 

Adriano Guidotti, projetada e construída no ano de 

Morumbi, zona sul da cidade de São Paulo. 

Implantada em um terreno em declive, o único volume 

parece ter se encaixado no lote em três meio-níveis. O acesso à 

residência se dá pelo nível intermediário, onde uma única laje de 

cobertura com 16 metros de vão está apoiada nas empenas cegas 

laterais, criando assim uma cobertura que abriga os automóveis na 

garagem. Na cota mais baixa, estão situados os ambientes diurnos, 

inclusive o jardim e a piscina localizados na área externa. Já no 

pavimento superior, com vista para a área externa, estão os 

ambientes noturnos ou dormitórios. Os acessos aos meio-níveis se 

Como último exemplo de tipologia residencial, chamamos a 

Luiz Augusto Peccioli, do ano de 1999, 

no Condomínio Laranjeiras, no município litorâneo de 

Paraty, no estado do Rio de Janeiro. 

Situada em um lote de esquina, a residência é composta por 

um único volume com um telhado de duas águas interrompido, em 

alguns momentos, por vazios que formam pátios internos por onde 

a luz natural entra no edifício, iluminando alguns dos ambientes 
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internos, e por onde também é garantida a ventilação do interior do 

edifício. 

A sala com pé direito duplo está delimitada por grandes 

caixilhos que sustentam grandes planos envidraçados, garantindo a 

luminosidade desse ambiente - como pode ser visto na fachada 

posterior. Ainda com o mesmo cuidado, notamos a preocupação do 

arquiteto ao prolongar a cobertura em relação ao plano envidraçado 

de forma a evitar a incidência direta dos raios solares no ambiente 

em dias muito quentes. Considerando, assim, o clima litorâneo no 

trópico. Alinhado à projeção do telhado, o piso também foi 

prolongado, e logo, formou-se um alpendre que continua com o 

gramado à sua frente. Cristófani buscou uma combinação entre as 

técnicas construtivas e compositivas tradicionais, solução com o 

alpendre, e as contemporâneas, solução com os grandes caixilhos 

que sustentam os planos envidraçados. 

 

Corte transversal da Residência Adriano Guidotti. Sem escala. 
 

 
 

Perspectivas da Residência Luiz Augusto Peccioli. 
 
 

 
Residência Luiz Augusto Peccioli. À esquerda: um dos pátios internos;  

e à direita: o alpêndre. 
 

 
 

Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani  
(1929-2002)”. 
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Elevações da Residência Luiz Augusto Peccioli. Sem escala. 
 
 
 

 
Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani            

(1929-2002)”. 

Neste breve panorama que ilustra os diferentes caminhos 

tomados por Cristófani, apresentaremos também, ainda de forma 

muito breve e suscinta, outros dois projetos para concursos 

elaborados pelo arquiteto, em parceria com outros profissionais. 

Tratam-se de projetos de grande escala e com programas 

extensos, demonstrando, mais uma vez, a busca do arquiteto 

Cristófani em adequar o processo e os resultados, às exigências 

que cada obra objetivamente propõe, evidenciando essa 

capacidade de adaptação às circunstâncias técnicas, ao tempo e 

ao lugar. 

Telésforo Cristófani, em parceria com Francisco Petracco, 

Jon Maitrejean e Nelson Morse, participou do I Concurso de Ante 

Projeto Assembléia Legislativa MG (Palácio da Inconfidência) no 

ano de 1962. O projeto propõe um único volume implantado ao lado 

de uma praça que serviria de espaço público para possíveis 

manifestações cívico-políticas. Em publicação na Revista Acrópole 

n° 283, os arquitetos Cristófani, Petracco, Maitrejean e Morse 

afirmaram que, no projeto, o “hall nobre é uma praça coberta, 

prolongamento abrigado e dramatizado da praça cívica”. 

Quanto à vedação, as fachadas frontal e posterior são de 

concreto aparente com “paramentos” em concreto texturizado com 

orifícios que filtram a luz natural para dentro do edifício, enquanto 

que as fachadas laterais são de concreto aparente e vidro. O uso 

de grandes panos de concreto armado aparente é característico 
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nessa obra e será posteriormente usado em outros projetos do 

autor, que irão explorar suas propriedades plásticas e materiais. 

O sistema estrutural, em concreto armado, é composto por 

grandes pilares e lajes nervuradas que são organizados em duas 

partes estruturais que funcionam de maneira independente: uma 

contêm as galerias laterais, enquanto que a outra, o plenário que 

apoia-se em quatro pilares. 

Já o projeto para o Clube XV, no ano de 1963, na cidade 

litorânea de Santos, no estado paulista, contou com a parceria de 

Sergio Bergamin, Mario Yoshinaga e Ugo Tedeschi. Com o projeto 

proposto, a equipe de arquitetos ficou em 5° lugar. 

Inserido em um terreno delimitado por três ruas e próximo 

ao mar, o único volume em concreto armado aparente está 

suspenso do solo e apoiado em quatro pilares. O primeiro 

pavimento, onde está localizada a piscina, é o qual possui maior 

dimensão. Sua extensão protege e projeta sombra no pavimento 

térreo, por onde há o acesso ao edifício. 

Assim como o primeiro, os pavimentos superiores abrem-se 

para o mar, através de sacadas que serviriam de mirantes. E a 

cada andar, a extensão do piso diminui, de forma que o volume 

seja escalonado. 

Com três fachadas cegas voltadas para a “paisagem 

monótona constituída pela monstruosa repetição de edifícios 

consequentes da desenfreada especulação imobiliária” (memorial 

do projeto), o único volume se apresenta como uma grande caixa 

fechada para quem o observa do seu exterior. O contrário se 

apresenta para o observador quando se encontra em uma das 

sacadas, no interior do edifício. Assim o edifício parece “comunicar-

se com o céu e o mar” (memorial do projeto. Fonte: acervo 

“Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-

2002)”. 

Ao procurar analisar as relações possíveis de estabelecer 

entre as técnicas edificatórias e as intenções compositivas nesta 

dissertação, levanta-se a hipótese de que a relação com a técnica 

se estabelece num processo de compreensão de suas exigências 

em função de sua especificidade bem como da exploração das 

possibilidades que sugere ou permite, num momento de sucessivas 

escolhas e consequentes definições que vai progressivamente 

afinando o projeto até seu resultado pleno. Condicionantes como 

tempo, lugar, legislação, orçamento, materiais e técnicas 

disponíveis também definem o resultado do projeto. Enquanto que 

a forma é e faz parte da tradição disciplinar. 

Para exemplificar esta atitude, essencialmente projetual, a 

pesquisa se propõe realizar, de maneira sistemática, a análise de 

um conjunto de obras selecionadas sob o ponto de vista da 
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construção e da composição arquitetônica, entendidas em amplo 

sentido e, inclusive, embasadas em seu momento histórico e dentro 

de uma tradição disciplinar cuja ambiência permitirá ou facilitará 

certas escolhas e caminhos, que a criatividade e inventividade do 

arquiteto cristaliza pontualmente em uma obra determinada. 

 
 

 
 

 
 
 

Perspectivas da proposta para o I Concurso de Ante Projeto Assembléia 
Legislativa MG (Palácio da Inconfidência) 

 

     
 

Corte esquemático da proposta para o Concurso Clube XV. Sem escala. 
 

 
 

Perspectiva da proposta para o Concurso Clube XV. 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani            

(1929-2002)”.
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II.1. 

Construindo instrumentos de análise das obras de Telésforo Cristófani

 

Neste capítulo, propomos construir os instrumentos de 

análise com base nas teorias de outros autores que com a 

excelência de seus estudos nos ajudaram a escolher as lentes 

focais pelas quais desejamos olhar as obras selecionadas e assim 

analisá-las sob o ponto de vista da construção e da composição 

arquitetônica, buscando obter uma base conceitual mais qualificada 

que instrumente a análise do projeto original elaborado pelo 

arquiteto, sua implantação, o partido arquitetônico adotado, o 

programa, os processos construtivos, os materiais escolhidos e as 

intenções plásticas implícitas em cada obra e reveladas em seus 

resultados formais.  

Na análise das obras será considerada como base 

conceitual, as considerações propostas por Carlos Eduardo Dias 

Comas no texto “Projeto arquitetônico disciplina em crise, disciplina 

em renovação” (1985, p. 01) 4 , no qual o autor discute quais 

poderiam ser as especificações formais básicas da solução de um 

problema de projeto. Segundo esse autor seriam elas 

resumidamente: 
                                                             
4  COMAS, Carlos Eduardo Dias. Projeto arquitetônico disciplina em crise, 
disciplina em renovação. São Paulo: Projeto Editores Associados, 1986.  

1. As especificações formais de natureza geométrica, como 

configuração, compartimentação, associação e distribuição de 

espaços e volumes; 

2. As especificações formais de natureza técnico-construtiva, como 

a definição primária de componentes e sistema estrutural; 

3. As especificações formais de natureza essencialmente figurativa, 

como a ênfase da composição arquitetônica proposta. 

E todas estas especificações formais necessariamente 

coordenadas entre si. 

Serão consideradas, também como base conceitual da 

análise proposta, o conteúdo posto no livro “J. Ll. Sert: construcción 

y arquitectura” dos autores Edgardo Mannino e Ignacio Paricio5. Ao 

desenvolverem a análise de três edifícios de J. Ll. Sert, esses 

autores procuraram compreender as relações entre a arquitetura e 

a construção, fazendo-o por meio da análise das relações entre o 

resultado arquitetônico e os meios construtivos empregados. 

                                                             
5 IGNACIO, Paricio; MANNINO, Edgardo. J. Ll. Sert: Construcción y Arquitectura. 
Barcelona: Gustavo Gili, 1983. 
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Além desses trabalhos, consideraremos como de grande 

importância para a conceituação desta pesquisa e na elaboração 

das análises das obras a releitura da teoria da transformação de 

material [Stoffwechseltheorie] do arquiteto e teórico alemão do 

século XIX, Gottfried Semper (1803-1879), presente nas suas obras 

mais importantes, Die Vier Elemente der Baukunst (1851) e Der Stil 

(1860), através da leitura dos trabalhos de Hanno-Walter Kruft 

(1990)6 e de Izabel Amaral (2009)7. 

Segundo a autora, as obras de Semper vêm revestidas de 

uma reflexão sobre a noção de estilo e sobre a policromia da 

arquitetura grega, apresentando em primeiro plano as explicações 

do autor sobre a origem da arquitetura a partir da imagem da 

cabana primitiva, e os argumentos sobre os “quatro elementos da 

arquitetura” e as “quatro técnicas fundamentais”. Mas, ainda 

segundo a própria autora, independentemente destes aspectos, o 

teórico procura explicar alguns fenômenos importantes da 

expressão da construção, como por exemplo os conceitos de 

tectônico e estereotômico, e por isso, a sua teoria da transformação 

de material poderá servir de guia a uma nova reflexão sobre o 

projeto de arquitetura. 

                                                             
6 KRUFT, Hanno-Walter. Historia de a teoria de la arquitectura. Barcelona: Alianza, 
1990, vol. 1 e 2. 
7 AMARAL, Izabel. Reatualizando Gottfried Semper: entre exposições universais, 
concursos e teoria do projeto. Artigo publicado no congresso IV Projetar realizado 
em outubro de 2009. 

Além da teoria semperiana, os estudos de Kenneth 

Frampton (1995)8 sobre os conceitos de tectônico e estereotômico 

e do livro “El Muro”, de Jesús Maria Aparício Guisado (2005)9 que 

considera ambos conceitos como duas formas distintas de ver a 

arquitetura e analisá-la, serão também considerados como de 

grande importância para a conceituação deste trabalho.  

Para maior clareza, a releitura dessas teorias e desses 

conceitos serão apresentados e definidos a seguir para que no 

próximo capítulo possam ser aplicados na análise das obras 

selecionados, não só nas suas propriedades materiais e 

construtivas, mas também quanto às suas ideias, intenções e 

visões arquitetônicas. 

E por fim, também importante para o estabelecimento da 

base conceitual deste trabalho, a priorização da descrição como 

etapa necessária e anterior à análise e interpretação da obra, como 

proposto no livro pioneiro, “Residências em São Paulo 1947-1975” 

de Marlene Milan Acayaba (1986) 10 . Neste trabalho, a autora 

procede a uma leitura cuidadosa de cada obra, enfatizando os 

aspectos que serão mais proveitosos para efetuar a análise 

                                                             
8  FRAMPTON, K. Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in 
Nineteenth and Twentieth Century Architecture. Cambridge: MIT, 1995. 
9 APARICIO GUISADO, J.M. El muro. Buenos Aires: Libéria Técnica, 2005. 
10 ACAYABA, Marlene Milan. Residências em São Paulo 1947-1975.  São Paulo: 
Projeto, 1986. 
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proposta como passo de preparação anterior à sua análise e 

interpretação. 

Temos a consciência de que as ferramentas utilizadas, 

sobretudo os conceitos de estereotômico e tectônico, são limitadas, 

e por isso sua utilização não cabe à análise projetual de toda e 

qualquer arquitetura. Nesta dissertação, essas ferramentas se 

mostraram eficazes nas análises projetuais das obras selecionadas 

para estudo sob o ponto de vista da construção e da composição.  
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II. 2. 

Reinterpretando Gottfried Semper e a teoria da transformação de material [Stoffwechseltheorie] 

 

Este capítulo propõe uma releitura do arquiteto e teórico 

alemão Gottfried Semper (1803-1879), mais particularmente da 

sua teoria da transformação de material [Stoffwechseltheorie], 

presente nas suas obras mais importantes, Die Vier Elemente der 

Baukunst (1851) e Der Stil (1860).11 

 Segundo a autora Izabel Amaral, a obra do teórico 

Gottfried Semper: 

 

“insere-se no contexto das preocupações típicas do 

século XIX, mais particularmente na Alemanha, 

onde o debate arquitetônico teve a noção de estilo 

como tema central, num período de 

                                                             
11 A mesma proposta feita antes por Izabel Amaral em sua tese de doutorado 
(2010) e em seu artigo (2009) foi de grande relevância para esta parte da 
dissertação. Sua visão e interpretação foram adotados e aparecem em muitos 
pontos deste capítulo.  

questionamento da arquitetura eclética (...). Neste 

contexto a materialidade da arquitetura foi um 

assunto fundamental, e foi tratada dentro das novas 

considerações da filosofia da estética alemã dos 

meados do século, e das novas teorias sobre 

percepção e julgamento estético. No universo 

arquitetônico, os teóricos passaram a considerar a 

construção como a essência da arquitetura, e os 

diferentes estilos arquitetônicos como 

consequência das diferentes técnicas e materiais 

de construção.” (AMARAL, 2009 p. 05)12 

    

                                                             
12  AMARAL, Izabel. Reatualizando Gottfried Semper: entre exposições 
universais, concursos e teoria do projeto. Artigo publicado no congresso IV 
Projetar realizado em outubro de 2009. 
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  Segundo Hanno-Walter Kruft 13 , dentro do contexto 

apresentado, Semper foi muitas vezes mal interpretado como 

apresentando uma estética com uma abordagem, exclusiva, em 

termos de materiais. Neste contexto deve ser lembrada a 

declaração de Semper para melhor compreendê-lo: 

  

“Os materiais falam por si e aparecem, sem 

disfarces, de qualquer forma e em qualquer 

condição em que tenham sido demonstrados pela 

experiência e conhecimento que sejam mais 

adequados à eles. Deixe o tijolo parecer como 

tijolo, a madeira como madeira, o ferro como ferro, 

cada um de acordo com as leis estruturais que lhe 

são aplicáveis.” (KRUFT, 2007 p. 311) 

 

                                                             
13 Para mais informações, ver: KRUFT, Hanno-Walter. A History of Architectural 
Theory from Vitruvius to the Present. Nova Iorque: Princeton Architectural Press, 
2007, p. 310 a 316. 
 

 Segundo o autor (2007, p. 310), para Semper, sua 

declaração tratou-se apenas de um princípio que expressa o valor 

simbólico da arquitetura, que por sua vez, é vista, pelo teórico, 

como resposta a uma necessidade. Questões como o valor 

simbólico da arquitetura e a arquitetura como necessidade 

aparecem com maior frequência nos dois volumes de sua obra 

intitulada como Der Stil e na teoria dos Quatro elementos da 

arquitetura. Nestes trabalhos, se encontram outros temas e 

teorias semperianas já muito estudados por outros autores e que 

serão apresentados a seguir - são eles: a cabana primitiva, os 

quatro elementos da arquitetura, a origem têxtil da arquitetura, as 

quatro técnicas fundamentais, as quatro categorias de materiais, o 

princípio do revestimento e a teoria da transformação de material 

[Stoffwechseltheorie].  

AMARAL (2009, p. 05) menciona que, assim como a 

maioria das teorias arquitetônicas, uma parte do esforço de 

Semper se refere a compreender e explicar a arquitetura, seja a 

arquitetura primitiva ou clássica, enquanto que a outra parte se 

refere à prescrição de regras e valores para a arquitetura 

contemporânea ao teórico, que segundo a autora, está 

naturalmente associada a uma reinterpretação das formas 

clássicas. 
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 No capítulo 5 de Die vier Elemente der Baukunst (1851), 

Semper rejeita a ideia de funcionalismo que fez da estrutura a 

essência da arquitetura ao mencionar que, assim como faz  

 

“a natureza, (...) a arquitetura, enquanto seleciona e 

trata o objeto de acordo com as suas leis, deverá 

fazê-lo dependente não só da forma e da 

expressão de suas criações, mas também das 

ideias que habitam dentro dela.” (KRUFT, 2007, p. 

312) 

 

 Decorrente dessa ideia e a partir do que Semper chama de 

“circunstâncias da sociedade humana primitiva” (KRUFT, 2007 p. 

312), surge a teoria dos quatro elementos básicos a partir dos 

quais a arquitetura evoluiu – lareira, teto, parede e terraplanagem 

(terraço). A fim de ilustrar essa teoria, Semper cita como exemplo 

a “cabana caraíba”, ou “caraíb cottage”, exibida na exposição 

universal de Londres, em 1851, da qual o teórico alemão 

participou. 14  Semper menciona que a construção primitiva 

corresponde a um conjunto de quatro elementos: o lar [der Herd], 

o podium [der Erdaufwurf], a cobertura ou o telhado [das Dach], e 

o fechamento [die Umfriedigung]. Conforme escreveu AMARAL 

(2009, p. 06), estes elementos correspondem às quatro categorias 

genéricas, e que estariam, segundo Semper, na origem da 

arquitetura clássica. Porém, ao contrário da teoria tradicional de 

Marc-Antoine Laugier (1713-69) 15 , estes elementos não 

correspondem aos componentes da construção normalmente 

abordados, como coluna, entablamento e muro. AMARAL (2009, 

p. 06) ressaltou que, apesar do teórico alemão não ter explicado, 

essas categorias correspondem a quatro funções essenciais da 

construção: abrigar, elevar, cobrir e fechar. Segundo a autora, é o 

                                                             
14  KRUFT (2007) traz mais informações sobre a participação de Semper na 
exposição universal de Londres, em 1951, na p. 313.  
15 Marc-Antoine Laugier (1713-69) formulou a hipótese de que a arquitetura 
originou-se da cabana primitiva. A ideia da cabana primitiva é comum na teoria 
da arquitetura desde Vitruvius. Laugier empregou ao conceito um novo 
significado: a cabana primitiva tem de ser o princípio e a medida de toda 
arquitetura. A partir da cabana primitiva se desenvolvem: a coluna, o 
entablamento e o muro, que segundo o teórico são elementos arquitetônicos 
naturais, racionais e funcionais.  
A teoria de Laugier influenciará diretamente a teoria de Christian Traugott 
Weinlig (1739-1799), que por sua vez influenciará a teoria de Gottfried Semper, a 
qual se refere aos materiais. 
Para obter mais informações sobre esses teóricos e outros que influenciaram 
Semper, ver mais em: KRUFT, 2007, p. 198, 251 e 280. 
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aspecto simbólico de cada elemento que Semper considera 

importante. 

Para o teórico alemão, a parede, como partição, evoluiu de 

um tecido pendurado, preso à uma trama em um plano vertical, de 

maneira à vedar e proteger o abrigo. Conforme consta na obra de 

KRUFT (2007, p. 312), etimologicamente, Semper destacou que a 

palavra em alemão wand, que significa parede, tem a mesma 

origem da palavra gewand, que por sua vez significa manto, de 

modo que a policromia, tão defendida por ele, tem suas origens 

no conceito de um manto que cobriu as primeiras arquiteturas. A 

partir disso, Semper propôs o uso prático dos seus “elementos”, 

sugerindo que, a parede, como partição, evoluída de um tecido 

pendurado, pudesse ser decorada com uma pintura têxtil sobre 

ela.  

Conforme mencionou AMARAL (2009, p. 05), para 

Semper, as quatro técnicas fundamentais se originaram de cada 

um dos elementos da arquitetura. Tratam-se do têxtil que teria 

surgido do elemento fechamento, exemplificado pelos tapetes e 

tecidos pendurados, conformando os primeiros elementos 

verticais da arquitetura; a cerâmica, a qual seria decorrência do 

elemento lar formado pela presença da lareira, na qual a cerâmica 

seria cozida; a carpintaria (tectônica) que teria origem no 

elemento telhado, construído normalmente em madeira; e a 

estereotomia que teria se originado do podium, uma vez que a 

arte do corte e da construção com pedras teria derivado da 

criação de terraços e da necessidade de se controlar o relevo 

natural do terreno. 

 

Fonte: KRUFT, Hanno-Walter. A History of Architectural Theory from Vitruvius to 
the Present. Nova Iorque: Princeton Architectural Press, 2007 (fig. 92). 

Cabana primitiva.   
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 Com esse raciocínio linear falta mencionar quais são os 

quatro materiais básicos, chamados por AMARAL como materiais 

brutos, que levam às quatro técnicas básicas, que levam, por sua 

vez, aos quatro elementos básicos da arquitetura. Estes materiais 

fundamentais seriam: as fibras têxteis, a argila, a madeira e a 

pedra. O metal, assim com a metalurgia, não foi considerado por 

Semper como um material primário, porque no momento em que 

foi descoberto, os seus quatro tipos já haviam sido estabelecidos. 

Posteriormente, no volume 2 de Der Stil, o teórico alemão propõe 

a combinação dos quatro materiais básicos (fibra, têxtil, argila, 

madeira, e pedra) com o uso de metais. O fato de Semper não ter 

anteriormente reconhecido o metal como um material “primário”, 

neste momento o levou a concluir que a arquitetura deveria ter um 

caráter monumental, “e o metal, pela possibilidade de criação de 

formas delgadas  e com grande fenestração, estaria no caminho 

de uma arquitetura invisível e imaterial”. (AMARAL, 2009 p. 05) 

 Completado o raciocínio linear semperiano que se 

estrutura claramente em três quartetos (elementos, técnicas e 

materiais), compreendemos a teoria de Semper segundo uma 

lógica combinatória que pode ser ilustrada pelo esquema ao lado 

feito por Amaral. 

Neste esquema, a autora demonstra a divisão em três 

níveis da teoria de Semper, e indica as relações entre cada termo. 

Possíveis combinações diferentes podem ser feitas entre as 

técnicas e as categorias de materiais – conforme é demonstrado 

no esquema – além das mencionadas até o momento neste 

capítulo. AMARAL chamou-as de “inter-relações entre técnicas” 

(2009, p. 07).    

 

Fonte: AMARAL, Izabel. Reatualizando Gottfried Semper: entre exposições 
universais, concursos e teoria do projeto. Artigo publicado no congresso IV 

Projetar realizado em outubro de 2009. (p. 06) 

Esquema analítico 
da teoria de 

Gottfried Semper.   
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Essas possibilidades foram esclarecidas por Semper em 

dois argumentos de sua teoria e que foram chamados de: o 

“princípio do revestimento” [Prinzip der Bekleidung] e a “teoria da 

transformação de material” [Stoffwechseltheorie] tratados no 

volume I de Der Stil, no qual o autor dedicou-se inteiramente à 

arte dos têxteis. Conforme a autora mencionou, segundo Semper, 

 

“cada material bruto, como a argila, a pedra ou a 

madeira, possui um domínio de formas específico a 

sua própria técnica. Mas ao longo do tempo, as 

formas desenvolveram-se com outros materiais e a 

relação entre material e forma tornou-se mais 

complexa.” (2009, p. 06) 

 

 À este respeito, Semper cita dois exemplos: o primeiro 

deles é o cesto que possui a forma da cerâmica, porém com a 

técnica e com o material que correspondem ao têxtil; o segundo 

trata-se do tijolo que possui o mesmo material que a cerâmica, 

porém, sua utilização segue as regras da estereotomia.  

 Conforme menciona a autora, a teoria da transformação de 

material [Stoffwechseltheorie] serviu para explicar estas possíveis 

combinações “cruzadas” entre materiais e técnicas, “mais 

particularmente, explicar a transposição de certos valores visuais 

de uma técnica à outra, estes valores tomando o estatuto de 

valores simbólicos”. (2009, p. 07) 

 Com relação ao que ele chamou de “princípio do 

revestimento” [Prinzip der Bekleidung], Semper referiu-se às 

situações em que o revestimento fazia referência a um outro 

material – fenômeno comum no caso das pinturas murais gregas 

que proviriam de uma analogia com os tecidos e tapetes. Para o 

teórico, estas referências visuais remetiam aos primeiros 

elementos verticais (tapetes e tecidos, propriamente ditos) da 

arquitetura que conformaram muros e fechamentos no mesmo 

sentido.  

 Apesar dos exemplos de caráter antropológicos utilizados 

pelo teórico alemão como forma de argumentação de suas ideias, 

AMARAL (2009, p. 07) mencionou a importância teórica do 

assunto, uma vez que serve como reflexão sobre o que são e 

como ocorrem estas “inter-relações” entre as diferentes técnicas 

de construção. Para a autora (2009, p. 08), a transferência de 
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valores visuais de uma técnica a outra pode se passar em dois 

níveis:16 

1. Um nível técnico, quando um material é utilizado com a 

técnica de outro. Este tipo de combinação implica uma 

simples substituição do material normalmente associado a 

uma técnica por um outro material, sem trazer grandes 

mudanças na técnica. Refere-se, assim, a uma 

transformação de material, como o próprio nome da teoria 

indica. Exemplos do cesto e do tijolo; 

 

2. Um nível simbólico, quando uma técnica é utilizada em 

referência visual a outra, ou seja, uma transferência de 

valores visuais; um nível mais sutil do que a simples 

substituição de matérias. Exemplo da pintura mural grega.  

Segundo KRUFT (2007, p. 315), para Semper, a 

construção constituída exclusivamente de materiais, em 

conformidade com as leis da engenharia estrutural precisava ser 

levada ao status de simbólico. Sua teoria representa a tentativa 

mais compreensiva feita na Alemanha do século XIX para 

                                                             
16 Os dois níveis mencionados foram extraídos substancialmente de AMARAL, 
2009, p. 07. 

entender a arquitetura como a expressão da interação 

extremamente complexa das forças materiais e ideacionais. 

No contexto atual, as categorias de matérias e técnicas, 

referidas por Semper, podem certamente serem consideradas 

ultrapassadas. No entanto, AMARAL (2009, p. 08), ressaltou o 

valor do raciocínio que lhes é subjacente e que poderá nos 

conduzir a dizer que estas categorias e a teoria da “transformação 

de material” [Stoffwechseltheorie] ainda têm muito a contribuir 

com este e outros trabalhos de interpretação arquitetônica, caso 

sejam feitas apenas algumas atualizações analíticas. 

Reinterpretar Semper implica em deixar de lado as questões 

antropológicas do seu trabalho e prestar maior atenção aos 

aspectos técnicos que o teórico alemão levanta, de maneira a ser 

possível buscar, quando possível, as origens dos raciocínios 

construtivos de cada técnica, e de diferentes possíveis leituras de 

um edifício através da reflexão das combinações utilizadas entre 

os elementos, as técnicas e os materiais que conformaram seu 

projeto arquitetônico.17 Esta é a aposta também desta dissertação.

                                                             
17 O conteúdo presente neste sub capítulo partiu do exposto nos trabalhos de: 
AMARAL, 2009; e KRUFT, 2007, p. 310 a 316.  
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II. 3.  

Estereotômico, tectônico e as teorias semperianas segundo Kenneth Frampton e Jesús Maria Aparicio Guisado 

 

Segundo Kenneth Frampton (1995, p. 03) 18  a palavra 

TECTÔNICA possui sua origem na palavra tekton, que por sua 

vez, é de origem grega, com o significado de carpinteiro ou 

construtor. Conforme menciona o autor, em geral o termo se 

refere aos trabalhos artesanais, ou seja, feitos à mão, com todos 

os materiais duros, menos com o metal. Frampton (1995, p. 04) 

mencionou em seu trabalho Adolf Heinrich Borbein, que registrou, 

em seu estudo de 1982, que o termo viria a aspirar mais a uma 

estética do que à uma categoria tecnológica. Para Borbein, 

tectônica se torna a arte das junções. E “arte” aqui é para ser 

entendida como englobando tekne, indicando tectônicas não só 

como partes de um edifício, mas também de objetos, que seriam 

obras de arte no sentido estrito. No que diz respeito ao 

entendimento antigo da palavra, tectônica tende para a 

                                                             
18 FRAMPTON, K. Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in 
Nineteenth and Twentieth Century Architecture. Cambridge: MIT, 1995. 

construção ou para a fabricação de um produto artesanal ou 

artisticamente. 

A primeira publicação do termo tectônica na arquitetura, 

segundo Frampton (1995, p. 04), apareceu na obra do alemão 

Karl Otfried Muller, publicada em 1830, na qual ele se refere aos 

objetos como utensílios, vasos e habitações feitas artesanalmente 

pelo homem e que foram encontrados em território ocupado pelo 

mesmo. Em sua obra, Muller já havia mencionado a origem da 

palavra no grego.  

Para argumentar o que indica Borbein sobre tectônicas 

como partes de um edifício e partes de objetos que formam um 

todo, Frampton (1995, p. 04) buscou a contribuição de Karl 

Botticher com seus três volumes publicados entre 1843 e 1852, 

em cuja obra o autor menciona a diferença entre a forma do 

núcleo das vigas de madeira em um templo grego e as de 



 

 

representação artística dos mesmos elementos em pedra, 

formando um único conjunto, que inclui a presença emoldurada 

de esculturas em alto relevo. Retomando a teoria semperiana da 

transformação de material [Stoffwechseltheorie

Frampton (1995, p. 05) retomou a ide

como matriz espacial através da leitura de

Semper, influenciado por Muller, adotou o termo tectônica com 

conotações igualmente etnográficas e que foram

Frampton como argumento em parte do seu 

Para Semper a tectônica engloba o “

conformado por componentes leves e lineares montados de modo

a englobar uma matriz espacial; enquanto que o estereotômico 

relaciona-se com a terraplanagem e trata da massa e 

conjuntamente formados pela repetição do empilhamento de 

elementos pesados, que poderão ser: pedras, argila e lama 

compactada (adobe ou taipa). Frampton (1995, p. 05)

origem da palavra ESTEREOTÔMICO 

significa sólido e “tomia”, cortar, e 

estereotômico, cita a obra de Karl Gruber

reconstrói uma cidade medieval através de ilustrações que 

mostram a diferença entre as construções pesadas

elementos em pedra, 

formando um único conjunto, que inclui a presença emoldurada 

a teoria semperiana da 

Stoffwechseltheorie]. 

a ideia da cabana primitiva 

através da leitura de Gottfried Semper. 

Semper, influenciado por Muller, adotou o termo tectônica com 

almente etnográficas e que foram utilizadas por 

Frampton como argumento em parte do seu trabalho. 

engloba o “frame” ou moldura, 

componentes leves e lineares montados de modo 

enquanto que o estereotômico 

trata da massa e do volume 

conjuntamente formados pela repetição do empilhamento de 

, que poderão ser: pedras, argila e lama 

Frampton (1995, p. 05) busca a 

 no grego, “stereos” 

 como exemplo de 

a obra de Karl Gruber (1937), na qual este 

reconstrói uma cidade medieval através de ilustrações que 

mostram a diferença entre as construções pesadas, feitas em 

pedra e tijolos, das construções leves

preenchida com taipa. 

 

Estruturas do templo grego. À esquerda, em madeira; e à direita, em pedra.

Karl Gruber, reconstrução de uma cidade típica medieval, 1937

Fonte: FRAMPTON, K. Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction 
in Nineteenth and Twentieth Century Architecture.
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das construções leves, feitas em madeira 

     

Estruturas do templo grego. À esquerda, em madeira; e à direita, em pedra. 

 

 

Karl Gruber, reconstrução de uma cidade típica medieval, 1937. 

in Tectonic Culture: The Poetics of Construction 
in Nineteenth and Twentieth Century Architecture. Cambridge: MIT, 1995. (p. 04 

e 05) 
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Esta distinção entre elementos leves e pesados reflete 

uma diferenciação em termos de produção material; a construção 

de madeira exibindo uma afinidade com o seu equivalente, em 

termos de tração, à cestaria e aos têxteis, e podendo ser 

extrapolada para a construção em aço, ou mesmo em concreto, 

quando este se organiza em elementos como viga e pilar; e por 

outro lado, a construção em pedra podendo ser substituída por 

uma de alvenaria de tijolos, ou na atualidade, pelo concreto 

armado quando este se organiza como muro ou parede 

portante/vedante. 

Para Frampton (1995, p. 06), a história da cultura 

manifesta transposições ocasionais em que os atributos de 

arquitetura de um desses modos são expressos em outro modo, 

pela retenção de valor simbólico tradicional, como é o caso do 

templo grego mencionado, anteriormente, por Borbein, onde a 

pedra é cortada e colocada em uma forma de reinterpretar a 

forma da estrutura de madeira.  

A tectônica se baseia na construção estereotômica e vice-

versa, não configurando oposição. Um exemplo disso é o da 

coluna grega construída através da junção ou empilhamento de 

grandes peças de pedras que foram cortadas, chamadas de 

tambores. 

O autor inglês (1995, p. 06) sugere que a alvenaria, 

quando não assume a forma de um conglomerado, como a força 

de uma construção em terra, isto é, quando essa é ligada em 

curso, assume uma forma de tecelagem, em trama, como ocorre 

com os materiais têxteis caracterizados como leves. 

Segundo Frampton (1995, p. 06), de acordo com os 

costumes, clima e materiais disponíveis, os respectivos papéis 

desempenhados pela forma tectônica e estereotômica variam 

consideravelmente, de modo que a morada primordial passa de 

uma condição em que a terraplanagem está reduzida a ponto de 

comparecer apenas nas fundações, como na tradicional casa 

japonesa; na qual predomina o modo tectônico, os painéis de 

fechamento são estendidos horizontalmente de forma a se 

tornarem pisos e tetos.  

Logo é importante observar a forma como um material ou 

diversos materiais foram organizados e/ou justapostos, 

possibilitando a leitura tectônica ou estereotômica da construção, 

que pode eventualmente ser ambivalente ou intermediária. Essa 
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leitura também dependerá do modo construtivo que emprega e na 

inserção em uma cultura, tempo e lugar. 

Não é somente o estudo de Kenneth Frampton que apoia-

se nas teorias do alemão Gottfried Semper19. Segundo menciona 

Aparício Guisado 20 , para Semper, a arquitetura não é só um 

simbolismo, mas também história e tradição; a forma arquitetônica 

nasceria da necessidade, não sendo, portanto, concebida; os 

símbolos decorativos não seriam acrescentados, mesmo 

aceitando que possam não ter função estática ou mecânica. 

(APARÍCIO GUISADO, 2005 p. 169) 

Tanto Aparício Guisado como Frampton apresentam a 

teoria de Semper dos Quatro Elementos 21 , identificados na 

Cabana Caribenha, exemplo ilustrativo da teoria semperiana e 

que organizaria o conceito de TECTÔNICO. Os quatro elementos 

seriam: a) a casa, centro de todas as atividades humanas; b) a 

                                                             
19 Ver breve biografia de Gottfried Semper no apêndice do livro El Muro. (p. 183 
a 185)  
20 APARICIO GUISADO, J.M. El muro. Buenos Aires: Libéria Técnica, 2005. 
21 A teoria dos Quatro Elementos da Arquitetura foi exposta por Gottfried Semper 
na Exposição Universal de 1851.  
Fonte: APARÍCIO GUISADO, J.M. El muro. Buenos Aires: Libéria Técnica, 2005. 
(p. 169) 
  

cobertura, que na cabana caribenha aparece apoiada em 

estruturas de bambu; c) o piso, ou melhor, o deck, que no mesmo 

exemplo parece estar apoiado em uma estrutura que o eleva do 

solo; e d) a cerca, ou melhor, o fechamento lateral, posterior, 

agregado pela necessidade de proteção das intempéries – ao se 

perceber que somente a cobertura não era suficiente. 

Segundo APARÍCIO GUISADO (2005, p. 169), o tectônico 

se organiza à maneira dos tecidos conformado por um sistema de 

urdidura+trama, como pode ser observado no caso da cabana 

caribenha, em que a estrutura de bambu que sustenta a casa 

desde a sua cobertura, paredes e deque constituem uma primeira 

estrutura, e são a seguir “vestidos” por planos de vedação que 

apoiam-se nessa trama. FRAMPTON (1995, p. 7) cita o exemplo 

da casa japonesa, que da mesma forma que a cabana primitiva, é 

composta de uma “trama” estrutural sobre a qual apoiam-se 

planos sobrepostos. 

APARÍCIO GUISADO (2005, p. 17) esclarece que o modo 

estereotômico se define pela construção sólida, de caráter pétreo, 

que tende a se perpetuar no tempo, que se caracteriza pela 

massa e peso, e que está ligada ao solo; que tende a utilizar 



 

 

materiais únicos para a estrutura e os vedos

tratados de maneira contínua e indissolúvel.

Enquanto o estereotômico é um todo que não diferencia 

claramente suas partes, o tectônico é o resultado da junção de 

partes distintas em que cada parte define uma função

estrutura, cobertura, fechamento, etc. 

O estereotômico é massa que defin

interior. O tectônico é trama que dá continuidade entre inter

exterior e assim, permite que a paisagem faça parte e penetre a 

construção. O estereotômico representa a arquitetura em forma 

tridimensional, enquanto que o tectônico se define por planos, 

através de uma arquitetura representada de maneira 

bidimensional. No tectônico os detalhes estão aparentes, 

enquanto que no estereotômico os detalhes estão

massa: daí a ideia de descontinuidade e continuidade, 

respectivamente. Na arquitetura estereotômica sempre haverá 

continuidade material, nunca haverá nós, junções ou interr

como ocorre na tectônica. 

 

cos para a estrutura e os vedos ou ambos são 

tratados de maneira contínua e indissolúvel. 

Enquanto o estereotômico é um todo que não diferencia 

tectônico é o resultado da junção de 

partes distintas em que cada parte define uma função específica: 

estereotômico é massa que define e separa um espaço 

tectônico é trama que dá continuidade entre interior e 

exterior e assim, permite que a paisagem faça parte e penetre a 

construção. O estereotômico representa a arquitetura em forma 

tridimensional, enquanto que o tectônico se define por planos, 

através de uma arquitetura representada de maneira 

nal. No tectônico os detalhes estão aparentes, 

enquanto que no estereotômico os detalhes estão no interior da 

ia de descontinuidade e continuidade, 

respectivamente. Na arquitetura estereotômica sempre haverá 

erá nós, junções ou interrupções 

Fonte: APARÍCIO GUISADO, J.M. El muro. Buenos Aires: Libéria Técnica, 2005. (p. 170)
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Casa Caribenha. 

. Buenos Aires: Libéria Técnica, 2005. (p. 170) 
 



 

 

 

 

Fonte: FRAMPTON, K. StudiesStudies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture
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Casa tradicional japonesa. 

in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture, 1995. (p. 07) 



 

 

A partir desses conceitos e da relação entre as aberturas 

(janelas, portas) e o meio (paisagem) onde os edifícios se 

implantam, Aparício Guisado estuda as relações en

interior. A ideia da porta e a sua relação de passagem pa

exterior é diferente da ideia da janela que enquadra a paisagem de 

forma bidimensional. A janela indica como o estereotômico se 

relaciona com a paisagem. Ao contrário, a porta permite o trânsito 

entre Homem e Natureza, entre o externo (a paisagem) e o interno 

(o ambiente construído) trazendo a ideia da penetração da natureza 

no ambiente construído e a fluidez entre o externo e o interno.

Aparício Guisado esclarece os conceitos de tectônico e 

estereotômico através de comparações e de exemplos de edifícios 

construídos organizando seu pensamento de maneira a demonstrar 

que um projeto é gerado a partir da “idealização da m

materialização da ideia” (2005, p. 218).  

Essa citação de Guisado pode ser compreendida e 

exemplificada através da residência Farnsworth, obra de Mies van 

der Rohe, em Plano, Ilinois, EUA, datada do ano de 1951. O 

espaço interior da residência é delimitado por dois planos 

horizontais, sendo o piso de mármore e a laje plana de cobertura 

pintada na cor branca, e por elementos verticais como os pilares 

com perfis metálicos esguios, também pintados na cor branca, e 

A partir desses conceitos e da relação entre as aberturas 

(janelas, portas) e o meio (paisagem) onde os edifícios se 

relações entre o exterior e o 

ia da porta e a sua relação de passagem para o 

ia da janela que enquadra a paisagem de 

forma bidimensional. A janela indica como o estereotômico se 

io, a porta permite o trânsito 

entre Homem e Natureza, entre o externo (a paisagem) e o interno 

ia da penetração da natureza 

no ambiente construído e a fluidez entre o externo e o interno. 

conceitos de tectônico e 

estereotômico através de comparações e de exemplos de edifícios 

construídos organizando seu pensamento de maneira a demonstrar 

que um projeto é gerado a partir da “idealização da matéria e a 

Essa citação de Guisado pode ser compreendida e 

ificada através da residência Farnsworth, obra de Mies van 

der Rohe, em Plano, Ilinois, EUA, datada do ano de 1951. O 

espaço interior da residência é delimitado por dois planos 

iso de mármore e a laje plana de cobertura 

pintada na cor branca, e por elementos verticais como os pilares 

com perfis metálicos esguios, também pintados na cor branca, e  

pelos painéis de vidro plano que vedam e delimitam, 

espacialmente, o interior do ext

 
Fonte: APARÍCIO GUISADO, J.M. 
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pelos painéis de vidro plano que vedam e delimitam, 

almente, o interior do exterior. 

 

 
 

 
 

Fonte: APARÍCIO GUISADO, J.M. El muro. Buenos Aires: Libéria Técnica, 2005.  
(p. 21 e 197) 
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Chamamos a atenção para o elemento do painel de vidro 

plano, que na Farnsworth, tratando-se de espaço físico e concreto, 

invariavelmente, demarca e delimita o interior do exterior. Tratando-

se da IDEIA de espaço físico – e ideia sendo entendida como 

percepção visual, e não física e concreta -, essa demarcação e 

delimitação entre interior e exterior podem ser mais ou menos 

claras, variando, e até mesmo não existindo, dependendo da 

relação entre diferentes elementos e fatores. Entre eles: a posição 

do observador em relação à residência, a quantidade de luz que 

incide nos painéis de vidro, e a vegetação entorno da obra. 

O mesmo elemento, painel de vidro plano, pode assumir 

diferentes ideias de materialização sem que haja nenhuma 

alteração no seu composto material e/ou química. Apenas com 

diferentes combinações entre os elementos e os fatores citados. 

Um exemplo da ideia de desmaterialização do painel de vidro plano 

pode ser lida pelo observador estando este no interior da residência 

e olhando em direção ao seu exterior, em um período do dia em 

que haja pouca quantidade de luz incidindo no vidro. Com pouca 

luz, o vidro permanece transparente e a vegetação parece estar 

enquadrada pelos dois planos horizontais, sem que haja nenhuma 

barreira visual e/ou física entre o interior e o exterior. Ou ainda, 

essa mesma combinação de elementos e fatores, e a ideia de 

desmaterialização do vidro, podem gerar uma outra ideia 

resultante. A ideia de haver um muro opaco e feito por vegetação 

entre os dois planos horizontais, de forma que não há, neste caso, 

a percepção ou a existência de um meio externo. Para o 

observador, há o meio interno da residência, entre muros opacos, 

feitos por vegetação, onde ele está inserido. 

  

Plantas e cortes da Farnsworth. Destaque para os planos horizontais e os 
planos e elementos verticais que a compõem. Sem escala.  

Fonte: APARICIO GUISADO, J. M. El muro. Buenos Aires; Libéria 
Técnica, 2005. (p. 173) 
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Uma segunda e possível combinação poderá gerar outras 

leituras e ideias. Outro exemplo é o caso do volume envidraçado 

sendo visto do seu exterior com grande incidência de luz nos 

painéis de vidro. Dessa maneira, o vidro assume a propriedade do 

espelho ao refletir a paisagem do exterior e a própria imagem do 

observador, assumindo mais uma vez a ideia de muro. Só que 

dessa vez, espelhado, e não vegetal. Nesse caso, somente o 

espaço exterior é percebido e vivenciado pelo observador. Não se 

sabe como é o interior da residência que assumiu a forma de caixa 

espelhada inserida em um terreno com vegetação em toda sua 

volta. 

O exemplo da Farnsworth, e as diferentes ideias que 

apresentamos através de algumas das possíveis leituras das 

relações entre a combinação de alguns fatores externos e apenas 

um dos elementos que compõem a residência, exprime a 

importância do arquiteto de conhecer as propriedades físicas dos 

materiais escolhidos e como esses se comportam diante de outros 

elementos que tendem a ser fixos (observador, local, etc.) e fatores 

variáveis (iluminação natural, temperatura, etc.), além das técnicas 

construtivas, de maneira que o profissional possa explorá-los com a 

intenção de viabilizar, ou melhor, construir suas ideias. 

São de grande importância para a conceituação da 

dissertação, e dentro dela as análises projetuais, os estudos de 

Kenneth Frampton sobre os conceitos de estereotômico/tectônico e 

do livro “El Muro”, de Jesús Maria Aparício Guisado que considera 

ambos conceitos como duas formas distintas de ver a arquitetura e 

analisá-la (APARÍCIO GUISADO, 2005 p. 17). Para maior clareza, 

os conceitos apresentados e definidos serão aplicados na análise 

dos edifícios selecionados, não só nas suas propriedades materiais 

e construtivas, mas também quanto às suas ideias, intenções e 

visões arquitetônicas.  

Reconhecemos que os conceitos de estereotômico e 

tectônico são ferramentas limitadas e, por isso, não poderiam ser 

utilizadas na análise projetual de toda e qualquer obra 

arquitetônica. Mesmo assim, acreditamos que sejam muito eficazes 

na leitura e análise do conjunto de obras selecionadas para esta 

dissertação, inclusive porque se pretende analisá-los sob o ponto 

de vista da construção e da composição, ampliando o estudo e 

reconhecimento das características de cada edifício.  
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Exterior e interior da Farnsworth. Fonte: Google Imagens. Acesso: 02.04.2012. 

 

 

 

O muro e as suas possíveis e diferentes leituras. Croquis esquemáticos 
elaborados pelo autor. 
 
Fonte: APARICIO GUISADO, J. M. El muro. Buenos Aires: Libéria Técnica, 2005. 
(p. 212) 
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III.1. 

Construção e composição: análise projetual dos edifícios verticais comerciais e residenciais de Telésforo Cristófani 

 

A análise do conjunto de obras do arquiteto Telésforo 

Cristófani tomará por base documental a pesquisa que organizou o 

levantamento do acervo original do arquiteto: “Arquitetos Paulistas, 

ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”22, complementada 

na dissertação de mestrado em Arquitetura e Urbanismo com o 

título “Telésforo Cristófani (1929-2002), constribuições à arquitetura 

paulista”23. 

O trabalho desenvolvido por ARAUJO (2009) é de grande 

importância por ter organizado todo o levantamento da base 

documental presente no acervo original do arquiteto, apresentando, 

assim, um panorama geral da vida e da obra de Telésforo Cristófani 

e dando início ao trabalho de reconhecimento e divulgação dos 

projetos e obras desse arquiteto ainda pouco conhecido. Em 

contrapartida, o presente trabalho adota um enfoque mais pontual, 
                                                             
22  Pesquisa elaborada com o financiamento do fundo Mackenzie de Pesquisa 
(Mackpesquisa) pelas pesquisadoras Ana Gabriela Godinho Lima, Cecília 
Rodrigues dos Santos e Ruth Verde Zein (2006). 
23  ARAUJO, Fanny Schroeder de Freitas. Telésforo Cristófani (1929-2002), 
constribuições à arquitetura paulista. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e 
Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, São Paulo, 2009. 

diferindo dos objetivos, da metodologia e dos resultados propostos 

pelo trabalho de ARAUJO (2009), embora algumas das obras 

mencionadas no trabalho anterior são as mesmas selecionadas no 

presente trabalho. O presente trabalho apresentará um estudo 

aprofundado de suas obras mais exemplares, assim reconhecidas 

como tal pela sua comunidade profissional. Este trabalho pretende 

portanto complementar as duas pesquisas anteriores e continuar 

com o processo de reconhecimento e divulgação do trabalho de 

Cristófani.  

Mesmo assim, a presente pesquisa realizou um esforço no 

sentido de complementar o acervo existente, que já havia 

documentado e digitalizado grande parte das obras do arquiteto 

Telésforo Cristófani. Foi feita a coleta de material técnico junto aos 

atuais proprietários, quando possível, e realizada visita às obras 

escolhidas para seu reconhecimento, sendo realizadas fotografias 

atuais das mesmas, em especial quando sofreram ou quando não 

foram muito alteradas em relação ao projeto original. Com isso, 

procuramos obter mais informações que instrumentassem a análise 

do projeto original elaborado pelo arquiteto, sua implantação, o 
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partido arquitetônico adotado, o programa, os processos 

construtivos, os materiais escolhidos e a intenção plástica implícita 

em cada obra e revelada em seus resultados formais. Importante 

enfatizar que a análise baseia-se sempre na versão original dos 

projetos e obras selecionadas, não considerando, no processo de 

análise, quaisquer alterações posteriores realizadas por seus 

proprietários ou outros profissionais. 

Sendo a obra do arquiteto bastante ampla e variada, foi 

necessário limitar a análise a alguns casos, de maneira a viabilizar 

a pesquisa dentro do tempo disponível para uma dissertação de 

mestrado. Ao longo do processo, definiu-se finalmente a escolha de 

5 (cinco) edifícios verticais com tipologias comercial e residencial 

para serem analisados; os quais, embora de volumetria semelhante 

(edifícios em altura), assumem uma certa variedade formal, 

construtiva e material - característica típica da obra desse arquiteto. 

As obras comerciais verticais estudadas possuem suficiente 

complexidade programática e formal; enquanto os edifícios 

residenciais verticais exploram o tema da repetitividade e 

modularidade das unidades residenciais, permitindo extrapolar o 

caráter mais individualista das residências unifamiliares. 

 

 

Tais obras são: 

 

Edifícios comerciais verticais: 

 

1. Edifício Restaurante Vertical Fasano 

            Ano: 1964 | Localização: Bairro Centro, São Paulo – SP. 

 

                
          

Corte transversal. 
 
 

Fonte: acervo pesquisa “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani 
(1929-2002)”. 
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2. Edifício Sede C. T. B. - SP (TELESP) 

    Ano: 1971-1974 | Localização: Bairro Paraíso, São Paulo – 

SP. 

 
 
 
 

               
 

Fotografia da maquete. 
 
 
 

 
 
 

3. Edifício Paulista I 

Ano: 1974 | Localização: Bairro Jardim Paulistano, São                   

Paulo – SP. 

 

 

 

 

Fotografia da maquete. 
 

Fonte: acervo pesquisa “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani 
(1929-2002)”. 
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Edifícios verticais residenciais: 

 
4. Edifício Baviera 

   Ano: 1963 | Localização: Bairro Itaim Bibi, São Paulo – SP. 

 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Edifício Giselle 
    Ano: 1969 | Localização: Bairro Itaim Bibi, São Paulo – SP. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fotografia atual do edifício. 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo pesquisa “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani 
(1929-2002)”. 

Fotografias atuais do edifício. 
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O material técnico referente às obras selecionadas foi 

redesenhado em formato digital Cad de maneira a aperfeiçoar a 

análise dessas obras e tornar mais fácil sua posterior divulgação 

pela rede mundial de computadores (internet), através do sitio web 

do grupo de pesquisa ao qual se filia este trabalho.24 

Foi elaborado o seguinte roteiro para a análise projetual de 

cada obra: 

1. Programa, cliente e informações gerais sobre o projeto;  
 

2. Implantação e situação urbana; 
 

3. Volumetria; 
 

4. Acessos; 

5. Organização funcional; 

6. Estrutura e fechamento:  

a.    Relações entre estrutura e fachada; 

b. Análise da estrutura; 

c. Análise do fechamento; 

                                                             
24 GP Arquitetura: Projeto & Pesquisa & Ensino; Projeto de Pesquisa Institucional: 
Conexões Brutalistas brasileiras e internacionais: pesquisa, treinamento e 
divulgação, coordenação: Prof. Dra. Arquiteta Ruth Verde Zein; endereços na web: 
http://www.projetopesquisaensino.com/, http://www.arquiteturabrutalista.com.br/, 
http:www.brutalistconections.com/. 

d. Análise interface estrutura / fechamento; 

e.  Hierarquização das fachadas (norte, sul, leste e oeste);  
 

7. Cobertura; 

8. Circulação vertical; 

9. Distribuição e hierarquização dos espaços internos. 

 

No decorrer de cada análise, os itens apresentados não 

serão, necessariamente, tratados nesta mesma ordem. E em cada 

caso podem caber outros itens e/ou elementos à serem  

apresentados e analisados de acordo com a sua conformação. 

Alguns dos itens aparecerão junto de outros, demonstrando sua 

interdependência no momento das escolhas projetuais, 

compositivas, técnicas e materiais. 

Serão apresentadas algumas das possíveis leituras sobre 

as relações entre os elementos que compõem cada edifício, e que 

indicam diferentes possibilidades que resultaram de sua 

composição e influenciaram também na escolha e aplicação dos 

materiais e técnicas que viabilizaram sua construção; elementos 

que se relacionam entre si, conformando a obra construída, cuja 

qualidade arquitetônica viabiliza as ideias do arquiteto; ou seja, 

entendendo “o arquiteto como construtor de ideias” como 
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apresentado por Alberto Campo Baeza no seu livro Aprendiendo a 

Pensar25. 

Neste trabalho, ao procurar analisar as relações possíveis 

de se estabelecer entre as técnicas edificatórias e as intenções 

compositivas, levanta-se a hipótese de que as questões técnicas se 

estabelecem a partir de um processo de compreensão de suas 

exigências em função de suas especificidades e da exploração das 

possibilidades que sugere ou permite, definindo-se paulatinamente 

em momentos de escolhas sucessivas e consequentes definições 

que vão progressivamente “ajustando” até o projeto atingir o seu 

resultado pleno.   

Para exemplificar esta atitude, essencialmente projetual, 

propomos, neste trabalho, realizar a análise do conjunto de obras 

selecionadas sob o ponto de vista da construção e da composição 

arquitetônica, entendidas em amplo sentido, embasadas em seu 

momento histórico e dentro de uma tradição disciplinar; cuja 

ambiência permitirá ou facilitará certas escolhas e caminhos, que a 

criatividade e inventividade do arquiteto cristaliza pontualmente em 

uma obra determinada. 

Esclarecemos que este trabalho não tem a pretensão de se 

referir as leituras, como as apresentadas de cada obra, como as 

                                                             
25 CAMPO BAEZA, Alberto. Aprendiendo a pensar. Buenos Aires: Nobuko, 2008, 
p. 9. 

únicas possíveis e certas. Ao contrário; são leituras possíveis de 

serem feitas, tendo por diante as lentes teóricas e conceituais que 

escolhemos, e pelas quais olharemos essas obras. Logo, cabem 

hoje, e caberão futuramente, outras possíveis leituras, sob outros e 

variados enfoques. 
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III.2. Edifícios analisados 
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III.2.a. Edifício Baviera 

Ano: 1963 | Localização: Bairro Itaim Bibi, São Paulo – SP. 

 

Projetado e construído em 1963, o Edifício Baviera foi 

implantado em um lote com aproximadamente 850,00 m², 

localizado em frente à Praça Coração de Maria e nas esquinas da 

Rua Baviera, e Rússia e da Avenida Nove de Julho, no limite entre 

os bairros de Jardim Europa e Itaim Bibi, zona sudoeste da capital 

paulista. O lote possui formato quase retangular com dimensões 

aproximadas de: 21,65 X 39,50 X 20,27 X 35,58 metros e 

caimento da esquina da Rua Baviera com a Rua Rússia, na cota 

0.00, em direção à esquina da Rua Rússia com a Avenida Nove 

de Julho, na cota - 1.25.  

O edifício é um único bloco, com formato de 

paralelepípedo e recuo dos quatro lados, tem uso residencial com 

24 apartamentos, dispostos em 12 andares, e vagas para 

automóveis no térreo com pilotis/paredes. Dos 24 apartamentos, 

12 deles têm uma área de 135,00 m² cada, enquanto que os 

outros 12 têm 127,00 m² cada, aproximadamente. Os veículos 

acessam o térreo do edifício pela Rua Baviera, a qual tem menor 

movimento de automóveis e pedestres, na cota 0.00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projeto e Construção: ano 1963 

Área do terreno: 850,00 m² 

Uso: residencial 

Nº pavimentos: 14 

Área dos apartamentos: 
Tipo 1: 135,00 m² 
Tipo 2: 127,00 m² 

 

 

1. Inserção urbana. 
Fonte: Fotografia aérea extraída do Google Maps – Outubro, 2012. 

2. Fotografia de época do Edifício Baviera.   
Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”.  
 
3. Terreno. Sem escala. 
Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Outubro, 2012. 
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Conforme destacou ARAUJO (2009, p.92) 26 , esse é o 

único edifício com uso residencial em que Cristófani defini um uso 

aberto dos pilotis/paredes no pavimento térreo, abrigando apenas 

o estacionamento de veículos e o hall de acesso. 

Os pedestres acessam o térreo do edifício pela Rua 

Rússia, em frente à Praça Coração de Maria, na cota 

intermediária - 0.625. No térreo, o hall de entrada está demarcado 

por uma marquise em concreto armado aparente no centro da 

fachada principal e por um degrau no limite entre a calçada (cota 

– 0.625) e o térreo do edifício (0.00) permitindo o acesso do 

pedestre. 

As unidades habitacionais são acessadas através dos 

elevadores social e de serviço e pela escada de serviço, todos 

localizados no interior da caixa envidraçada do hall, no centro do 

bloco, no térreo do edifício. 

Devido à inclinação do lote, Cristófani criou um patamar no 

terreno de maneira a nivelá-lo à cota mais alta (0.00), 

                                                             
26  ARAUJO, Fanny Schroeder de Freitas. Telésforo Cristófani (1929-2002), 
constribuições à arquitetura paulista. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e 
Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, São Paulo, 2009. 

correspondente à esquina da Rua Baviera com a Rua Rússia, 

optando por aterrá-lo e liberar o térreo através dos pilotis/paredes 

para o estacionamento dos veículos. Abaixo desse patamar, na 

cota - 2.65, situa-se um pequeno subsolo técnico com as molas 

dos elevadores, caldeira, bombas, poço de limpeza, tanque de 

óleo e caixas d´água.  

Essas decisões projetuais decorrem do programa ter sido 

abrigado em monobloco cujas dimensões de comprimento, largura 

e altura são as máximas admitidas no terreno, atingindo as áreas, 

altura e recuos permitidos pela legislação em vigência. 

 

 

 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Outubro, 2012. 
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Fotografias de época da fachada frontal do Edifício Baviera. Destaque para a marquise em concreto armado aparente. 

Desenho da fachada frontal. 

 
Fontes: Fotografia de época do Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”. Desenho de S. R. Chiarelli – Outubro, 2012. 
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  À esquerda: planta do pavimento térreo. À direita: planta do subsolo técnico, na cota – 2.65. 

 
Fonte: Desenhos de S. R. Chiarelli – Outubro, 2012. 
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 Destaque para a circulação vertical. À esquerda: planta do pavimento térreo. No centro: planta do pavimento tipo. À direita: corte transversal. 

 
Fonte: Desenhos de S. R. Chiarelli – Outubro, 2012. 

 



 

64 

 

  

 

                                                                                            

  

  

Plantas do pavimento tipo. 

 
Fonte: Desenhos de S. R. Chiarelli – Outubro, 2012. 
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O edifício possui quatro fachadas de composição 

simétrica; as duas fachadas laterais, de menor extensão, são 

iguais, e as fachadas principal e posterior, com maior extensão, 

são diferentes entre si, suas fenestrações indicam os usos social 

e de serviços, respectivamente.   

A fachada frontal, voltada para nordeste, possui “janela 

alongada” ou “janela em fita” ao longo de toda a sua extensão, 

acentuando sua horizontalidade dessa fachada e recordando 

tratamento compositivo dos 5 pontos corbusianos.  

Nas áreas íntimas, ou noturnas, empregam-se janelas de 

correr com bandeira fixa em vidro transparente. Na frente das 

janelas, há persianas basculantes em madeira que protegem da 

incidência direta da luz solar e permitem a ventilação do ambiente 

interno.  As persianas quando abertas e/ou fechadas conformam 

uma variedade de ritmo nesta fachada.  

Nas áreas sociais, ou diurnas, as janelas também 

possuem bandeira fixa em vidro transparente e as mesmas 

dimensões daquelas presentes nas áreas íntimas, ou noturnas. 

Porém, ao invés de correrem, se tratam de janelas basculantes 

em vidro transparente, que garantem a iluminação natural e a 

ventilação do ambiente interno. Quando abertas e/ou fechadas, 

também definem um ritmo variado na fachada. 

A modulação das “janelas em fita” projetadas por 

Cristófani, assim como os painéis contínuos em concreto armado 

e aparente moldados in loco situados embaixo das janelas, 

formando o peitoril e vedando a fachada, confirmam o cuidado do 

arquiteto com a racionalização da construção do edifício. 

A fachada posterior, voltada para noroeste, também insiste 

no emprego da “janela em fita”, mas esta não se estende por toda 

a fachada, ocupando apenas a área das unidades habitacionais, 

demarcando eixos horizontais que são interrompidos por um eixo 

vertical, que denota as áreas de circulação vertical, localizadas no 

centro da fachada posterior, entre as unidades habitacionais. A 

planta das unidades é espelhada, gerando a simetria das 

fachadas frontal e posterior, e diferenciando entre si muito pouco. 

O eixo vertical é evidenciado pela presença dos blocos de 

vidro de 20 X 20 centímetros que perfuram a parede em concreto 

aparente e iluminam tenuamente o interior, quase invocando um 

suposto terceiro volume, onde estão localizados o hall de serviço 

com um elevador e a escada de acesso as unidades 
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habitacionais. A possível leitura do terceiro volume é ainda mais 

evidente pela superfície em concreto aparente que veda a área da 

circulação vertical por estar recuada 15 centímetros em relação as 

duas superfícies em concreto aparente que vedam as unidades 

habitacionais. O recuo ou retranqueio entre os volumes, que em 

conjunto conformam o monobloco, é viável compositivamente e 

construtivamente, porque a parede de vedação em concreto 

aparente, com blocos de vidro, que protege e delimita a circulação 

vertical, está no mesmo alinhamento dos pilares que sustentam a 

escada, enquanto que os painéis de vedação em concreto 

aparente e as janelas moduladas estão na frente desses pilares, 

dela “descolados” 15 centímetros – medida que equivale à 

espessura da parede e do painel de concreto aparente, ambos de 

vedação. 

 

 

 

 

 

1. Hall de serviço recebe iluminação natural “filtrada” pelos tijolos de vidro localizados pontualmente na fachada posterior. 

2. Planta do pavimento tipo. Destaque para o eixo de simetria definido pela circulação vertical, que gerou o espelhamento 

das unidades e a simetria nas fachadas frontal e posterior. 

Fontes: Fotografia e desenho de S. R. Chiarelli – Maio, 2012. 

1 

2 
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Fachada frontal. 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Maio, 2012. 
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Fachada posterior. 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Maio, 2012. 



 

69 

 

 

Fonte: Desenhos de S. R. Chiarelli – Outubro, 2012. 
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Fotografias de época do Edifício Baviera.  Fachada frontal. 

 
Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”. 
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Interior da sala de estar. Destaque para a “janela em fita” basculante em vidro 

voltada para a fachada frontal. 

 

 

 

 

 

 

Interior do dormitório que na unidade visitada e fotografada transformou-se em 

sala de jantar. Destaque para a “janela em fita” de correr e para a persiana 

basculante em madeira voltada para a fachada frontal. 

 

 

Fonte: Fotografias de S. R. Chiarelli – Maio, 2012. 
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Interior da cozinha. Destaque para a “janela em fita” em vidro voltada para a 

fachada posterior. 

 

 

 

 

Interior da área de serviço. Destaque para a “janela em fita” em vidro voltada 

para a fachada posterior. 

 

 
Fonte: Fotografias de S. R. Chiarelli – Maio, 2012. 
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A disposição das “janelas em fita” só é viável pelo arranjo 

estrutural do edifício. Optou-se por deixar as fachadas frontal e 

posterior livres e dispor os pilares nas fachadas laterais, paralelos 

à elas, e ao longo da planta de cada unidade. Esses pilares estão 

embutidos nas alvenarias internas. O conjunto: pilar, alvenaria e 

viga conforma e delimita os espaços internos. Logo, a planta do 

edifício não corresponde propriamente à “planta livre” corbusiana, 

mas à solução do Mies americano e alinhamento entre estrutura e 

vedos.27 

Para vencer o vão de 6,50 metros entre um pilar e outro na 

sala de estar, optou-se pela construção de uma laje nervurada em 

um único sentido com vigas de altura de 30 cm, cada – a mesma 

altura máxima das vigas embutidas nas paredes de alvenaria. 

Dessa maneira, a sala não perdeu sua amplitude e a laje 

nervurada em um único sentido é escondida por um forro de 

gesso, construído em todos os ambientes internos, deixando-os 

com o mesmo pé direito de 2,50 metros.  
                                                             
27 ZEIN discorre sobre a evidente ênfase no tema da estrutura, fundamental na 
obra do Mies, em especial na fase americana, e presente, de maneira primordial 
e sistemática, na arquitetura paulista, dentro da qual insere-se a obra de 
Telésforo Cristófani, em: ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura brasileira, Escola 
Paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha. Dissertação (Mestrado em 
Arquitetura e Urbanismo), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, São 
Paulo e Porto Alegre, 2000.  

Nota-se a preocupação de Cristófani ao desenvolver o 

projeto de estrutura de forma clara, racional e de “grande 

expressividade formal” como considerou ARAUJO (2009, p.95).No 

térreo observamos vigas de transição com altura de 1,50 metros 

sobre os pilotis/paredes do Edifício Baviera, que são colunas 

extensas centralizadas no “meio” do vão. Os pilotis/paredes 

recebem as cargas dos pavimentos tipo vindas das vigas de 

transição, o que reduz o número de apoios no térreo. ARAUJO 

ressalta que  

 

“O sistema estrutural está em conformidade 

com os demais projetos do arquiteto para 

edifícios verticais [que estão selecionados 

neste trabalho], não havendo separação entre 

vedação, alvenarias e estrutura. Esses três 

elementos foram projetados de forma conjunta, 

sendo impossível fazer uma leitura de planta 

do pavimento tipo destacando os pilares.” 

(2009, p.93) 
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Pilares destacados em vermelho. À esquerda: planta do térreo. No centro: planta do pavimento tipo (do 1º ao 6º andar). À direita: planta do 

pavimento tipo (do 7º ao 12º andar). 

Fontes: Desenhos de S. R. Chiarelli – Outubro, 2012. 
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Corte transversal. Destaque para a viga de transição. 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Maio, 2012. 
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As empenas laterais, quase cegas, são conformadas por 

dois pilares esguios de concreto armado nas extremidades, e 

entre eles, uma parede de vedação com blocos vazados em 

concreto aparente. Os dois elementos em concreto aparente, 

parede de vedação e pilares, compõem uma superfície única e 

homogênea que carrega a ideia de “muro” portante do 1º ao 14º 

pavimento.  

As duas empenas, quase cegas e simétricas, são um 

marco compositivo nas esquinas, e ao contrário das outras duas 

fachadas, sua textura marcada por frisos “recortados” no concreto 

aparente evidenciam a verticalidade dessas fachadas e dão à elas 

um caráter escultórico. 

Semelhante a uma escultura em pedra, os frisos no 

concreto armado aparente parecem ter sido construídos através 

da técnica do apicoamento do material. Mas através dos 

desenhos originais feitos por Cristófani, conferimos ter sido 

utilizada outra técnica construtiva: as formas foram “forradas” com 

tábuas de madeira, com dimensões de 30 centímetros de 

comprimento e 2,5 centímetros de espessura, rigorosamente 

sobrepostas e presas de maneira intercalada uma a outra. Entre 

elas e a fôrma de madeira que delimitaria a dimensão do pilar já 

armado, foi despejado o concreto no estado líquido que, quando 

seco, tomaria a forma do espaço delimitado pela fôrma e pelas 

tábuas em madeira. Técnicas distintas (apicoamento e 

concretagem) que apresentam o mesmo resultado compositivo e 

construtivo. 

 

 

 

Detalhe construtivo do pilar em concreto armado e aparente na fachada lateral 

escultórica com frisos no sentido vertical.  Os frisos acentuam a verticalidade e 

foram construídos através da colocação de tábuas de madeira nas formas.  

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Maio, 2012. 
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Fachada lateral. Fotografia de época. 

 

 

 

 

 

Fachada lateral na esquina da Avenida Nove de Julho X Rua Rússia.           

Fotografia atual. Empenas quase cegas são um marco nas esquinas. 

 

 
Fontes: Fotografia de época do Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”. Fotografia atual de S. R. Chiarelli – Maio, 2012. 
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Fachada lateral: pilares vão de encontro ao chão, enquanto a parede de vedação é interrompida no primeiro pavimento. 

 

Fontes: Fotografia e desenho de S. R. Chiarelli – Maio, 2012. 
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Nas fachadas laterais, no trecho entre os dois pilares em 

concreto armado aparente com frisos verticais de 25 e 30 

centímetros, foi construída uma parede de concreto aparente 

como uma segunda pele ou uma segunda fachada. A extremidade 

de cada pilar tem o dobro da espessura – 30 centímetros. Em 

cada fachada, entre os dois pilares e em cada pavimento, foi 

construída a primeira pele ou primeira fachada composta por uma 

parede de alvenaria; e sobre ela, janelas altas que permitem a 

ventilação e a iluminação dos banheiros. Afastada para fora dois 

centímetros dessa primeira pele, entre os pilares, uma segunda 

fachada foi construída através do empilhamento de blocos 

“perfurados” de concreto pré-moldado com espessura de oito 

centímetros e juntas de dois centímetros de espessura formadas 

por areia e cimento, armadas com ferro.  

O conjunto de blocos “perfurados” assemelha-se, 

simbolicamente, a um tecido que veste e esconde a alvenaria e as 

janelas dos banheiros. “Tecido” que, supostamente, foi construído 

não somente para esconder a primeira fachada como também 

para “enfeitá-la”, deixando o conjunto mais homogêneo, e 

acentuando a sua verticalidade através da sua “estampa” em 

forma de retângulos perfurados; que, localizados no mesmo eixo 

das janelas de vidro, permitem a ventilação e a iluminação natural 

dos banheiros. 

A escolha pela construção de duas fachadas quase 

coladas uma na outra e o conhecimento das técnicas construtivas 

e dos materiais que viabilizaram sua construção, permitiram que o 

arquiteto concretizasse suas intenções compositivas 

supostamente, o desejo por fachadas laterais escultóricas, 

homogêneas e de marcante verticalização. 

 

 

Detalhe construtivo da segunda pele da fachada lateral. 

Fonte: Desenhos de S. R. Chiarelli – Maio, 2012. 



 

80 

 

A observação dos elementos compositivos e construtivos 

que compõem as fachadas frontal, posterior e laterais nos 

permitem apresentar duas possíveis leituras compositivas que, 

supostamente, resultaram no conjunto edificado. 

O monobloco assume a forma de um volume massificado, 

de ordem estereotômica, que, apoiado em pilotis, repousa sob o 

patamar construído, ou melhor, sob o podium, de mesma ordem. 

O podium, que sugere a ideia de ter brotado do solo ou ser o 

próprio solo, é comum nas duas possíveis leituras que serão 

apresentadas. Da mesma maneira, a leitura da marquise e dos 

pilotis como sendo elementos tectônicos. O que difere é a leitura 

do monobloco.  

A observação das fachadas laterais contínuas e 

homogêneas, assim com a observação da fachada frontal com 

superfície e eixos horizontais contínuos, nos permitem pensar que 

o monobloco, desde o início da sua formação, era pensado como 

um volume único, massificado, de ordem estereotômica. 

Já a observação da fachada posterior demarcada por eixos 

horizontais que são interrompidos por um eixo vertical, com 

superfície descontínua e recuada, nos permite pensar que o 

monobloco massificado, de ordem estereotômica, seria o 

resultado do processo da junção de três volumes, também de 

ordem estereotômica, sendo dois com as mesmas dimensões de 

largura, altura e profundidade, porém espelhados, e um terceiro 

volume distinto e com maior altura. 

 

Leitura da composição. 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Maio, 2012. 
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Compositivamente, notamos ainda a estruturação tripartida 

da volumetria vertical do edifício em: base, corpo e coroamento. 

Nas quatro fachadas, a base corresponde ao podium e aos 

elementos que compõem o térreo (como por exemplo, a marquise, 

os pilotis, as vigas de transição, o hall de acesso e o seu “vazio”). 

O corpo corresponde aos elementos repetitivos que vedam as 

unidades habitacionais de todos os pavimentos (como por 

exemplo, as “janelas em fita” e as placas em concreto aparente 

moldadas in loco). Já o coroamento corresponde ao volume 

destacado da caixa d´água. 

O cuidado de Cristófani com a técnica e com o desenho 

também pode ser observado no piso de placas pré-moldadas de 

cimento colocadas sobre o podium, no térreo do Edifício 

Baviera28. As bordas de cada placa são rebaixadas para que a 

                                                             
28 Como foi mencionado no capítulo III.1, p. 53, consideraremos, para análise, a 
versão original dos projetos e obras selecionadas, não considerando, no 
processo de análise, quaisquer alterações posteriores realizadas por seus 
proprietários ou outros profissionais.  

No caso do Edifício Baviera, o degrau que consta no projeto original, e que 

demarcava e possibilitava o acesso do pedestre ao edifício, passou a não existir 
mais depois de uma pequena reforma no térreo. O degrau foi substituído por 
uma rampa que une a entrada do edifício, na cota 0.00, à calçada, na cota – 
0.625. E o edifício foi cercado por gradis e portões. Com exceção dessas 
modificações, atualmente, o edifício permanece muito semelhante ao projeto 

água possa escoar entre elas, enquanto que o centro é elevado, 

evitando o acúmulo de água e diminuindo o risco de acidentes 

dos pedestres e dos automóveis. 

 

Placas de cimento pré-moldadas formam o piso no térreo e possuem desenho 

que permite o escoamento da água. 

Fonte: Fotografia de S. R. Chiarelli – Maio, 2012. 

                                                                                                                                         
original de Cristófani, porém em estado de conservação ruim. O fato de ainda 
estar muito semelhante ao projeto original permitiu a presença de fotografias 
atuais  do exterior e do interior do edifício, ilustrando e enriquecendo a análise do 
mesmo. 
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 Fonte: Desenhos de S. R. Chiarelli – Outubro, 2012. 
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III.2.b. Edifício Restaurante Vertical Fasano 

Ano: 1964 | Localização: Bairro Centro, São Paulo – SP. 

 

O Restaurante Vertical Fasano foi projetado e construído 

em 1964, em um lote na Rua Dom José de Barros, no Centro da 

cidade de São Paulo 29 . Com o projeto, Cristófani recebeu a 

medalha de prata no prêmio para a categoria “edifício para fins 

comerciais” na VIII Bienal Internacional de São Paulo, no ano de 

1965. No mesmo ano, o projeto fora destaque na revista Acrópole 

nº 321 do mês de setembro.  

 
 
 
 
 

                                                             
29 Como foi mencionado no capítulo III.1, p. 53, consideraremos, para análise, a 
versão original dos projetos e obras selecionadas, não considerando, no 
processo de análise, quaisquer alterações posteriores realizadas por seus 
proprietários ou outros profissionais.  
O Restaurante Vertical Fasano no centro da cidade de São Paulo foi fechado. 
Atualmente, o edifício foi acoplado no projeto em obras do SESC 24 de Maio do 
arquiteto Paulo Mendes da Rocha em parceria com o escritório de arquitetura 
MMBB.  
Por isso, não há fotografias atuais do edifício nesta dissertação para 
complementação da análise projetual. Apresentaremos apenas os redesenhos 
do projeto original, os desenhos originais, e as fotografias de época presentes no 
Acervo e publicadas na Revista Acrópole nº 321, setembro, 1965. 

 

  
 

1. Inserção urbana. 
Fonte: Fotografia aérea extraída do Google Maps – Setembro, 2012. 

2. Fotografia de época do Edifício Restaurante Vertical Fasano.   
Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”.  
 

Projeto e Construção: ano 1964 

Área do terreno: 142,82 m² 

Uso: comercial 

Nº pavimentos: 4 
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O terreno é um espaço que pode ser considerado como 

residual ou poché 30  devido a suas dimensões relativamente 

exíguas, com 6,85 metros de frente e 20,85 metros de 

profundidade (totalizando uma área de aproximadamente 142,82 

m²), e pela situação no lote, limitado em todas as divisas do 

terreno por construções vizinhas de certa altura. 

O desafio de tornar o espaço habitável e ajustar o 

complexo programa que envolvia vários usos dentro dele 

(confeitaria, espera, bar, casa de chá e restaurante) e respectivas 

áreas técnicas e de apoio, fez com que Cristófani adotasse a 

mesma solução dos edifícios vizinhos de ocupação total do lote, 

em conformidade com o contexto do quarteirão em que se situa e 

com os quarteirões vizinhos conforme permitia então a legislação 

urbanística. O edifício projetado pelo arquiteto ocupava toda a 

área do lote em forma de paralelogramo ligeiramente irregular, 

com ângulos internos de 93° e 87°, ajustado entre os muros 

medianeiros31.  

                                                             
30 Poché é uma palavra da língua francesa que no português significa bolso. Em 
arquitetura, compreendemos como espaço poché aquele que está delimitado por 
muros ou paredes e escondido entre eles. 
31 Muro medianeiro (termo em espanhol) é aquele que separa duas residências 
ou edifícios contínuos. Fonte: PARICIO, Ignacio. Vocabulario de arquitectura y 
construcción. Barcelona: Bisagra, 1999, 1ª edição (p. 151).  

 

Terreno. Sem escala.  
 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Junho, 2012.
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Sem a pretensão de radiografar o pensamento do arquiteto 

Cristófani, mas sugerindo um possível processo projetual, 

apresentaremos o Restaurante Vertical Fasano seguindo uma 

possível ordem de concepção construtiva e compositiva, e 

evidenciando as ambivalências que há entre as leituras dos seus 

elementos.  

Uma possível interpretação é a de que, no estreito lote 

limitado por “muros” vizinhos, o novo edifício precisou crescer em 

altura para que todo o programa coubesse dentro dele. Novos 

“muros” de concreto foram construídos colados as 3 empenas 

cegas vizinhas, um quarto “muro” transparente no limite frontal do 

lote e um teto plano acima, configurando uma caixa alta e vazia 

com altura máxima permitida pela legislação. Delimitado o espaço 

interno a ser ocupado, o projeto passaria a ser pensado e 

solucionado em corte (FIG. 1). 

A caixa construída pelo arquiteto paulista, precisaria conter 

outros elementos que sustentariam seus “muros”. Para isso, foram 

construídas vigas transversais em concreto armado, espaçadas 

em uma malha plana de 3,50 metros na horizontal e 5,00 metros 

na vertical, aproximadamente, e construídas com altura 

aproximada de 45 centímetros, vencendo o vão de 6,85 metros e 

ligando um “muro” lateral ao outro paralelo de forma que 

garantissem o travamento dos mesmos (FIG. 2).  

Tal solução estrutural permitiu não haver nenhum pilar 

intermediário que se constituísse em um obstáculo fixo, 

dificultando o ajuste do layout requerido pelo programa. A rigidez 

da solução também permitiu que o “muro” frontal fosse leve e não 

estrutural, um plano de vidro protegido por brises, conformados 

por elementos pré-moldados em concreto aparente, que filtram a 

entrada direta da luz natural e garantem a privacidade dos 

ambientes internos. 

 

Cortes longitudinais esquemáticos. Processo ilustrativo da possível concepção 
projetual. Sem escala.  

Fonte: Desenhos de S. R. Chiarelli – Setembro, 2012. 
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Sobre as vigas do Restaurante Vertical Fasano, foram 

construídas quatro lajes em concreto armado com pé direito duplo 

de, aproximadamente, 5,00 metros de altura de piso a piso, e que 

não vão de uma extremidade a outra do lote (no sentido 

longitudinal), podendo ser lidas como mezaninos. Na parte frontal, 

as lajes estão distantes 3,50 metros do limite do lote, enquanto 

que na parte posterior, estão distantes 2,10 metros do limite do 

lote (FIG. 3).  

Os dois vazios verticais não alcançados pelas lajes foram 

parcialmente ocupados pelas circulações verticais atendendo os 

pavimentos, solucionando de maneira adequada a necessidade 

de dupla circulação, separando os clientes dos serviços, embora o 

edifício contasse apenas com um acesso pela fachada frontal, 

voltada para a Rua Dom José de Barros. 

No fundo do lote, uma faixa de 5,00 metros (que inclui a 

faixa do vazio de 2,10 metros) foi reservada para os sanitários, 

copas de apoio e circulações verticais de apoio (elevador de 

serviço, escada e monta-cargas). Enquanto na frente do lote, 

junto ao alinhamento da calçada, a faixa vazia de 3,50 metros 

abriga as circulações verticais de acesso restrito dos clientes - de 

um lado, o elevador, e do outro, ligando o primeiro ao terceiro 

pavimento, uma escada metálica (FIG. 4).  

Entre a faixa frontal de 3,50 metros, reservada para a 

circulação vertical dos clientes, e os três primeiros pavimentos 

construídos (conectados pela circulação vertical de acesso restrito 

dos clientes), há um plano e uma porta de vidro em cada andar, 

separando-os fisicamente e isolando-os acusticamente, sem 

deixar de permitir que a iluminação natural filtrada pelos brises 

alcance o fundo de cada andar. 

 

Cortes longitudinais esquemáticos. Processo ilustrativo da possível concepção 
projetual. Sem escala.  

Fonte: Desenhos de S. R. Chiarelli – Setembro, 2012. 
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O pé direito duplo da faixa de 5,00 metros, no fundo do 

lote, foi subdividido verticalmente em duas partes iguais com a 

construção de mezaninos menores, sem avançar o vazio vertical 

ocupado pela circulação de serviços (FIG. 5). Parte do programa 

que envolvia os serviços e o apoio foi melhor distribuída entre os 

mezaninos menores e parte dos maiores (dentro da faixa de 5,00 

metros). Nesse trecho, em vez de pavimentos com pé direito 

duplo opta-se por uma maior compactação dos espaços, 

adequada ao uso, pois tratam-se de áreas de serviços e apoio. Os 

mezaninos menores foram vedados com alvenaria e não seriam 

percebidos pelos clientes que ocupavam as áreas mais amplas 

dos mezaninos com pé direito duplo (FIG. 6). Assim, o que se via 

era uma marcante continuidade espacial interna e o vazio vertical 

de pé direito duplo que “ampliava” a percepção de um espaço 

relativamente exíguo. 

Nota-se a presença e a localização de um outro mezanino 

intermediário, no pavimento térreo, próximo da entrada do edifício, 

na frente da área que abriga o elevador para os clientes e a 

projeção da escada metálica com acesso a partir do primeiro 

pavimento, dividindo o térreo em duas partes iguais (FIG. 5 e 6). 

Este mezanino aberto contribui para a percepção da continuidade 

espacial interna, uma vez que torna mais evidente a presença do 

pé direito duplo no térreo.  

Os pavimentos superiores são acessados, primeiramente, 

por uma escada metálica que dá acesso a este primeiro 

mezanino, no térreo do edifício. 

Através dessa escada que liga o térreo ao mezanino, os 

clientes e funcionários poderiam acessar os outros pavimentos 

através de uma segunda escada metálica localizada ao lado do 

elevador, na faixa frontal do lote. 

 

Cortes longitudinais esquemáticos. Processo ilustrativo da possível concepção 
projetual. Sem escala.  

Fonte: Desenhos de S. R. Chiarelli – Setembro, 2012. 
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A textura rústica do concreto armado aparente e o 

emprego das duas escadas metálicas e dos brises pré-moldados 

foram justificados pelo arquiteto no memorial do projeto como 

sendo uma “necessidade de permitir a execução da obra em 

prazo muito curto, previamente estabelecido, contando com a 

dificuldade de canteiro e acesso, e sem recorrer à mão de obra 

especializada”.32 A justificativa do arquiteto complementa a leitura 

do possível processo projetual apresentado com ambivalências, 

entre a construção e a composição, escolhidas conscientemente 

ou não por Cristófani, mas que, sem dúvida, acrescentam valor ao 

projeto construído por ele e tornam a sua leitura mais complexa. 

Uma vez projetada e construída a caixa, os elementos da 

fachada, os pavimentos, os espaços internos delimitados em cada 

um deles e os acessos a eles, era o momento de distribuir o 

restante do programa pelo edifício. No térreo, a confeitaria, e no 

mezanino, a área de espera. No primeiro pavimento, o bar e a 

casa de chá, enquanto que no segundo e no terceiro pavimento, o 

restaurante. E por último, a cozinha no quarto pavimento. 

 

                                                             
32 Memorial do projeto do Restaurante Vertical Fasano presente no acervo 
“Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”. 

 

 

 

 

 

 

 

Escada metálica de acesso ao mezanino, no térreo do edifício. Fotografia de época.  

Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”. 
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Escada metálica localizada na faixa frontal do lote, reservada para 
a circulação restrita dos clientes. Fotografia de época.  

Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo 
Cristófani (1929-2002)”. 
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Cortes longitudinais esquemáticos. Processo ilustrativo da possível concepção projetual. Sem escala.  

Fonte: Desenhos de S. R. Chiarelli – Setembro, 2012. 
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Corte longitudinal.  

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Junho, 2012. 
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Fonte: Desenhos de S. R. Chiarelli – Junho, 2012. 

 

 

 
     Planta 4º pavimento 

 
Planta pavimento tipo                         

intermediário 

 
     Planta mezanino 

 
     Planta térreo 

 
Planta pavimento tipo 
(1º, 2º e 3º pavimento) 
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Uma aproximação possível de ser feita seria a leitura do 

mesmo elemento, antes lido como mezanino, e que abriga a área 

de espera, como uma marquise no interior do edifício. A marquise, 

com altura baixa conformando um ambiente com pé direito 

simples no interior do edifício, “introduz” o usuário no espaço 

interno, primeiro “apertando” e a seguir, “liberando” sua percepção 

onde o pé direito é duplo. As duas possibilidades de leitura para 

um mesmo elemento demonstra uma dualidade que enriquece o 

projeto e torna a sua leitura ainda mais complexa.  

A marquise horizontal, localizada no interior do edifício, 

próximo à entrada, se contrapõe aos brises verticais presentes no 

exterior do edifício, logo acima da única porta de acesso. A 

posição dos brises no sentido vertical e a repetição desses 

elementos de ordem tectônica acentuam a verticalidade do 

edifício, enquanto a marquise é uma laje contínua, com pé direito 

único, capaz de acentuar a horizontalidade. A presença e a leitura 

dos dois elementos, brises e marquise, sugerem um percurso no 

qual os eixos vertical e horizontal são percebidos alternadamente 

pelo usuário. Na fachada frontal assimétrica, o eixo vertical é 

notado pela presença dos brises e da empena cega em concreto 

armado e aparente que veda e sustenta a caixa do elevador. Em 

seguida, acessando o interior do edifício, a verticalidade é 

interrompida pela marquise que funciona como um teto baixo e 

condiciona o olhar para o eixo horizontal, em direção ao fundo do 

lote. Ao caminhar pelo térreo, na mesma direção do olhar 

condicionado, a verticalidade retorna com o término da projeção 

da marquise. E o que é percebido, é a continuidade espacial 

interna em altura. O possível percurso apresentado sugere a 

percepção dos eixos: vertical – horizontal – vertical, nesta mesma 

ordem. 

Na fachada frontal assimétrica notamos uma divisão 

vertical em apenas duas partes: base e corpo. A base abrange o 

plano vertical de vidro com a única porta de acesso ao edifício 

localizada no térreo com pé direito duplo e mezanino, lido como 

marquise. Enquanto o coroamento abrange os andares superiores 

protegidos pelos brises verticais.  

A fachada é subdividida em oito partes de 2,50 metros de 

altura cada, na marcação da laje do patamar da escada, 

“aumentando” visualmente as alturas, como se internamente o 

edifício tivesse oito pavimentos, ao invés de quatro pés direitos 

duplos de 5,00 metros de altura de piso a piso cada, um mezanino 

e um térreo. 
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Corte esquemático. Elementos externos e internos, que compõem o edifício, condicionam o olhar e o caminhar do usuário de maneira que este perceba 
os seguintes eixos: vertical, horizontal e vertical – nesta mesma ordem. 

Fonte: Desenhos de S. R. Chiarelli – Junho, 2012. 

Fotografias da fachada frontal.  

Fonte: Revista Acrópole, nº 321, setembro 
de 1965.   

 

Fachada frontal esquemática.              
Brises verticais, colocados na estreita 
fachada, e empena cega em concreto 
armado e aparente, que veda a caixa 
do elevador, compõem a verticalidade 
da fachada. 
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 Fachada frontal assimétrica. Destaque para as duas divisões: base e corpo.                                                Fachada frontal. Fotografia de época.                                         

 

Fontes: Fotografia do Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”. 

Desenho de S. R. Chiarelli, Outubro, 2012. 
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No térreo, notamos que a escada metálica de acesso ao 

mezanino foi instalada perpendicularmente em relação à fachada 

frontal do edifício e ao alinhamento do término do mezanino, e 

não paralela ao “muro” lateral e nem engastada nele. Tal escolha 

não parece ser justificada apenas pela lógica construtiva, mas 

também por uma questão de ordem compositiva. A distância entre 

a escada e o “muro” lateral também não é definida aleatoriamente. 

O início da lateral da escada, mais próxima do “muro” lateral, está 

localizado no eixo em que termina a parede que separa o salão 

da confeitaria das áreas de apoio e serviço localizadas no fundo 

do lote. Uma aproximação possível é a de que essa decisão 

projetual foi tomada para organizar internamente os elementos 

construtivos que conformam o ambiente. 

 

 

 

Planta pavimento térreo. Eixo da localização da escada em relação ao acesso à 
área de apoio e serviços e ao mezanino. 

 
Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Junho, 2012.  

 



 

 

Supostamente ao finalizar o processo projetual

Cristófani teve o cuidado de também desenhar o mobi

painéis em madeira das paredes e dos forros 

pavimento, entre outros detalhes que comp

edifício.  

 A intenção de colocar os painéis decorativos em madeir

nas paredes rústicas em concreto armado e 

parece aleatória. A sobreposição dos dois materiais com técnicas 

construtivas e elementos distintos revelam

conformam um único ambiente criado pelo arquiteto. Uma das 

ambivalências reveladas é a construção em concreto armado e 

aparente nas paredes do edifício representando a manufatura

simplicidade do material com aparência rústica

painéis de madeira, que representam, por sua vez, o artesanato

em contrapartida, a riqueza das peças com superfície lisa e 

envernizada. E ainda, ao nível sensorial, o uso de um material frio, 

como o concreto aparente, juntamente com a madeira, que torna o 

ambiente mais cálido.  

O uso do concreto armado e aparente na sua forma rústica

foi justificado pelas exigências técnicas de construção impostas 

pelo terreno exíguo, como foi mencionado anteriormente 

Supomos que a escolha dos painéis de madeira tenha sido tomada 

posteriormente, como consequência do emprego do concreto 

armado e aparente, com a intenção de enriquecer visualmente o 

ao finalizar o processo projetual do edifício, 

desenhar o mobiliário e os 

e dos forros do térreo ao terceiro 

, entre outros detalhes que compunham o interior do 

painéis decorativos em madeira 

armado e aparente não nos 

posição dos dois materiais com técnicas 

distintos revelam ambivalências que 

conformam um único ambiente criado pelo arquiteto. Uma das 

s reveladas é a construção em concreto armado e 

representando a manufatura e a 

do material com aparência rústica, sobreposta por 

painéis de madeira, que representam, por sua vez, o artesanato, e 

rapartida, a riqueza das peças com superfície lisa e 

. E ainda, ao nível sensorial, o uso de um material frio, 

como o concreto aparente, juntamente com a madeira, que torna o 

armado e aparente na sua forma rústica 

justificado pelas exigências técnicas de construção impostas 

como foi mencionado anteriormente (p. 88). 

que a escolha dos painéis de madeira tenha sido tomada 

posteriormente, como consequência do emprego do concreto 

enriquecer visualmente o 

interior do edifício, tratando

tornar o ambiente cálido e confortável aos usuários.

 

Detalhes de marcenaria 
dos painéis e do mobiliário. 

Sem escala.  
 

Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929
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o-se de um restaurante luxuoso, e a 

tornar o ambiente cálido e confortável aos usuários. 

 

 

 

Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”. 



 

 

As paredes em concreto armado e aparente e os painéis 

decorativos em madeira formam um conjunto que assemelha

visualmente a um tecido conformado por cores, forma

diferentes, semelhante ao utilizado como vedação na “cabana 

caraíba” mencionada por Semper. A parede 

como um grande tecido, e os painéis em madeira como sendo parte 

do têxtil.  

Parede e painéis trazem a ideia de uma peça contínua 

construída com detalhes de cores e texturas diferentes

uma referência a nível simbólico, pois tratam

distintos (concreto e madeira), com técnicas construtivas distintas 

(estereotomia e tectônica), compondo um resultado construído, 

mesmo que de maneira sobreposta, que faz referência visual a um 

terceiro elemento (fechamento em tecido). 

A presença de elementos desenhados por Cristófan

madeira e em gesso estende-se aos tetos 

pavimentos, enriquecendo ainda mais o interior do edifício. No teto 

da laje do térreo há um forro de gesso contínuo que esconde as 

vigas que sustentam a laje do primeiro pavimento. N

o pé direito é duplo, o forro possui relevo em forma tronco

abrigando luminárias, gerando movimento na superfície que mais 

se parece com o teto de uma caverna formada por estalactites

figuras das págs. 100 e 101). 

As paredes em concreto armado e aparente e os painéis 

formam um conjunto que assemelha-se 

cores, formas e texturas 

utilizado como vedação na “cabana 

caraíba” mencionada por Semper. A parede “muraria” pode ser lida 

, e os painéis em madeira como sendo parte 

ia de uma peça contínua 

de cores e texturas diferentes. Tal ideia é 

a a nível simbólico, pois tratam-se de materiais 

distintos (concreto e madeira), com técnicas construtivas distintas 

do um resultado construído, 

mesmo que de maneira sobreposta, que faz referência visual a um 

 

desenhados por Cristófani em 

os tetos e aos pisos dos 

, enriquecendo ainda mais o interior do edifício. No teto 

da laje do térreo há um forro de gesso contínuo que esconde as 

a laje do primeiro pavimento. No térreo, onde 

relevo em forma tronco-pirâmidal 

, gerando movimento na superfície que mais 

se parece com o teto de uma caverna formada por estalactites (ver 

Corte longitudinal. Destaque para os painéis decorativos em madeira nas paredes 
do primeiro ao terceiro pavimento. E no térreo, onde o pé direito é duplo, destaque 
para as formas de tronco pirâmide em gesso embaixo das vigas. 

Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas,
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Destaque para os painéis decorativos em madeira nas paredes 
do primeiro ao terceiro pavimento. E no térreo, onde o pé direito é duplo, destaque 
para as formas de tronco pirâmide em gesso embaixo das vigas. Sem escala.  

 
cervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani 

(1929-2002)”. 
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A sensação de movimento também é atribuída ao piso do 

térreo, onde parecem se formar estalagmites embaixo do forro em 

forma tronco-pirâmidal (ver figuras das págs. 100 e 101). 

Já os tetos do segundo e do terceiro pavimento, onde estão 

localizados o bar e o restaurante, respectivamente, têm suas vigas 

escondidas por placas de madeira laminada que, além de 

atribuírem a sensação de movimento no teto desses pavimentos, 

funcionam também como dispositivos acústicos, em conjunto com o 

plano e a porta de vidro que isolam a faixa frontal reservada para a 

circulação vertical que conecta um pavimento ao outro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tais suposições abrem espaço para outras, de forma que a 

leitura do emprego desses materiais (o concreto armado e 

aparente, a madeira e o gesso) nos permite afirmar que a complexa 

combinação entre as técnicas e os elementos escolhidos e 

utilizados por Cristófani, com diferentes texturas em um mesmo 

plano e/ou em planos diferentes, independente da sua razão 

verdadeira, enriquecem sua obra do ponto de vista das inúmeras 

possíveis leituras que podemos fazer dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva interna do bar e casa de chá (em direção ao fundo do lote) feita pelo escritório Telésforo Cristófani Arquitetura.                                                                     
Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”. 
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Perspectiva interna do térreo (em direção ao fundo do lote) feita pelo escritório Telésforo Cristófani Arquitetura. Destaque para o forro e para o piso em forma 
tronco-piramidal que assemelham-se ao teto e ao chão de uma caverna formada por estalactites e estalagmites, respectivamente.                                                

Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”.
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Perspectiva interna do térreo (em direção ao fundo do lote) feita pelo escritório Telésforo Cristófani Arquitetura. Destaque para o forro e para o piso em forma 
tronco-piramidal que assemelham-se ao teto e ao chão de uma caverna formada por estalactites e estalagmites, respectivamente.                                                

Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”.
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Perspectiva interna do restaurante (em direção ao fundo do lote) feita pelo escritório Telésforo Cristófani Arquitetura.                                                                                

Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”. 
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Outras possíveis leituras do processo que pode ter 

resultado no espaço residual apresentado entre os “muros” 33 

vizinhos e que teve sua superfície totalmente ocupada pelo 

volume edificado serão apresentadas à seguir. 

A primeira leitura trata de um muro traviesa 34  com 

espessura de 6,85 metros, lido como uma construção 

estereotômica, que separava as duas construções vizinhas, 

ambas com recuo lateral entre o muro. O “muro” espesso se 

dividiu ao meio e cada uma das suas partes se afastou em 

direção a construção até o seu limite, transformando-se em um 

muro medianeiro.  

Uma segunda leitura é uma revisão da construção da 

arquitetura clássica e medieval através do “muro emplecton 

clássico”, como chamou o autor Ignacio Paricio em seu livro La 

Construcción de La Arquitectura – 1. Las técnicas (2004, p. 33).  

                                                             
33  Compreendemos como Muro a definição do termo presente no Diccionario de 
uso del español da autora María Moliner. Madrid: Ed. Gredos, 1992, edição em 
CD-ROM. Muro: “obra de alvenaria feita de pedra, tijolo, adobe, etc., formando 
uma placa vertical, que se constrói para fechar um espaço, sustentar um terreno, 
etc.”. Seguiremos com essa definição de “muro” compreendida em sentido amplo 
- construtivo, compositivo e ideológico.  
34 Muro traviesa (termo em espanhol) é o muro lateral, aquele que não é nem de 
fachada e nem medianeiro. Fonte: PARICIO, Ignacio. Vocabulario de 
arquitectura y construcción. Barcelona: Bisagra, 1999, 1ª edição (p. 151).   

. 

 Primeira leitura do possível processo que resultou no espaço residual. Sem escala. 
 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Junho, 2012.  
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Segundo Paricio, o muro de duas fachadas e enchimento 

no centro surgiu na Grécia no século VII a.C. e sua técnica 

construtiva desenvolveu-se até o século VI. Este é formado por 

cinco camadas de pedras. Nas periferias, a primeira fachada é 

formada pelo empilhamento de pedras maiores e com dimensões 

quase iguais (técnica da estereotomia), enquanto que a segunda 

é formada por pedras menores. No centro, uma mistura de pedras 

quebradas com argila com altura menor do que a das fachadas 

periféricas. Essa construção estereotômica era usada como muro 

de proteção das antigas cidades clássicas e medievais. Sua 

espessura variava entre 3 a 5 metros, e o espaçamento entre as 

camadas internas formadas por rochas menores também poderia 

variar.  

Um exemplo é a muralha da cidade de Lucca, na Itália, 

erguida entre os séculos XV-XVII, e que nos dias atuais ainda 

possui sua estrutura intacta. A muralha possui um perímetro de 

aproximadamente 4.223 metros em torno do núcleo histórico da 

cidade, e é constituída por 11 cortinas e 11 baluartes. A cortina é 

formada por duas paredes espessas paralelas com um vão entre 

elas, a qual Paricio chamou de “muro emplecton clássico”. 

Enquanto que o baluarte é a fortaleza, um elemento defensivo 

que assumiu diferentes formas planimétricas. A mais comum é 

chamada forma de amêndoa. Seu objetivo era proteger as 

cortinas que tinham suas paredes paralelas mais expostas aos 

ataques do inimigo.  

 

 

 

Ilustração do corte esquemático do “muro emplecton clássico”.  
 

Fonte: PARICIO, Ignacio. La Construcción de La arquitectura. V.1: Las técnicas. 
Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, 2004, 4ª edição (p. 33). 
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Os baluartes podem ser lidos como uma parte da cortina 

que teve suas paredes afastadas, aumentando-se o vão interno 

entre elas. A partir dessa leitura, podemos considerar a ideia de 

que Lucca era inicialmente composta por uma única cortina 

contínua delimitando o atual centro histórico. Em um dado 

momento, partes dessa cortina sofreu esse afastamento, 

formando os baluartes. 

Tanto os vãos internos das cortinas quanto os dos 

baluartes possuíam dimensões minimamente suficientes para que 

os soldados circulassem e permanecessem, caracterizando-os 

como espaços habitáveis. O que determinava que a cortina era 

um espaço de circulação entre os baluartes era a estreita 

dimensão do seu vão interno, enquanto que o baluarte era um 

espaço de permanência com um vão com maior dimensão.  

Sendo a cortina a parte mais frágil da construção muraria, 

não deveria ser permitida a permanência dos soldados dentro do 

seu espaço interno. Por isso ela, servia de ligação entre os 

baluartes, devendo os soldados apenas circularem entre seus 

muros. Não sendo necessário maior espaço interno para 

circulação, seu vão, delimitado entre os muros, poderia ser menor 

do que o do baluarte, evitando o desperdício de material e a maior 

fragilidade da construção. 

 

 

  

 

Fonte: Google Imagens – Acesso em: 29 de maio de 2012. 

Vista aérea do centro histórico 
cercado por um muro, cidade de 

Lucca, Itália. 

Centro histórico da cidade de 
Lucca, Itália, limitado por uma 

construção muraria junto da 
vegetação que o cerca.  
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De acordo com essa segunda leitura, o conjunto formado 

pelo lote ocupado pelo Restaurante Vertical Fasano e as 

empenas cegas vizinhas equivale ao “muro emplecton clássico” 

ou a cortina muraria. O espaço residual, equivalente ao lote 

ocupado pelo Restaurante Vertical Fasano, pode ser lido como 

sendo a superfície da camada muraria central formada pela 

mistura de pedras quebradas e argila (vão interno com largura de 

6,85 metros), enquanto que as empenas cegas vizinhas no limite 

do lote seriam as duas fachadas periféricas formadas por pedras 

menores e maiores empilhadas.  

As duas leituras do processo de conformação do espaço 

residual indicam que a posterior inserção no lote do projeto 

elaborado por Cristófani tratou da construção do edifício em um 

espaço delimitado por uma construção pré-existente lida como 

estereotômica, “muraria”. 

  
 
À esquerda: interior da antiga e intacta cortina de Lucca, Itália. Atualmente o 
espaço interno é aberto para visitas turísticas.  
À direita: ilustração de um baluarte em formato de amêndoa. 

 
Processo da cortina contínua que gerou o baluarte. 

 Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Junho, 2012. Fonte: Google Imagens – Acesso em: 29 de maio de 2012. 
 



 

 

Compositivamente e construtivamente

laterais paralelos do Restaurante Vertical Fasano

empenas cegas vizinhas, assemelham-se 

portantes e quase cegas da Maison Citrohan, criada por Le 

Corbusier em 1920.  

No caso do Restaurante Vertical Fasano

formado pelo plano de vidro que equivale a uma grande abe

os “muros” laterais cegos e o teto plano aproximam das soluções 

compositivas da Maison Citrohan.  

                   

              

 

 

Plantas da Maison Citrohan (1920)
 

 

Fonte: PARICIO, Ignacio. La Construcción de La Arquitectura. V.3: La
 

 

e construtivamente, os dois “muros” 

do Restaurante Vertical Fasano, colados nas 

se também as paredes 

portantes e quase cegas da Maison Citrohan, criada por Le 

No caso do Restaurante Vertical Fasano, o conjunto 

formado pelo plano de vidro que equivale a uma grande abertura, 

laterais cegos e o teto plano aproximam das soluções 

 

 

 

 

 

      

 

Plantas da Maison Citrohan (1920).  

Maison Citrohan (1920). 

 

trucción de La Arquitectura. V.3: La composición. Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, 2004, 4ª edição (p. 54).
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Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, 2004, 4ª edição (p. 54). 
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II.3.c. Edifício Giselle 

Ano: 1969 | Localização: Bairro Itaim Bibi, São Paulo – SP.

 

O Edifício Giselle, projetado e construído no ano de 1969, 

está implantado no centro de um lote voltado para a Avenida 

Nove de Julho e para a Rua Jerônimo da Veiga, no bairro Itaim 

Bibi, na zona sul da cidade de São Paulo.  

O lote possui o formato de um trapézio com área de 

aproximadamente 780,00 m². O alinhamento da Avenida Nove de 

Julho, para onde está voltada a fachada frontal do edifício, tem 

28,60 metros. A fachada posterior do edifício está voltada para a 

Rua Jerônimo da Veiga, com 28,65 metros de frente; enquanto 

que as laterais possuem 29,50 e 23,15 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto e Construção: ano 1969 

Área do terreno: 779,22 m² 

Uso: residencial e lojas 

Nº pavimentos: 12 

Área da loja: 113,70 m² 
Área do apartamento: 113,70 m² 

 

1. Fotografia de época do Edifício Giselle.   
Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani 
(1929-2002)”.  
 
2. Inserção urbana. 
Fonte: Fotografia aérea extraída do Google Maps –  
Setembro, 2012. 
 
3. Terreno. Sem escala. 
Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Setembro, 2012.  
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O edifício, de uso comercial e residencial, possui dois 

térreos: um localizado na cota -1.25 e outro na cota +1.50. Pela 

Avenida Nove de Julho, localizada na cota 0.00, os moradores 

acessam a garagem e as unidades habitacionais pela cota -1.25. 

Enquanto o público acessa o comércio, localizado na cota +1.50, 

pelas duas escadas implantadas nas laterais do terreno e 

voltadas para a Avenida Nove de Julho. O mesmo público 

também tem acesso ao comércio (cota +1.50) pela Rua Jerônimo 

da Veiga (cota +1.25), através de uma escada e uma rampa, 

localizadas às laterais do terreno, no mesmo eixo das duas 

escadas voltadas para a Avenida Nove de Julho.  

Esse arranjo permite ao público seguir de uma rua a outra 

percorrendo o meio da quadra. Com isso Cristófani projetou e 

construiu um solo permeável e fluído, atribuindo maior qualidade 

urbana e arquitetônica, e consequentemente, complexidade ao 

seu projeto. 

 

 

 

Atualmente, há portões e grades que foram desenhados e 

encomendados por Cristófani à pedido dos moradores, 

posteriormente à construção do edifício. Esses foram instalados 

durante uma das reformas realizadas. Identificamos o cuidado do 

arquiteto em manter sua intenção inicial ao permitir que o 

pedestre continue percorrendo o meio da quadra, indo de uma rua 

a outra, mesmo com a adição das grades e dos portões. Durante 

todo o período do dia, os portões de acesso ao térreo comercial 

permanecem abertos com passagem livre para o pedestre. E no 

período da noite, ficam fechados. Somente os portões de acesso 

à garagem e ao hall das unidades habitacionais permanecem 

fechados durante todo o período do dia e da noite, sendo abertos 

somente para a entrada e saída dos funcionários e dos moradores 

das unidades. 

 

 

 
 
 

 
 

 

Corte transversal esquemático. Em azul, caminho percorrido de acesso público. 
E em vermelho, caminho percorrido de acesso privado. 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Setembro, 2012. 
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 Térreo: garagem na cota -1.25. Acesso aos apartamentos pela Avenida Nove de 
Julho. 

 
 
 

 Fonte: Desenhos de S. R. Chiarelli – Setembro, 2012.                                                             
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 Planta do térreo: comércio na cota +1.50. Acesso pela Avenida Nove de Julho e 

pela Rua Jerônimo da Veiga.  

 
 
 

Fonte: Desenhos de S. R. Chiarelli – Setembro, 2012.                                                             
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À esquerda: planta do pavimento térreo com acesso privado à garagem e às unidades habitacionais, cota -1.25. À direita: planta do pavimento térreo comercial, cota +1.50. 
E em vermelho, os portões desenhados por Cristófani. 

Fonte: Desenhos de S. R. Chiarelli – Setembro , 2012. 
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Elevações e detalhes dos portões e grades 
desenhados por Cristófani posteriormente à 
construção do Edifício Giselle. 

Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e 
obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”. 
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Visto da Avenida Nove de Julho, cota 0.00, o pavimento 

térreo com lojas está elevado 1.50 metros em relação ao solo de 

forma que pareça flutuar, uma vez que está apoiado nos quatro 

pilares recuados que se iniciam na garagem. O contato do edifício 

com o solo ocorre na cota -1.25, onde se encontram a garagem e 

o volume central menor que contém o hall de acesso a circulação 

vertical que conecta as unidades habitacionais. O terreno parece 

ter sido escavado de forma a abrigar os dois térreos com acessos 

distintos. Já, visto da Rua Jerônimo da Veiga, cota +1.25, o 

edifício está apoiado sobre um podium com altura de 25 

centímetros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O podium (cota +1.50) viabilizou a ventilação natural 

cruzada na garagem através da construção de dois planos 

inclinados localizados entre a escada e a rampa de pedestres 

voltadas para a Rua Jerônimo da Veiga.  

Com ligação entre a garagem e a Rua Jerônimo da Veiga, 

as muretas com altura de 90 centímetros cada, construídas com 

elementos vazados de cimento, estão posicionadas na frente dos 

planos inclinados de forma não só de demarcar o limite entre o 

terreno e a rua, como também de permitir a ventilação desejada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Corte transversal esquemático com ventilação natural entre a Avenida Nove de Julho e a Rua Jerônimo da 

Veiga. 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Maio , 2011. 
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À direita: fechamento com elementos 
vazados visto da garagem, cota -1.25. 

 

Detalhe do fechamento em elementos vazados 
de cimento. Sem escala.  

 
 

Em cima, à esquerda: plano 
inclinado visto do interior do terreno, 
na cota +1.50.  

Em cima, à direita: mureta de 90 
centímetros construída com 
elementos vazados de cimento.  

 

Fonte: Fotografias e desenho de S. R. Chiarelli – Maio , 2011. 
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Acesso à garagem e às unidades, cota -1.25. Abertura por onde 
ocorre a ventilação natural. 
 

Interior da garagem em direção à Avenida Nove de Julho, cota -1.25. 
 

Fonte: Fotografias de S. R. Chiarelli – Maio , 2011. 
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Atualmente, há na Rua Jerônimo da Veiga um terceiro 

portão localizado no centro do terreno, entre as duas muretas de 

elemento vazado de cimento. Este terceiro portão só é aberto 

pelos funcionários quando é necessário fazer determinados 

serviços e manutenções referentes ao condomínio. A pequena 

área cercada e com acesso restrito aos funcionários do 

condomínio abriga o relógio d´água e o reservatório de lixo, ligado 

aos dutos de lixo. Hoje o uso dos dutos de lixo não é permitido por 

uma questão de higiene sanitária.  

O acesso às sobre lojas (cota +5.80), com área de 113,70 

m² cada e localizadas no primeiro pavimento, se dá pela escada 

aberta voltada para a Avenida Nove de Julho no centro do volume 

em forma de “H”, no térreo, cota +1.50. Sobre elas, iniciam-se as 

unidades habitacionais, com 113,70 m² cada, agrupadas duas a 

duas por andar, da cota +8.65 a +34.50. Na cota + 37.35, há uma 

única unidade com 219,26 m² que ocupa todo o pavimento.  

 

 

 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Setembro, 2012. 

 
 
Planta do térreo (lojas) cota +1.50. Destaque para a área chanfrada na cor 
vermelha que abriga o reservatório de lixo e o relógio d´água, e para a área 
chanfrada na cor azul que corresponde à escada aberta de acesso às sobre 
lojas. Destaque também, para a localização dos dois planos inclinados e para as 
muretas em elemento vazado. 
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Corte transversal.  

Fonte: Desenhos de S. R. Chiarelli – Maio, 2011.
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No centro do volume em forma de “H”, situa-se a torre de 

circulação vertical composta por dois elevadores, um social e 

outro de serviço, e uma escada de serviço. O elevador social 

possui paradas em todos os pavimentos, atendendo duas 

unidades em um mesmo andar, enquanto que o de serviço possui 

paradas entre dois andares, atendendo quatro unidades. A cada 

pavimento, nas duas faces da torre (fachadas norte e sul), há uma 

janela de vidro com altura de piso a piso que permite a iluminação 

e a ventilação natural dos dois halls (social e de serviço). 

E em cada uma das duas laterais da torre menor e central, 

composta pela circulação vertical, há uma unidade habitacional 

(da cota +8.65 a +34.50). Assim, a planta tipo é espelhada. 

No último pavimento da torre menor e central, na cota 

+44.475, se encontra a caixa d´água, acessada pela laje plana 

impermeabilizada da cobertura, na cota +41.625, onde a casa de 

máquinas está localizada. O acesso até a cobertura se dá através 

da escada de serviço e por uma escada no interior da unidade no 

último pavimento, na cota +37.35. Domos com dimensões 

diferentes uns dos outros, com cobertura em fibra de vidro 

translúcida, admitem a entrada da iluminação natural nos 

ambientes internos da última unidade. 

 

 

Janela de vidro com altura de 
piso a piso a cada pavimento 
na face norte da torre de 
circulação vertical (hall social) – 
vista do interior. 
 

Janela de vidro com altura de 
piso a piso no hall de serviço 
(face sul) – vista do exterior. 

Fonte: Fotografias de S. R. Chiarelli – Maio, 2011.  
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Fonte: Desenhos de S. R. Chiarelli – Maio, 2011. 

Planta do pavimento tipo (com duas unidades habitacionais) – 2º ao 10º pavimento (da cota +8.65 a +34.50).                                                  
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Planta da última unidade, que ocupa todo o andar – 11º pavimento (cota +37.35).                                                  

 

Fonte: Desenhos de S. R. Chiarelli – Maio, 2011. 
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Planta casa de máquinas – 12º pavimento (cota +41.625). 

 
 

 

 

 

Planta coberturas – (cota +44.475). 

Fonte: Desenhos de S. R. Chiarelli – Maio, 2011. 
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Cada uma das torres de apartamentos, assim como a torre 

central composta pela circulação vertical, possui estrutura própria, 

embora o conjunto esteja solidarizado. A torre central, que 

engloba a circulação vertical, funciona como um grande pilar oco 

em concreto armado. Já cada torre maior e lateral, composta 

pelas unidades habitacionais, possui vigas de transição na 

periferia e lajes nervuradas em um único sentido construídas em 

concreto armado aparente in loco, que se repetem em todos os 

pavimentos-tipo e se apoiam nas paredes esguias e periféricas 

em concreto armado aparente do 1º ao 12º pavimento. As 

paredes em concreto armado aparente, construtivamente, 

funcionam como “muros” portantes e “cegos”, não admitindo a 

separação entre estrutura e vedação. A planta de cada unidade é 

livre, permitindo que os espaços melhor se ajustassem dentro do 

perímetro demarcado pelas paredes em concreto armado 

aparente e pelos volumes menores e salientes presentes nas 

fachadas leste e oeste. 

Nos térreos (cotas + 1.25 e – 1.25), observa-se que os 

“muros” concentram suas cargas em oito pontos de apoio 

discretos, que podem ser lidos como “paredes pilares” em forma 

de “V”. A ideia de “muro” portante é interrompida, reduzindo as 

paredes periféricas e portantes em concreto armado aparente à 

oito pontos de apoio, agora lidos como “paredes pilares”. 

Tanto os elementos estruturais em concreto armado 

aparente (como por exemplo, as vigas de transição, as lajes 

nervuradas e as “paredes pilares” dos térreos) quanto os 

elementos que são simultaneamente estruturais e de vedação 

(como por exemplo, os “muros” periféricos) são em concreto 

moldado in loco com a utilização de fôrmas de madeira que foram 

retiradas após a secagem do material inserido no estado líquido. 

A mesma técnica e o mesmo material foram empregados na 

execução de elementos com funções construtivas distintas 

(somente estrutura ou estrutura e vedação, ao mesmo tempo). 
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Plantas esquemáticas da estrutura. À esquerda: planta do térreo, cota – 1.25. À direita: planta do pavimento tipo. 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Setembro, 2012. 
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As marcas das emendas das fôrmas em madeira podem 

ser vistas nos “muros” de concreto armado (nas fachadas norte, 

leste e oeste) embora o processo de concretagem tenha 

cuidadosamente buscado uma desejada uniformidade de cor e de 

textura lisa, excluindo a possível rusticidade do material. Tais 

marcas podem ser lidas como emendas dos tecidos que 

cumpriam a função dos fechamentos primitivos ou como espaços 

da união de pedras empilhadas (estereotomia). O concreto lido 

como “pano” que veste a estrutura ou “pedra” que veda e/ou 

sustenta a edificação são referências ao nível simbólico como 

mencionou Semper na “teoria da transformação de material” 

[Stoffwechseltheorie] e do “princípio do revestimento” [Prinzip der 

Bekleidung].  

 

 

 

 

 

 

 
Destaque para as marcas das emendas das fôrmas de madeira na superfície em concreto aparente.                       
No térreo, a superfície entre os muros de concreto armado aparente é fechada por panos de vidro. 

Fonte: Fotografia de S. R. Chiarelli – Maio, 2011. 
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O grande volume massificado construído em concreto 

armado e aparente pode ser considerado como uma construção e 

uma composição de ordem estereotômica. Sua composição pode 

ser descrita de mais de uma maneira: não basta indicar que se 

trata de um volume extrudado a partir de uma planta em formato 

de “H”. Também se pode tratá-lo como sendo resultado de um 

grande volume prismático, estereotômico, do qual foram 

subtraídos pequenos volumes gerando fendas ou 

descontinuidades verticais nas fachadas norte e sul. Ou ainda 

pode-se considerá-lo como a junção de três volumes verticais, 

sendo dois deles maiores e de mesmas dimensões, unidos por 

um mais alto e com menor largura e profundidade. Uma terceira 

leitura seria de um volume prismático partido ao meio, gerando 

dois outros, que se afastam permitindo que um terceiro volume 

seja inserido entre ambos. 

Essas e outras leituras de relações entre os elementos que 

compõem esse edifício indicam diferentes possibilidades que 

resultaram na sua composição. 

Três leituras da composição. 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Maio, 2011. 
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Em seguida observamos os volumes menores e salientes 

em concreto aparente que marcam eixos verticais nas fachadas 

leste e oeste. Eixos horizontais marcam a interrupção desses 

volumes a cada andar, e juntamente com aberturas discretas, 

revelam o número de pavimentos e definem uma unidade 

compositiva. Essas fachadas em concreto armado aparente 

podem ser interpretadas como configurando um processo de 

transição entre sua função estrutural e cega em processo de 

transição para uma função de vedação que “veste” uma estrutura 

independente; ou o inverso. Uma ambivalência que contribui para 

outras possíveis leituras de composição e nos mostra o domínio 

do arquiteto com relação à manipulação da estrutura, de forma a 

viabilizar suas intenções compositivas. Ou seja, esses volumes 

menores, de ordem tectônica, podem ter sido adicionados ao 

volume maior, estereotômico. Ou ainda podemos considerar como 

resultado de desdobramentos sofridos por um “muro” contínuo em 

concreto aparente. 

Independentemente de sua leitura, tais saliências não são 

percebidas como interrupções do espaço pelo usuário que se 

encontra no interior da unidade. Apesar de serem uma solução 

comum de melhor aproveitamento dos espaços internos para os 

armários e muito repetida por outros arquitetos modernos, 

Cristófani resolve-a de maneira, por assim dizer, “magistral” ao 

fazer o mesmo com os boxes dos banheiros. 

 

                                                
 

                   Fachada leste. Destaque para as saliências dessa fachada. 

        

             
Leituras da composição. 

 
Fonte: Desenhos e fotografia de S. R. Chiarelli – Maio, 2011. 
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Volumes salientes na fachada de concreto armado aparente. Fotografias de época. 

Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”. 
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Na fachada norte há a marcação de dois eixos: vertical e 

horizontal. O eixo vertical é evidenciado pelo vão que há entre as 

duas torres, enquanto que o horizontal é marcado pelas abas e 

janelas que demarcam o número de pavimentos. Destacam-se as 

abas de proteção salientes em concreto armado aparente, 

dispostas emoldurando as janelas envidraçadas que ocupam toda 

a extensão de cada uma das torres de apartamentos, 

configurando um volume que parece ter sido adicionado ao 

grande volume massificado da torre, compondo uma unidade 

compositiva. 

A construção dessa janela em fita, saliente e envidraçada, 

ocupando toda a extensão da torre, configura fachada livre que, 

por sua vez, deriva da planta livre. Seu desenho e seu mecanismo 

de funcionamento garantem grande luminosidade e ventilação na 

sala, que defini quase um terço da área total do apartamento. 

Quando fechada, desenha um plano de vidro inclinado em um 

ângulo de 30° com relação ao plano da fachada. Quando aberta, 

pelo seu destravamento manual, a força da gravidade atua no 

plano inclinado envidraçado de forma que esse fique posicionado 

no ângulo de 90° com relação ao plano da fachada. Quando 

aberta, forma-se um vão de ventilação entre o plano de vidro e o 

peitoril por onde há a entrada e saída de ar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografias de S. R. Chiarelli – Maio, 2011. 

 

Eixo vertical: vão entre as torres. 
Eixo horizontal: janelas em fita. 

 

À esquerda: destaque para a aba de 
concreto que protege a janela em fita. 
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Fachada norte com elementos que demarcam os eixos horizontal e vertical. Na horizontal: abas 
em concreto aparente e janelas em fita. E na vertical: vão entre as duas torres de apartamentos. 
Fotografia de época.  

Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”. 
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À esquerda, detalhe esquemático da janela. 

Acima, detalhe da janela vista do interior da unidade. 

Fonte: Desenhos e fotografias de S. R. Chiarelli – Maio, 2011.
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Em contraposição ao desenho dessa janela escultórica, 

está o simples desenho de caixilharia das janelas da fachada sul. 

Assim como as outras fachadas apresentadas, esta também é 

volumetricamente composta pelos dois eixos: vertical e horizontal. 

O eixo vertical é marcado pelos dois dutos de lixo externos 

(pintados na cor vermelha), elementos de ordem tectônica, presos 

ao volume estereotômico; enquanto que o horizontal é marcado 

pela diferenciação de cor e textura da laje em concreto aparente e 

a alvenaria de vedação em cor branca revelando cada pavimento 

de apartamentos. 

Ao contrário das fachadas norte, leste e oeste, na fachada 

sul é clara a diferenciação entre estrutura (viga em concreto 

armado aparente) e vedação (alvenaria com reboco e pintura em 

cor branca) através da distinção entre os materiais, as cores e as 

texturas. A alvenaria constituída de tijolos de barro faz referência 

ao tecido de fechamento; porém, o material refere-se à cerâmica, 

com a técnica da estereotomia. Novamente, combinações 

“cruzadas” entre elemento, técnica e material, demonstrados no 

esquema analítico da teoria de Semper, apresentam 

ambivalências e geram complexidades no projeto de Cristófani. 

Notamos uma ordem de hierarquia entre as fachadas que 

foi estabelecida através das relações entre a forma e a construção 

dos elementos que compõem cada uma delas. A ordem 

corresponde em primeiro lugar à fachada norte com seu desenho 

de janela, em seguida as fachadas leste e oeste com suas 

saliências, e em último lugar, a fachada sul. 

A mesma ordem hierárquica nos é apresentada pela 

configuração dos espaços internos das unidades. A seguir 

veremos que a disposição desses espaços no sentido 

bidimensional horizontal (conformação em planta) é confirmada no 

sentido bidimensional vertical (conformação das fachadas). 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia de S. R. Chiarelli – Maio, 2011.Fachada sul. Eixos verticais e horizontais. 
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Em primeiro lugar, a sala de estar, que se destaca dos 

outros ambientes pela sua dimensão de aproximadamente 30 m², 

corresponde ao ambiente nobre da unidade e está delimitada pela 

fachada norte, voltada para a Avenida Nove de Julho, a mais 

importante em termos urbanos. 

Em segundo lugar, notamos a separação dos ambientes 

íntimos e dos ambientes de serviço em dois eixos transversais 

vistos na planta de cada unidade configurando – eixos privado e 

público, respectivamente. Consideramos como ambientes íntimos 

os dois dormitórios e o banheiro que os atende, assim como a 

suíte, o dormitório e o banheiro da empregada. E como ambientes 

de serviço, nos referimos à copa, a cozinha e a área de serviço, 

incluindo o terraço para a secagem de roupa. 

 O dormitório e o banheiro da empregada, juntamente com 

a lavanderia e o terraço para secagem de roupa bem como a 

iluminação e ventilação da cozinha correspondem à área utilitária 

da unidade, voltada para a fachada sul, que assume a última 

posição na ordem hierárquica. O eixo público de cada uma das 

unidades volta-se para o núcleo distribuidor do edifício (escadas e 

elevadores) espelhamento das plantas dos apartamentos.  

 

Disposição dos espaços internos. Leitura dos eixos privado e público. 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Maio de 2011. 



 

134 

 

 
 

 
 

Outra leitura pode ser proposta, considerando-se a 

insolação.  

A mesma diferenciação visualmente clara entre os 

elementos estruturais e a vedação na fachada sul, aparecem 

internamente nas unidades. As paredes divisórias internas, 

construídas através do empilhamento de tijolos de barro que 

receberam reboco e pintura na cor branca, estão localizadas na 

mesma projeção das nervuras das lajes em concreto armado 

aparente. No sentido perpendicular ao das nervuras, foram 

construídas vigas “falsas” em concreto armado aparente com a 

mesma altura das nervuras (30 centímetros) somente onde há 

alvenarias internas presentes, de forma a obter melhor 

acabamento. Quando o desejo do proprietário é de retirar uma 

das alvenarias a fim de ampliar um dos ambientes, o processo 

poderá ser realizado graças à planta livre, porém, permanecerá na 

edificação o “registro” da distribuição interna original projetada 

pelo arquiteto. Registro que pode ou não ter sido pensado 

(intencionalmente) pelo arquiteto durante o ato de projetar e/ou de 

construir.  

Disposição dos espaços internos. Duas leituras: eixos públicos e insolação. 

Fonte: Desenho e fotografias de S. R. Chiarelli – Maio, 2011. 
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                                                                                                                                                                                               Fonte: Fotografias de S. R. Chiarelli – Maio, 2011. 

 

  

 
Encontro, como acabamento, entre a “falsa” viga e a nervura da laje 
(ambas em concreto aparente) com a alvenaria em cor branca e a porta 
em madeira.     

 

Destaque para a “falsa” viga presente mesmo após a retirada das alvenarias  

que conformavam o dormitório ao lado da sala de estar. Projeto modificado: 
apartamento com sala ampliada após reforma. 
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Cuidados com o acabamento, entre tantos outros, dão 

maior qualidade à obra de Cristófani e demonstram o domínio do 

profissional com relação à técnica e o processo construtivo. 

Na análise do Edifício Giselle a leitura do volume 

massificado, de ordem estereotômica, com superfície contínua, 

rígida e opaca em concreto aparente defini o corpo do edifício; 

mas essa leitura é transformada quando considerados os térreos, 

nas cotas -1.25 e +1.50.  

A superfície “muraria” contínua em concreto armado                                              

aparente que delimita a área das sobre lojas e dos apartamentos 

foi diminuída nos térreos, resultando em quatro “paredes pilares” 

em forma de “V”, da cota +1.50 a -1.25.  

Na cota +1.50, a superfície entre as “paredes pilares” em 

forma de “V” é fechada por panos de vidro, enquanto que na cota 

-1.25, essa alternação não ocorre, existindo apenas as quatro 

“paredes pilares” de concreto armado aparente ligando o edifício 

ao solo, e não apenas apoiando-o. Assim, a massa “muraria” 

como que gradualmente se “desmaterializa” até configurar 

colunas de apoio.

Destaque para os térreos, nas cotas -1.25 e + 1.50. Descontinuidades: vidro e concreto aparente. 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Maio, 2011. 
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A diferenciação de uso, comercial ou residencial, e o tipo 

de ocupação do pavimento com duas ou uma única unidade 

habitacional por andar, pode ser ou não evidenciada por 

elementos e/ou materiais distintos conformando as fachadas. Nas 

fachadas, tal diferenciação resultou na estruturação tripartida da 

volumetria vertical do edifício em três partes: base, corpo e 

coroamento. Neste caso, com destaque para base e corpo, e 

coroamento discreto. 

As fachadas leste e oeste são tripartidas em: base, corpo e 

coroamento. O coroamento está marcado por um volume 

retangular, saliente e contínuo que ocupa grande parte da 

extensão das duas fachadas. Na parte inferior do volume, 

saliências que correspondem às extensões das nervuras da laje. 

De maneira figurativa, poderíamos ler o volume como sendo a laje 

nervurada que perfurou e ultrapassou a parede de vedação em 

concreto aparente. Em seguida, a parte superior da mesma laje 

nervurada “extrudou”, formando o volume retangular contínuo 

onde há uma floreira. Sobre a floreira, uma janela envidraçada em 

fita. A climatização dos ambientes internos da única unidade 

habitacional que ocupa todo o pavimento, na cota +37.35, é 

suavizada por essa floreira.  

Já os pavimentos-tipo, que vão das cotas +8.65 a +34.50, 

são ocupados por duas unidades habitacionais por andar. Por 

esse motivo, optou-se marcar esses andares com elementos 

distintos daquele que demarca o pavimento com uma única 

unidade, e que corresponde ao coroamento. O corpo do edifício, 

que vai da cota +8.65 a +34.50, está marcado pelos três volumes 

salientes quadrados ocupados pelos armários e pelos dois meios 

cilindros, que definem os boxes dos chuveiros, ambos em 

concreto aparente.  

As lojas que vão das cotas +1.50 a +5.80, correspondem à 

base do edifício, e estão demarcadas por três volumes quadrados 

em concreto aparente, com janelas de vidro na parte superior (na 

cota +5.80); e pela parede de vidro localizada entre as duas 

“paredes pilares” de concreto armado aparente em forma de “V” 

(na cota +1.50). 

As fachadas norte e sul são compostas por apenas duas 

partes: base e corpo. Na fachada norte, o coroamento é discreto, 

presente pelo volume da caixa d´agua sobre o volume central, 

ocupado pela circulação vertical. Nas duas fachadas, não há 

distinção entre os pavimentos ocupados por uma ou duas 
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unidades habitacionais. Optou-se apenas por demarcar os 

diferentes usos, comercial e habitacional.  

Na fachada norte, os pavimentos com uso residencial, que 

seguem da cota +8.65 a +37.35, possuem a aba em concreto 

aparente que protege a janela em fita e que ocupa toda a 

extensão da fachada. Nesta fachada, há uma exceção. Esse é o 

caso da sobre loja (cota +5.80) que não se diferencia das 

unidades habitacionais, possuindo a mesma aba em concreto 

aparente e a janela em fita. O conjunto é identificado como 

pertencendo ao corpo do edifício. 

Já a base, que corresponde às lojas do térreo (cota +1.50) 

e a garagem (cota –1.25), diferencia-se do corpo com sua 

composição que alterna cheios e vazios, indicados pelo concreto 

aparente e pelo vidro. 

 Por fim, assim como na fachada norte, na fachada sul, o 

corpo do edifício corresponde à todos os pavimentos com uso 

habitacional, seja ocupando uma ou duas unidades. E ao 

contrário da fachada norte, o pavimento da sobre loja distingue-se 

dos pavimentos das unidades habitacionais pelo material de 

vedação, e por isso, esse pode ser considerado como fazendo 

parte da base do edifício, juntamente com as lojas localizadas no 

térreo. Apesar de possuir os mesmos elementos compositivos dos 

pavimentos das unidades, a fachada da sobre loja está vedada 

com concreto aparente, enquanto que a fachada das unidades 

está vedada com alvenaria que recebeu reboco e pintura na cor 

branca35.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35

 Como foi mencionado no capítulo III.1, p. 53, consideramos, para análise, a 
versão original dos projetos referente às obras selecionadas, descartando assim, 
no processo de análise, qualquer alteração posterior realizada por seus 
proprietários.  
Averiguamos que o Edifício Giselle passou por reformas para a manutenção do 
condomínio. Diferentemente dos outros edifícios analisados nesta dissertação, o 
Edifício Giselle está em ótimo estado de conservação e muito semelhante ao 
projeto original. Tal fato permitiu a presença de fotografias atuais  do exterior e 
do interior do edifício, ilustrando e enriquecendo a análise do mesmo. 

 

 

 

 

 

CORPO 

 

 

BASE 

Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”. 
 

Fachada norte. Fotografia de época.  

COROAMENTO 
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Fachada oeste. As três divisões que compõem essa fachada: base, corpo e coroamento.  

 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Maio, 2011. 

 

COROAMENTO 

CORPO 

BASE 



 

140 

 

 
 

Fachada leste: corpo e coroamento do edifício. Fachada norte: corpo, e 
coroamento discreto. 
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À direita: 
fachada oeste.  

À direita: 
fachada norte.  

 

À direita: 
fachada sul.  

 

À direita: fachada sul.  
Térreo (cota +1.50): 

base do edifício. 

 

 

 

 

BASE 

Fonte: Fotografias de S. R. Chiarelli – Maio, 2011. 



 

141 

 

III.2.d. Edifício Escritório Sede C.T.B. – SP (TELESP) 

Ano: 1970-1974 | Localização: Bairro Bela Vista, São 
Paulo – SP. 

 

Em 1971, o projeto de Telésforo Cristófani para o Escritório 

Sede CTB/SP – TELESP foi o escolhido em um concurso de ante-

projetos promovido pela própria Companhia Telefônica Brasileira 

para ocupar o terreno de 7.294,87 m², na esquina com a Rua 

Martiniano de Carvalho e a Rua Cap. M. Roque Barreto, no bairro 

Bela Vista, zona central da capital paulista. A comissão julgadora 

do concurso foi composta pelos mesmos arquitetos convidados a 

participarem da concorrência com a intenção de escolher a 

melhor solução projetual conforme as exigências do programa. 

Cristófani optou por uma implantação que propõe uma 

intervenção na paisagem urbana da região, obtendo maior 

expressividade para o edifício, considerada necessária, por tratar-

se da sede de uma empresa de serviço público. O projeto 

vencedor consiste no prolongamento do espaço público através 

da criação de uma praça elevada em relação à cota das calçadas 

e das ruas sobre patamares que elevam e destacam na paisagem 

o volume vertical principal edificado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Terreno. Sem escala. Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Outubro, 2012.  

2.  Inserção urbana. Fonte: Fotografia aérea extraída do Google Maps – Outubro, 2012. 

3. Fotografia da maquete do edifício.  Fonte: Revista Acrópole, nº 384, maio de 1971. Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e 
obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”.     

    

Projeto: ano 1970 | Construção: ano 1974

Área do terreno: 7.294,87 m² 

Uso: comercial 

Nº pavimentos: 22 

Área do pavimento tipo: 2.056,87 

 

 

1 

2 
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Notamos a distinção da implantação deste edifício em 

relação à sequência de edifícios vizinhos implantados no mesmo 

nível da calçada e paralelos uns aos outros, seguindo os recuos 

de seus respectivos lotes. A implantação do Escritório Sede 

CTB/SP – TELESP evidencia a capacidade do arquiteto de 

entendimento e resolução dos desafios impostos pela localização 

do lote de esquina, sua topografia, e pelo programa do edifício.   

O volume principal, com planta em formato de trapézio, 

está implantado paralelo aos eixos bissetrizes das esquinas e 

apoiado no volume secundário semi enterrado que ocupa toda a 

área do terreno com 7.294,87 m², aproximadamente. 

O volume principal parece estar solto no lote, sendo 

recuado por todos os lados em relação aos alinhamentos e 

divisas, permitindo a construção de aberturas para ventilação e 

iluminação dos ambientes internos em todas as fachadas. No 

volume secundário de base, que ocupa toda a extensão do 

terreno, a ventilação e iluminação dos ambientes internos ocorrem 

de maneira mais sutil, através da construção de frestas em 

patamares, com maior altura nos fundos do lote. 

O edifício possui dois térreos. Um deles é definido pela 

projeção do volume principal, na cota + 1.40, e o outro situa-se no 

volume secundário semi enterrado, na cota -3.30. 

O volume principal é formado pelo térreo, de acesso 

restrito aos funcionários, na cota + 1.40, onde está localizada a 

recepção; e por 22 pavimentos com 2.056,87m² cada. Desse total, 

19 deles são pavimentos-tipos ocupados pelos escritórios, e os 

outros três pavimentos são ocupados pela cozinha, clube, 

refeitórios e por equipamentos de manutenção do edifício 

(equipamentos tele-rádio e sistema micro-ondas).  

Já o volume secundário é formado pelo térreo inferior, de 

acesso público, na cota - 3.30, onde estão localizados o posto de 

serviço telefônico e de atendimento público, informações, agência 

bancária, auditório e local para exposições; e por três subsolos, 

onde estão localizadas as garagens. Cada pavimento ocupa todo 

o limite do terreno, com área de 7.294,87 m², aproximadamente, 

com exceção do pavimento semi enterrado (cota - 3.30) que 

possui uma área um pouco menor, respeitando os recuos frontais 

obrigatórios (mesmo no subsolo).  
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Implantação. 

 
Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Outubro, 2012. 
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Implantação apresentando os dois volumes sobrepostos (destacados em vermelho e em azul). 
 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Outubro, 2012. 
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Corte esquemático apresentando os dois volumes sobrepostos (destacados em vermelho e em azul) e o programa disposto em cada um.  

 
Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Outubro, 2012. 
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O posto de serviço telefônico e de atendimento público, 

informações, agência bancária, auditório e local para exposições, 

localizados no térreo semi enterrado, na cota - 3.30, podem ser 

acessados pelas duas escadas externas localizadas entre os 

degraus de acesso a praça elevada e os portões de acesso dos 

automóveis, implantados na Rua Martiniano de Carvalho e na Rua 

Cap. M. Roque Barreto. As duas escadas permitem o acesso ao 

térreo público (cota - 3.30) de maneira independente, sem a 

necessidade de passagem pela recepção do edifício (cota + 1.40), 

de acesso restrito aos funcionários. Mas, também é possível 

acessá-lo através dos elevadores localizados dentro da recepção, 

na cota + 1.40. 

A recepção está localizada no térreo superior, na cota + 

1.40, a mesma da praça elevada. Os funcionários pedestres tem 

acesso a este pavimento através dos degraus que iniciam-se nas 

calçadas da Rua Martiniano de Carvalho (cotas - 2.00 a 0.00) e da 

Rua Cap. M. Roque Barreto (cotas - 3.00 a 0.00) e terminam na 

praça elevada, na cota + 1.40. 

Diferente dos pavimentos superiores que possuem uma 

planta com formato de trapézio e com 2.056,87 m² cada, o térreo 

(cota + 1.40) possui 1.285,00 m² distribuídos em uma planta 

retangular. Os dois trapézios menores localizados nas duas 

extremidades da planta dos pavimentos superiores e que 

compõem a forma trapezoidal maior não chegam até o térreo, 

que, em planta, tem forma retangular. Os dois trapézios menores 

localizados nas extremidades do volume trapezoidal maior são 

apenas projetados no piso da praça térrea elevada, propiciando 

varandas sombreadas em continuidade à área da praça seca – 

sombras desejáveis em uma cidade com altas temperaturas em 

maior parte do ano. A redução da planta trapezoidal para uma 

planta retangular com menor área foi possível pelo fato do térreo 

abrigar apenas a recepção do edifício.  

Oito elevadores fazem a conexão entre todos os 

pavimentos, incluindo os três subsolos. Agrupados dois a dois, os 

elevadores estão distribuídos em quatro pilares-duto em concreto 

armado aparente tangentes ao corpo do edifício, e situados nas 

fachadas frontal e posterior mais externas do volume principal. 

Cada pilar-duto em o formato de um “U” abriga dois 

elevadores e shafts conectando todos os pavimentos. O volume 

do pilar-duto resulta maior do que o de um pilar maciço, 

considerando a mesma carga e o mesmo material. Os quatro 

pilares-duto são responsáveis por suportar toda a carga dos 22 
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pavimentos. Trata-se da definição fundamental do projeto, pois 

condiciona todas as demais decisões construtivas do volume 

elevado. Essa escolha pelo pilar-duto vai, portanto, condicionar e 

adequar as necessidades tectônicas do conjunto elevado, 

destacando-se a composição das fachadas frontal e posterior do 

edifício, definindo quatro torres cegas em concreto armado 

aparente que conectam todos os pavimentos. 

As fachadas frontal e posterior são “paredes-grelha” 

formadas por elementos fundidos “in loco” em concreto armado 

aparente. Cada “parede-grelha” possui 30 centímetros de 

espessura e funciona como uma laje nervurada com vigas nos 

dois sentidos, na vertical, o que auxilia tanto no travamento da 

caixa rígida do corpo do edifício, como na sua vedação.  

Diferentemente, as fachadas laterais menores são 

empenas quase cegas, em concreto armado aparente, 

semelhantes à “muros”, que “fecham” a caixa, estruturando e 

vedando o corpo do edifício. Suas extremidades são mais 

espessas por concentrarem maior carga, como pilares, enquanto 

que o centro tem menor espessura, como uma parede em 

concreto armado aparente. Vista externamente, do 1º ao 22º 

pavimento, as fachadas laterais não revelam imediatamente o 

conjunto formado pelo “pilar”, “parede” e “pilar”, compositivamente 

e construtivamente, parecem funcionar como um único “muro” 

portante de superfície contínua e homogênea, não denunciando 

uma separação entre estrutura e vedação. As marcas das 

emendas das fôrmas em madeira são vistas nos “muros” laterais 

de concreto armado aparente e podem ser lidas como emendas 

dos tecidos que cumpriam a função dos fechamentos primitivos 

ou como marcas da união de pedras empilhadas (estereotomia). 

O concreto lido como “pano” que veste a estrutura ou “pedra” que, 

neste caso, carrega a ideia de vedar e estruturar a edificação 

poder ser consideradas como referências ao nível simbólico como 

mencionou Semper na “teoria da transformação de material” 

[Stoffwechseltheorie] e do “princípio do revestimento” [Prinzip der 

Bekleidung]. 
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Implantação. Destaque para os acessos aos dois térreos, localizados nas cotas + 1.40 e – 3.30. 
 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Outubro, 2012. 
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Planta do térreo 2 (semi enterrado), na cota - 3.30. 
 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Outubro, 2012. 
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Planta do térreo 2 (semi enterrado), na cota - 3.30.  
 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Outubro, 2012. 
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Planta do térreo 1 / praça, na cota + 1.40.  
 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Outubro, 2012. 
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Planta do térreo 1 / praça, na cota + 1.40.  
 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Outubro, 2012. 
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1 

                               2

1. Planta do pavimento tipo. Destaque para as quatro áreas ocupadas pelos oito elevadores.                                                                                                    
2. Planta do pavimento tipo.  

 
Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Outubro, 2012. 
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  Corte esquemático apresentando as áreas dos elevadores que conectam todos os pavimentos.  
 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Outubro, 2012. 
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Corte esquemático apresentando os dois térreos, nas cotas + 1.40 e - 3.30.  

 
Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Outubro, 2012. 
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Planta do térreo 1 / praça (cota + 1.40). Destaque para as duas áreas sombreadas na praça.  
 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Outubro, 2012. 
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No térreo (cota + 1.40), a ideia de continuidade do “muro” 

portante é interrompida, reduzindo o conjunto estrutural formado 

por “pilar”, “parede” e “pilar” à dois pontos de apoio, que 

funcionam como pilares, em cada lateral do edifício; e que 

perfuram o volume secundário, lido como base ou podium. No 

térreo, devido a ausência da “parede” intermediária, os “pilares” 

adquirem maior massa para poder suportar a carga vinda dos 

pavimentos superiores. 

Ainda externamente, engastadas nas fachadas laterais 

quase cegas, situam-se duas escadas metálicas de incêndio e 

pequenos volumes triangulares em concreto armado aparente, 

fechados com vidro, que permitem a entrada de luz nas áreas de 

apoio (sanitário, vestiário, etc.), localizadas no mesmo prumo em 

todos os pavimentos tipo. 

Cada pavimento é definido por lajes nervuradas nos dois 

sentidos, concretadas “in loco”, em concreto armado aparente, 

engastadas nas duas “paredes-grelha”, nos quatro pilares-duto e 

nos outros quatro pilares, estão biapoiadas. Embora descritos 

separadamente, todos os elementos estruturais funcionam de 

maneira conjunta, conformando um “sistema”. As nervuras 

horizontais da “parede-grelha” se comportam como vigas de 

transição que descarregam as forças recebidas das lajes 

nervuradas nos dois sentidos nas nervuras verticais da “parede-

grelha”, que se comportam como pilares de transição. Essas, por 

sua vez, descarregam as forças recebidas nos pilares-dutos que 

as levam até as fundações, no subsolo do terreno. 

Os pilares-duto e as lajes horizontais nervuradas nos dois 

sentidos travam as “paredes-grelhas” e dão rigidez ao conjunto.  

Com essa resolução estrutural e com as áreas de apoio 

fixas (sanitários, vestiários, etc.) situadas juntas às fachadas foi 

possível obter uma planta livre de apoios nos 19 pavimentos 

ocupados pelos escritórios, garantindo maior flexibilidade de uso e 

organização interna.  

Os painéis divisórios leves, que organizam o lay-out dos 

ambientes, são presos embaixo das lajes horizontais nervuradas 

nos dois sentidos; entre as nervuras, estão as luminárias, os 

dutos de ar condicionado e outras instalações presas à laje, assim 

representados no croqui feito pelo arquiteto. (Ver pág. 158) 

No memorial descritivo do projeto deste edifício, Cristófani 

mencionou que no processo construtivo foi prevista a fundição “in 



 

 

loco” dos pilares-duto utilizando formas deslizantes, e das 

“paredes-grelha” por meio de forma única reutilizável

  

 

 

 

 

                                                             
36

 Memorial do projeto do Escritório Sede CTB/SP – 
acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929

 

Croquis esquemáticos feitos por Cristófani representando as lajes nervuradas nos dois sentidos. No sentido longitudinal, entre as nervuras da laje, estão o duto 
de ar condicionado e as luminárias (ver fig. 2).  No sentido transversal, o duto de ar condicionado e as luminárias passam po

nervuras tranversais (ver fig. 1 com representação da nervura perfurada).

Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929

 

utilizando formas deslizantes, e das 

grelha” por meio de forma única reutilizável36. 

 

 TELESP presente no 
ias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”. 

 

 

 

representando as lajes nervuradas nos dois sentidos. No sentido longitudinal, entre as nervuras da laje, estão o duto 
de ar condicionado e as luminárias (ver fig. 2).  No sentido transversal, o duto de ar condicionado e as luminárias passam po

nervuras tranversais (ver fig. 1 com representação da nervura perfurada). 

Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”. 
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perfuração na nervura tranversal 

nervura longitudinal 
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representando as lajes nervuradas nos dois sentidos. No sentido longitudinal, entre as nervuras da laje, estão o duto 
de ar condicionado e as luminárias (ver fig. 2).  No sentido transversal, o duto de ar condicionado e as luminárias passam por entre as perfurações presentes nas 

 

2 

nervura longitudinal 
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Planta do pavimento tipo. 
 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Outubro, 2012. 
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Planta do térreo 1 / praça (cota + 1.40). 
 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Outubro, 2012. 
 



 

161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta do pavimento tipo. Destaque para os elementos ideais lidos como “pilares” e “parede”, sob o ponto de vista da composição e da forma, e que, juntos, 
conformam, sob o ponto de vista da construção e da estrutura, o real muro auto portante. 

 
Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Outubro, 2012. 
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Planta do pavimento tipo. Destaque para os elementos fixos e reais que conformam o edifício. 
 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Outubro, 2012. 
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1: Fotografia da fachada lateral. Empena em concreto armado aparente, quase cega. Destaque para o volume da escada de incêndio e para os pequenos volumes 
triangulares em concreto armado aparente, fechados com vidro. Destaque também para as marcas das emendas das fôrmas em madeira no concreto armado aparente.                                

2: Fotografia da fachada principal.                                                                                                                                                                                         
3: Maquete. Fachada principal. Destaque para a “parede-grelha” e para os pilares-dutos. 

Fonte: Revista A Construção São Paulo, nº 1.797, julho de 1982 (p.23,33). Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”. 
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Segundo o artigo da revista Dirigente Construtor37, o qual 

publicou informações do passo a passo do processo construtivo 

do edifício no período de sua execução, as obras tiveram início 

em setembro de 1972, com previsão para terminar no início de 

julho de 1975. O projeto original previa a construção dos subsolos 

em várias etapas, conforme uma sequência planejada de 

escavações, concretagem de muros de arrimo, pilares e lajes. 

O projeto de arquitetura determinava que os dutos dos 

elevadores estariam contidos nos quatro pilares-duto de 

sustentação do prédio, em forma de “U”. O artigo da revista 

esclarece que, pelo projeto original, os pilares-duto deveriam ser 

executados por processo tradicional: pavimento por pavimento, 

intercalando-se a concretagem de pilares e lajes. O cronograma 

da obra estabelecia que a estrutura do edifício e, 

consequentemente, os dutos dos elevadores estariam concluídos 

somente sete meses antes da data de entrega da obra à TELESP. 

Entretanto, o prazo era incompatível com as necessidades dos 

fornecedores dos elevadores, que abrigavam a exigência de 

entrega dos dutos onze meses antes da entrega do edifício. 

                                                             
37 Revista Dirigente Construtor, vol. X, nº 08, agosto de 1974. O acervo 
“Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)” possui 
uma cópia do artigo publicado neste número da revista. 

Por esta razão, a construtora propôs a aplicação do 

sistema de formas deslizantes para a execução dos quatro pilares 

principais; e esta solução foi aceita, sendo consultada a Silos do 

Brasil sobre a aplicação do método nas torres com 90 m cada 

uma. 

O artigo também informa que além dos aspectos 

estruturais, outra grande preocupação quanto á viabilidade da 

execução dos pilares com formas era a manutenção da prumada 

dos dutos dos elevadores. A Atlas admitia uma variação de prumo 

para mais ou menos de 2 cm em todo o pilar. Para que fosse 

garantida esta prumada, a Silos do Brasil projetou uma estrutura 

em treliças, unindo as formas dos quatro pilares, fato que, além 

de dar a rigidez necessária para a manutenção da prumada, foi 

utilizada também como passarela entre os pilares. 

Concluída a montagem da forma, é iniciado o processo 

contínuo de armação, concretagem e levantamento das formas 

deslizantes, durante 24 horas por dia, em situações normais. 

O artigo esclarece que no caso específico do edifício da 

TELESP não foi possível executar continuamente os pilares-

dutos, pois os trabalhos estavam restritos ao horário das 7 às 22 
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horas. O lançamento do concreto se iniciava às 7 horas, 

concluindo às 18 horas, ficando o período restante, até às 22 

horas, destinado à limpeza e preparação das formas para o dia 

seguinte. Como os pilares-duto estavam projetados para concreto 

armado aparente, houve necessidade de ser dado tratamento na 

superfície externa, o que foi feito através de um andaime fechado 

em volta do pilar, pendurado nas próprias formas deslizantes (ver 

fotografias das págs. 166 a 168). 

Concluída a construção dos pilares-duto, iniciou-se a 

montagem das formas e das armações das lajes; em seguida, a 

concretagem das lajes nervuradas nos dois sentidos; pavimento 

por pavimento, de baixo para cima (ver fotografias nas págs. 169 

e 170). 

A construção dos elementos seguintes, que também 

constituem o edifício, foi feita, um a um, seguindo a lógica do 

processo construtivo, que pode ser lido como tectônico, mas que 

resulta em um edifício solidificado, em concreto armado aparente, 

lido como estereotômico. 
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Fotografias da construção do edifício em 1974. Destaque para a presença das formas deslizantes e para os andaimes presos 

aos pilares-dutos, em concreto armado aparente, ainda em construção. 

Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”. 
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 Fotografia da construção do edifício em 1974. Destaque para a presença das formas deslizantes e para os andaimes presos 
aos pilares-dutos, em concreto armado aparente, ainda em construção. 

Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”. 
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Fotografias da construção do edifício em 1974. Destaque para a presença das formas deslizantes e para os andaimes presos 
aos pilares-dutos, em concreto armado aparente, ainda em construção. 

Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”. 
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 Fotografias da construção do edifício em 1974. À esquerda: destaque para as formas em madeira entre os pilares-duto, em concreto armado 
aparente, para concretagem das lajes nervuradas, nos dois sentidos. À direita: laje nervurada, nos dois sentidos, em concreto armado aparente, 

concluída. 
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 Fotografia da construção do edifício em 1974. Processo de montagem e armação da laje nervurada, nos dois sentidos, aguardando a 
concretagem. 

Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”. 
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Além da leitura segundo a lógica do processo construtivo, 

é também possível realizar leituras “compositivas”, considerando 

a volumetria resultante em si mesma. 

A notável presença dos dois grandes volumes sobrepostos 

e das formas do edifício nos permite duas leituras baseadas nos 

conceitos de tectônico e estereotômico. Em ambas, considera-se 

o terreno extrudado, gerando o podium (volume secundário), de 

ordem estereotômica. O que as difere é a leitura da geração do 

segundo volume (o principal).  

A primeira leitura considera que, sobre o podium gerado, 

apoiou-se um outro volume (o principal), com forma de trapézio 

(em planta), também de ordem estereotômica, extrudado 

verticalmente. Sobre este, pequenos volumes de ordem tectônica 

foram adicionados como que “destacando-se” da massa principal. 

A segunda leitura também considera o volume principal de 

ordem estereotômica, porém, neste caso, ele não tem forma de 

trapézio, pois admite os quatro volumes em concreto armado 

aparente (pilares-duto) como sendo parte do todo, e não como 

elementos tectônicos que foram adicionados à ele como 

considera a primeira leitura. Essa segunda leitura é possível visto 

a homogeneidade da superfície em concreto armado aparente do 

volume e de suas quatro saliências (pilares-duto). Neste caso, 

somente os dois volumes ovais e os pequenos volumes 

triangulares, todos de ordem tectônica, foram adicionados ao 

volume estereotômico. Isso se dá graças à diferença de materiais, 

já que os ovais são de aço e os triangulares fechados com vidro, 

interrompendo a homogeneidade da grande superfície de 

concreto armado aparente. 

1 

2 

 
1. Primeira leitura da composição.                                                                          

2. Segunda leitura da composição. 
 
Fonte: Desenhos de S. R. Chiarelli – Outubro, 2012. 



 

172 

 

A presença abundante do concreto armado aparente no 

edifício indica o domínio do arquiteto paulista em relação ao uso 

do material, conhecimento aprofundado sobre suas técnicas de 

construção e gosto pela exploração da sua textura, cor e outros 

fatores qualitativos, que combinados entre si, geraram uma 

possibilidade edificada que só poderia ser construída com o 

concreto armado e aparente - visual, plástica, estrutural e 

construtiva. O uso do concreto armado aparente também 

predomina nas obras da última fase do arquiteto norte-americano, 

de origem húngara, Marcel Breuer (1902-1981), correspondente à 

década de 1960. Nesse período, várias obras de Marcel Breuer 

optam pelo uso das fachadas portantes em “paredes-grelha”, 

realizadas idealmente com elementos pré-moldados “in loco” em 

concreto armado aparente – a mesma solução que, em princípio, 

é adotada por Cristófani no Escritório Sede CTB/SP – TELESP, 

na década seguinte. Mesmo tendo Cristófani projetado o 

Escritório Sede CTB/SP – TELESP menos de 10 anos depois das 

primeiras obras de Marcel Breuer com soluções em fachada 

portante formada por elementos pré-moldados “in loco” em 

concreto armado aparente, não cabe dizer que a obra do arquiteto 

norte-americano serviu como influência para a obra do arquiteto 

paulista, mas sim como paralelo. O paralelismo entre as obras 

dos dois arquitetos é justificado pela busca feita pelas obras de 

Breuer e suas respectivas datas de projeto, construção e 

publicação internacional. A fase brutalista de Marcel Breuer, com 

início em meados da década de 1950, extendeu-se, pelo menos, 

até o início da década de 1970, quando o projeto de Telésforo 

Cristófani foi vencedor, mais precisamente, no ano de 1971.  

Citou-se a seguir algumas obras de Marcel Breuer em que 

a fachada portante em elementos pré-moldados “in loco” em 

concreto armado aparente foi utilizada como solução construtiva e 

compositiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- CHARLES CENTER, BALTIMORE, MARYLAND, 1960;
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2: Desenho da quina das fachadas do Charles Center apoiadas sobre um pilar de concerto armado aparente

Fonte: 

 

BALTIMORE, MARYLAND, 1960;  
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1: Fotografia da maquete do Charles Center.  
2: Desenho da quina das fachadas do Charles Center apoiadas sobre um pilar de concerto armado aparente

3: Detalhes construtivos da fachada portante do Charles Center. 

Fonte: BREUER, Marcel. Marcel Breuer, 1921-1962. Stuttgart: Gerd Hatje, 1962.
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2: Desenho da quina das fachadas do Charles Center apoiadas sobre um pilar de concerto armado aparente.                                                          

1962. Stuttgart: Gerd Hatje, 1962. (p.74,76,77) 



 

 

- CENTRO DE INVESTIGAÇÃO IBM, LA GAUDE, FRANÇA, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO IBM, LA GAUDE, FRANÇA, 1960-1961; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 

                                  

 

1: Gravura com a perspectiva do Centro de Investigação IBM.
2: Fotografia da fachada do Centro de Investigação IBM em construção

fachada portante.
3: Detalhe da fachada portante do Centro de Investigação IBM

 
Fonte: BREUER, Marcel. Marcel Breuer, 1921

(p.58, 61, 63)
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1: Gravura com a perspectiva do Centro de Investigação IBM. 
2: Fotografia da fachada do Centro de Investigação IBM em construção. Destaque para a 

fachada portante. 
fachada portante do Centro de Investigação IBM. 

BREUER, Marcel. Marcel Breuer, 1921-1962. Stuttgart: Gerd Hatje, 1962.  
(p.58, 61, 63) 
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- SEDE DO DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E BEM ESTAR, WASHINGTON, 1968; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

Gravura do Departamento de Direção Geral de Saúde, Educação e Bem Estar. Destaque para a fachada portante. 

Fonte: PAPACHRISTOU, Tician. Marcel Breuer, nuevas construcciones y proyectos. Barcelona: Gustavo Gili, 1970. (p.132) 

 



 

 

- EDIFÍCIO DA DIRETORIA GERAL DO “DEPARTMENT OF HOUSING & URBAN DEVELOPMENT 

1968; 
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1: Fotografia do Edifício da Diretoria Geral do “Department of Housing & Urban Development 
2: Fotografia do Edifício da Diretoria Geral do “Department of Housing & Urban Development 

Fonte: PAPACHRISTOU, Tician. Marcel Breuer, nuevas construcciones y proyectos.

 

EDIFÍCIO DA DIRETORIA GERAL DO “DEPARTMENT OF HOUSING & URBAN DEVELOPMENT – HUD”, WASHINGTON DC, 1963

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

1: Fotografia do Edifício da Diretoria Geral do “Department of Housing & Urban Development 
Fotografia do Edifício da Diretoria Geral do “Department of Housing & Urban Development 

3: Fotografia da fachada.                                                                                                                             
4: Detalhe construtivo da fachada portante. 

 

PAPACHRISTOU, Tician. Marcel Breuer, nuevas construcciones y proyectos. Barcelona: Gustavo Gili, 1970.
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HUD”, WASHINGTON DC, 1963-

 3 4 

1: Fotografia do Edifício da Diretoria Geral do “Department of Housing & Urban Development – HUD”.                                                                                                             
Fotografia do Edifício da Diretoria Geral do “Department of Housing & Urban Development – HUD”.                                                                                                            

                                                                                                                             

Barcelona: Gustavo Gili, 1970. (p.72, 77, 79, 80) 
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- UNIVERSIDADE DE NOVA IORQUE, EDIFÍCIO DE TECNOLOGI A II, THE BRONX, NOVA IORQUE, 1964-1969; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

Fotografia da fachada portante da Universidade de Nova Iorque, Edifício de Tecnologia II. 

Fonte: PAPACHRISTOU, Tician. Marcel Breuer, nuevas construcciones y proyectos. Barcelona: Gustavo Gili, 1970. (p.112) 
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- COMPANHIA ARMOSTRONG RUBBER, WEST HAVEN, CONNECTICUT, 1965-69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 

 

1: Fotografia da Companhia Armostrong Rubber em construção. Destaque para a fachada portante.                                                                                                    
2: Parte da fachada portante ampliada da Companhia Armostrong Rubber. 

Fonte: PAPACHRISTOU, Tician. Marcel Breuer, nuevas construcciones y proyectos. Barcelona: Gustavo Gili, 1970. (p.157-158) 
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As obras citadas de Breuer, mais especificamente o 

emprego da solução de fachadas com elementos pré-moldados 

“in loco” em concreto armado aparente, nos ajudaram a 

compreender o edifício estudado e, aqui, sendo analisado, o 

Escritório Sede CTB/SP - TELESP. A partir de então, afirmar que, 

muito possivelmente, o arquiteto paulista buscou, com o emprego 

da solução de fachadas com elementos pré-fabricados de 

concreto armado aparente, constituir “muros” portantes e 

estruturais, com grande espessura (30 centímetros). Podendo 

serem maciços, ou não, como são as fachadas principal e 

posterior, que são perfuradas por vãos que servem de abertura 

para a entrada de luz e ao mesmo tempo, devido a espessura do 

“muro”, funcionam como brise e proteção do vidro preso do lado 

interno do “muro” portante e estrutural.  

Além das questões tectônicas, também, é possível afirmar 

que Cristófani buscou os resultados compositivos, ligados à 

plasticidade do material e a expressão formal. Expressão obtida 

através do entendimento do comportamento da forma da fachada 

“parede-grelha” (possível de ser obtida graças ao conhecimento e 

aplicação da técnica do material) juntamente com o ambiente 

externo (sol/luz). O resultado é um jogo de luz e sombra nas 

fachadas espessas e perfuradas pelos pequenos vãos. 

Cada vão corresponde à uma peça  única pré-moldada “in 

loco” em concreto armado aparente. Enfileiradas lado a lado e 

empilhadas umas sobre as outras, o conjunto de peças formam as 

fachadas principal e posterior, ambas portantes. Simbolicamente, 

semelhante à técnica utilizada nas construções pétreas - técnica 

da estereotomia, mencionada por Gottfried Semper em suas 

teorias. Porém, no lugar do elemento primitivo mencionado por 

Semper, o material utilizado na construção do Escritório Sede 

CTB/SP – TELESP não é a pedra, mas blocos pré-moldados “in 

loco” em concreto armado aparente. A simbologia é retratada pela 

semelhança da forma construtiva de enfileiramento e 

empilhamento das peças sólidas que resultam em um “muro” 

portante, que veda e estrutura ao mesmo tempo, e pela 

semelhança visual e táctil que há entre os dois materiais.  

No Escritório Sede CTB/SP – TELESP, a dimensão das 

blocos pré-moldados “in loco” em concreto armado aparente não 

varia. O que varia é a dimensão do vão em dois tamanhos 

diferentes. Os maiores estão locados nas duas primeiras e nas 

duas últimas fileiras de aberturas na parte inferior e na superior 

das fachadas principal e posterior. Enquanto que as aberturas 

menores estão dispostas nas fileiras centrais nas duas fachadas. 

Tal disposição das aberturas com tamanhos diferentes nos 
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permite enxergar três divisões compositivas nas duas fachadas. 

São elas: base, corpo e coroamento. A base é identificada pelo 

podium e as duas fileiras inferiores com aberturas de maior 

tamanho. O corpo, pelo conjunto de aberturas com tamanho 

menor. E por fim, o coroamento é identificado pela fileira superior 

de aberturas com maior tamanho e pelo heliponto no topo do 

edifício. Nas fachadas laterais quase cegas, essa divisão também 

é notada. Assim como os vãos, também há dois tamanhos de 

volumes triangulares em vidro. Aqueles com maior altura estão 

locados no mesmo alinhamento dos painéis com vão maior, na 

parte superior (coroamento) e inferior (base) do edifício. Enquanto 

que aqueles com menor altura estão locados no mesmo 

alinhamento dos painéis com menor vão (corpo). Assim, as quatro 

fachadas possuem as três divisões compositivas.   

 Um eixo simétrico também é uma forma de organização 

dos elementos que compõem uma fachada. Nas fachadas 

principal e posterior, um eixo de simetria pode ser visto de acordo 

com a disposição dos elementos que compõem as duas fachadas. 

O mesmo não é visto nas fachadas laterais por causa do volume 

da escada de incêndio deslocada do eixo central da empena cega 

em concreto armado aparente38. 

 

 

 

 

                                                             
38

 Como foi mencionado no capítulo III.1, p. 53, consideramos, para análise, a 
versão original dos projetos referente às obras selecionadas, descartando assim, 
no processo de análise, qualquer alteração posterior realizada por seus 
proprietários.  
No caso do Escritório Sede CTB/SP – TELESP, verificamos que o edifício 
passou por reformas que modificaram suas fachadas. Atualmente essas estão 
revestidas por placas de “alucobonds” que cobrem o concreto armado aparente. 
Os dois volumes correspondentes às escadas metálicas de incêndio e os 
volumes triangulares em vidro, ambos localizados nas laterais do edifício, foram 
retiradas em uma das reformas realizadas. Ocorreram também reformas no 
volume secundário, o podium do edifício. Alterações que o descaracterizaram e 
muito os acessos aos seus térreos.  
Todas essas alterações não foram mencionadas na análise, uma vez que 
consideramos o projeto original para o edifício.  
A descaracterização do edifício justifica a ausência de fotografias atuais do 
mesmo. 
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À esquerda: fachadas frontal. À direita: fachada posterior. Destaque para o eixo de simetria e para as três divisões (base, corpo e coroamento). 

Fonte: Desenhos de S. R. Chiarelli – Outubro, 2012. 



 

182 

 

                                          

 

 

 

 
Á esquerda: fachadas laterais. Detaque para as três divisões (base, corpo e coroamento). À direita: planta do pavimento-tipo. Destaque para o eixo 

de simetria. 

Fonte: Desenhos de S. R. Chiarelli – Outubro, 2012. 



 

 

III.2.e. Edifício Paulista I 

Ano: 1973 | Localização: Bairro Bela Vista
SP. 

 

O Edifício Paulista I, com uso comercial, está localizado 

em um lote entre a Avenida Paulista e a Alameda Santos, no 

bairro Bela Vista, zona central da cidade de São Paulo. 

 O desenho do lote apresenta um “de

que define o estreitamento do terreno em direção à Avenida 

Paulista. O terreno possui 30,00 metros de frente para a Alameda 

Santos e 19,30 metros de frente para a Avenida Paulista. A 

sudeste é contínua e possui 118,00 metros de profundidade. A

divisa noroeste possui a mesma metragem da face sudeste

a presença do “dente” de 10,70 metros interrompe a ideia de 

continuidade da profundidade do terreno, dividido

48,00 e 70,00 metros, totalizando uma área de 2.791,00 m².

terreno apresenta declive da Avenida Paulista, 

direção a Alameda Santos, na cota 0.00. 

 

 

 

1. Torre do Edifício Paulista I vista da Av. Paulista. Fonte: Fotografias do edifício do acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo C
 

2. Torre do Edifício Paulista I vista da Av. Paulista. 
 
3. Inserção urbana. Sem escala. Fotografia área extraída do Google Maps 
 

Bela Vista, São Paulo – 

O Edifício Paulista I, com uso comercial, está localizado 

em um lote entre a Avenida Paulista e a Alameda Santos, no 

bairro Bela Vista, zona central da cidade de São Paulo.  

um “dente” na face noroeste 

o estreitamento do terreno em direção à Avenida 

Paulista. O terreno possui 30,00 metros de frente para a Alameda 

de frente para a Avenida Paulista. A divisa 

,00 metros de profundidade. A 

a mesma metragem da face sudeste, mas 

a presença do “dente” de 10,70 metros interrompe a ideia de 

dividido em duas partes: 

48,00 e 70,00 metros, totalizando uma área de 2.791,00 m². O 

ve da Avenida Paulista, na cota + 6.40, em 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulista I vista da Av. Paulista. Fonte: Fotografias do edifício do acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo C

orre do Edifício Paulista I vista da Av. Paulista. Fonte: Fotografias do edifício do acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929

Sem escala. Fotografia área extraída do Google Maps – Setembro, 2012. 
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Projeto e Construção: ano 1973 

Área do terreno: 2.791,00 m² 

Uso: comercial 

Nº pavimentos: 24 

Área do pavimento tipo: 436,96 m² 

 

Paulista I vista da Av. Paulista. Fonte: Fotografias do edifício do acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”. 

Fonte: Fotografias do edifício do acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”. 
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Terreno.  
 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Setembro, 2012. 
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Quando Telésforo Cristófani projetou e construiu o edifício 

em 1973, tirou partido das características do terreno, 

considerando sua localização, forma e topografia. 

A forma do terreno possivelmente se origina de um 

remembramento de 2 lotes anteriores, e sugere a divisão em dois 

retângulos, em sequência: um com frente para a Alameda Santos 

e dimensões de 30,00 X 48,00 metros (no desenho, destacado 

em vermelho - área: 1.440,00 m²); e o outro com frente para a 

Avenida Paulista e dimensões de 19,30 X 70,00 metros (no 

desenho, destacado em azul - área: 1.351,00 m²). Dentro de cada 

retângulo há um diferente agrupamento de elementos e ambos 

constituem o conjunto edificado. Tal divisão em dois grupos pode 

ser considerada como uma maneira de organização funcional, 

estrutural e compositiva. 

Toda a área retangular voltada para a Alameda Santos 

está coberta por um plano horizontal em forma de grelha vazada, 

em concreto armado aparente, apoiado sobre 12 pilares, também 

em concreto armado aparente. A grande cobertura vazada 

permite a entrada de iluminação e ventilação natural, e delimita e 

define um espaço semi-público projetado como pátio ou praça que 

poderia abrigar exposições temporárias e outros eventos abertos 

ao público em determinadas ocasiões. Junto aos dois limites 

laterais do terreno, embaixo da grande cobertura vazada, estão 

localizadas duas rampas com 3,00 metros de largura cada uma 

para a entrada e saída dos automóveis e acesso aos três 

subsolos de garagem. 

Na outra área retangular, voltada para a Avenida Paulista, 

encontra-se a torre comercial com 24 pavimentos, recuada 3,00 

metros dos limites laterais do terreno. Em cada recuo lateral, 

estão implantadas as rampas de saída dos automóveis em 

direção à Avenida Paulista; a rampa de saída localizada na face 

sudeste está no mesmo alinhamento da rampa de entrada, pela 

Alameda Santos; já a rampa de saída localizada na face noroeste 

está deslocada 10,70 metros em relação à rampa de entrada 

devido ao estreitamento do terreno pela presença do “dente”, que 

defini a sua forma e interrompe a continuidade da lateral noroeste. 

Ainda nesse lado “Avenida Paulista”, há um patamar situado entre 

ambas as rampas, de uso dos pedestres. Este se define por uma 

larga e marcante rampa de pedestres, com piso em concreto 

armado, ligando o interior da torre comercial à calçada da Avenida 

Paulista.  
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Terreno dividido em duas partes retangulares.  

 
Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Setembro, 2012. 
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Planta do térreo T1 (cota +1.36) e do primeiro subsolo (cota +0.97).  
 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Setembro, 2012.  
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Planta do térreo T1 (cota +1.36) e do primeiro subsolo (cota +0.97).  

 
Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Setembro, 2012.  
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Planta do térreo T2 (cota +4.59).  
 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Setembro, 2012. 
 
 

 



 

190 

 

 

 

 

 

 

Planta do térreo T2 (cota +4.59).  
 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Setembro, 2012. 
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Planta do térreo T3, de uso comercial (cota +8.21).  
 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Setembro, 2012. 
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Planta do térreo T3, de uso comercial (cota +8.21).  
 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Setembro, 2012. 
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Cristófani deixou um amplo recuo de 10,00 metros a partir 

do alinhamento do terreno em relação à Avenida Paulista. Dessa 

maneira, a rampa de pedestres com acesso ao interior da torre 

comercial ocupa apenas a área delimitada pelo novo alinhamento 

definido pela Prefeitura Municipal. Essa área entre o início da 

rampa e o limite antigo do alinhamento do terreno corresponde a 

um alargamento da calçada em frente ao edifício, conformando 

uma pequena praça, na mesma cota da calçada (cota 0.00). Tal 

distanciamento demonstra o cuidado do arquiteto em relação à 

implantação e ao acesso ao edifício. Situada em meio ao paredão 

formado por torres, construídas no limite do novo alinhamento do 

terreno, essa pequena praça em frente ao edifício Paulista I, 

surge como um respiro para quem caminha pela calçada da 

avenida. Distanciamento que também permite que a torre, com 24 

pavimentos, seja vista por inteiro, destacando sua arquitetura e 

agregando valor ao edifício. 

 

 

Planta da cobertura. Destaque para a faixa de 10,00 metros (em vermelho).  
 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Setembro, 2012. 
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Além da forma do terreno, Cristófani também tirou partido 

da sua topografia e localização. A localização do terreno entre 

duas ruas (Avenida Paulista e Alameda Santos) possibilitou a 

manutenção de um solo permeável. 

Em frente a Alameda Santos, na cota 0.00, o pedestre tem 

acesso a praça coberta pela grelha através da escada em frente a 

calçada; essa praça coberta, na cota + 1.36, é o térreo T1. Após a 

cobertura vazada, há outra escada com um patamar, levando o 

pedestre até a cota + 4.59, no térreo T2. Trata-se da continuação 

da praça, que nesse patamar, é coberta pela projeção da torre; a 

qual, somente neste pavimento, toca o solo com seus quatro 

pilotis, localizados nas extremidades do volume, e com a sua 

caixa de concreto armado aparente que contem a circulação 

vertical. Na cota + 4.59, o pedestre pode subir por um dos 5 

elevadores ou pela escada até o pavimento superior, de uso 

comercial, na cota + 8.21, que trata-se do térreo T3. Nele é 

possível descer pela rampa de pedestres que levará o usuário até 

a calçada da Avenida Paulista, na cota + 8.08. O percurso 

inverso, com início pela calçada da Avenida Paulista, também é 

possível de ser percorrido pelo pedestre. 

A criação de três térreos corresponde a uma ambivalência 

que demonstra a complexidade do projeto, garantindo 

permeabilidade urbana ao edifício Paulista I, projetado e 

construído por Cristófani. 

 

Rampa de pedestre ligando o 
edifício à Av. Paulista. 

Fotografia da época da 
inauguração, 1973.  

 
Fonte: Acervo “Arquitetos 
Paulistas, ideias e obras: 

Telésforo Cristófani (1929-
2002)”. 
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A partir da cota 0.00 da Alameda Santos, o térreo T1  

Corte transversal. Destaque para os três térreos e para a permeabilidade urbana ligando a Av. Paulista à Al. Santos (em vermelho).  
 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Setembro, 2012. 
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A partir da cota 0.00 da Alameda Santos o térreo T1 abriga 

a praça para exposições na cota + 1.36 e se prolonga até o térreo 

T2, na cota + 4.59. Esse arranjo sugere a criação de um podium, 

de caráter estereotômico. Podium que, embora pousado sobre 3 

subsolos de garagem, parece ter brotado do solo ou ser o próprio 

solo, que se modificou a fim de tornar-se permeável e receber a 

torre e os outros planos que complementam o edifício (cobertura 

em forma de grelha e rampa de pedestres). Outro elemento 

massificado, de caráter estereotômico, é a caixa em concreto 

armado aparente que contem os 5 elevadores e a escada 

conectando os 23 pavimentos comerciais, os 3 térreos (praça e 

comércio) e os 3 subsolos (garagens).  

 Em contrapartida, os outros elementos que compõem o 

conjunto edificado são os planos na vertical e na horizontal, e as 

estruturas pontuais - todos de ordem tectônica. Os planos 

horizontais são: a cobertura em forma de grelha vazada em 

concreto armado aparente; a rampa de acesso de pedestres, pela 

Avenida Paulista, também em concreto armado; as lajes 

grelhadas e fechadas que sustentam os pavimentos; e a laje 

grelhada vazada na cobertura da torre; todas elas em concreto 

armado aparente. Já os planos verticais se definem pelos quatro 

panos de vidro, que vedam as quatro fachadas da torre embora 

sejam parcialmente transparentes, o que lhes dá leveza e acentua 

o caráter tectônico da solução. E por fim, as estruturas pontuais, 

definidas pelos 12 pilares que sustentam o plano vazado que 

cobre a praça voltada para a Alameda Santos; e pelos quatro 

pilares em concreto armado aparente, localizados nas 

extremidades da torre, e que aparecem como pilotis no térreo T2, 

com cota + 4.59.     

 Os planos verticais de vidro representam, simbolicamente, 

os tecidos provindos do têxtil que vedaram as cabanas caribenhas 

mencionadas nas teorias de Gottfried Semper (“teoria da 

transformação de material” [Stoffwechseltheorie] e do “princípio do 

revestimento” [Prinzip der Bekleidung]), e por isso, cabe chamá-

los de panos de vidro. 

 Os panos de vidro estão sustentados pelos caixilhos de 

alumínio que, compositivamente, conformam um desenho de 

paginação que acentua a verticalidade nas quatro fachadas da 

torre. Os caixilhos estão presos nas lajes horizontais e nas 

laterais dos quatro pilares. Alguns trechos do caixilho são móveis, 

permitindo a sua abertura de maneira bivotante para a ventilação 

do interior do pavimento.  
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 Cada elemento apresentado (pano de vidro, caixilho, lajes 

e pilares) é visualmente identificado de maneira clara, assim como 

a função específica de cada um - vedar, estruturar, cobrir, etc. 

Isso se deve aos elementos de caráter tectônico, que de maneira 

interdependente, compõem e estruturam o edifício.  

 A organização espacial da estrutura da torre, com quatro 

pilares nas extremidades da planta, tendo no centro, a caixa que 

abriga a circulação vertical e os sanitários, também funcionando 

como um grande pilar central, permitiu que a planta de todos os 

pavimentos fosse livre de apoios; característica que permite que 

cada andar tenha maior flexibilidade para o ajuste do mobiliário e 

dos painéis divisórios internos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte transversal. Em azul, podium, de caráter estereotômico, parece ter brotado do solo ou ser o próprio solo.  
 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Setembro, 2012. 
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À esquerda: plantas do pavimento tipo e da cobertura. À direita: corte transversal. Em azul, marcação do núcleo fixo (sanitários, ar condicionado e circulação vertical), 
de caráter estereotômico.  

 
Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Setembro, 2012. 
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Em cima, planta da cobertura, planta do pavimento tipo, e planta do pavimento tipo. Embaixo, fachada lateral. Em vermelho, marcação dos elementos de caráter tectônico, que são: 
na planta da cobertura, a laje grelhada e vazada em concreto armado aparente; nas plantas do pavimento tipo, os quatro pilares em concreto armado aparente, os caixilhos em 
alumínio e os quatro panos de vidro. Na fachada lateral, todos os elementos marcados nas plantas também estão presentes, com exceção dos pilares e da laje grelhada vazada 
que cobre a cobertura da praça de exposição (Al. Santos) e da rampa de pedestres (Av. Paulista).   

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Setembro, 2012.

 



 

200 

 

 

 

 

 

 

Em cima, planta do térreo T1 (cota: +1.86). Embaixo, planta do térreo T2 (cota: +4,59). Em vermelho, marcação dos elementos de caráter tectônico, que são: os 12 pilares em 
concreto armado aparente que sustentam a laje grelhada vazada, a laje grelhada vazada em concreto aparente, os 4 pilotis que sustentam a torre, e a rampa de pedestres.

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Setembro, 2012.
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Os painéis divisórios leves são presos embaixo das 

nervuras das lajes grelhadas; entre as nervuras, situam-se as 

luminárias, os dutos de ar condicionado e outras instalações, 

presas às lajes. 

 Diferente dos outros pavimentos comerciais, o térreo 

comercial, na cota + 8.21, tem pé direito duplo, e possui uma 

escada helicoidal que dá acesso ao mezanino, na cota + 11.83. 

No mezanino estão os sanitários e o ar condicionado (com área 

total de 252,50 m², aproximadamente) que atendem ao comércio 

localizado no térreo do edifício. O térreo comercial possui maior 

área livre, com aproximadamente 346,12 m² (excluídas as áreas 

da circulação vertical e do duto vazio de passagem da hidráulica 

dos sanitários e do ar condicionado), comparada a área dos 

pavimentos comerciais superiores (pavimentos tipo), que dividem 

o seu espaço com a área ocupada pelos sanitários e o ar 

condicionado (40,30 m², aproximadamente) e com a área 

ocupada pela circulação vertical (hall, elevadores e escada; 75,83 

m², aproximadamente), restando, aproximadamente, 320,83 m² de 

área livre comercial. 

  

 

Plantas do térreo T3, de uso comercial (cota: +8.21), mezanino (cota: +11.83) e pavimento tipo. 
 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Setembro, 2012. 
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Outra distinção dos pavimentos tipo ocorre no último deles, 

na cota + 86.88, onde se situa o ático, a casa de máquinas e a 

caixa d´água. A cobertura da caixa d´água é uma laje simples e 

vedada em concreto armado aparente, conferindo a essa 

estrutura, a ideia de elemento massificado, com caráter 

estereotômico. Em contraste, o restante do pavimento tem caráter 

tectônico, sendo coberto por uma laje nervurada vazada em 

concreto armado aparente que complementa a estrutura do 

edifício e defini o acabamento da sua cobertura, sem a 

necessidade de instalações presas a laje. O vazado da cobertura 

permite a entrada de ventilação e iluminação natural no ático, que 

funciona como um solarium. 

 

 

 

Em cima: planta do ático com projeção laje grelhada vazada (cota: +86.88). 
Embaixo: planta da cobertura com laje grelhada vazada em concreto armado 
aparente. 
 
À esquerda: corte esquemático do ático coberto pela laje grelhada vazada que 
permite a entrada de ventilação e iluminação natural. 
 
Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Setembro, 2012. 
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No edifício Paulista I, notamos a divisão tradicional 

compositiva da volumetria vertical em três partes: base, corpo e 

coroamento; que diferem quando vistas da Avenida Paulista e da 

Alameda Santos.  

Na fachada voltada para a Avenida Paulista, a base inclui 

os pilotis em concreto armado aparente e a rampa de acesso de 

pedestres que chega até o pavimento térreo T3, de uso comercial. 

O corpo do edifício corresponde ao 2º até o 23º andar, 

ressaltando-se os dois pilares em concreto armado aparente nas 

laterais e o pano de vidro entre eles, suportado pela caixilharia de 

alumínio. Por último, o coroamento definido pelo 24º pavimento 

(ático); que, assim como o corpo, inclui os dois pilares em 

concreto armado aparente nas laterais e o pano de vidro preso na 

caixilharia de alumínio, que, neste trecho apresenta apenas os 

montantes verticais. 

 Na fachada voltada para a Alameda Santos, o corpo e o 

coroamento são definidos pelos mesmos elementos vistos na 

fachada voltada para a Avenida Paulista. Já a base inclui as 

escadas de acesso a praça elevada, a cobertura vazada em 

concreto armado aparente, juntamente com os pilares que a 

sustentam, e os pilotis que tocam o solo. 

 A simetria das plantas e fachadas da torre é também 

marcante, e organiza os elementos presentes nas fachadas e no 

interior da torre.  

 

 

 
Plantas do pavimento tipo, do ático e da cobertura. 

 
Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Setembro, 2012. 
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À esquerda: fachada voltada para a Av. Paulista. Destaque para a rampa de pedestres que está deslocada do eixo de simetria. À direita: fachada lateral. 
 
Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Setembro, 2012. 
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Por fim, convém mencionar duas obras do arquiteto Mies 

van der Rohe como possíveis precedentes notáveis para a 

projetação e construção do edifício Paulista I. 

 

À esquerda: fachada voltada para a Al. Santos. À direita: fachada lateral.                                              Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Setembro, 2012. 
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Eles são os edifícios comerciais: Seagram Building (1954-

1958), em Nova Iorque, e o conjunto de torres Toronto-Dominion 

Centre (1963-1969), em Chicago. 

Ambos os projetos de Mies van Der Rohe e o de Cristófani 

possuem características em comum nas suas torres. Embora se 

note a composição vertical em três partes (base, corpo e 

coroamento) e a adoção de eixos de simetria na organização dos 

elementos que compõem as fachadas e as plantas das torres dos 

três edifícios, as mesmas torres prismáticas construídas com 

panos de vidro e caixilhos de alumínio, que acentuam a 

verticalidade dos três edifícios, apresentam ideias distintas. As 

torres projetadas e construídas por Mies van Der Rohe 

apresentam caixilhos de alumínio estreitos e discretos, que 

compõem um ritmo nas fachadas de ponta a ponta, de aresta a 

aresta. Os caixilhos estão pintados na cor preta, a mesma dos 

panos de vidro vistos durante o dia; assim as torres aparentam 

ser um monolito preto visto durante o dia, aproximando-se de um 

desenho homogêneo de caráter estereotômico.  

A ideia de massa parece estar presente com frequência na 

configuração de torres contemporâneas presentes nos grandes 

centros empresariais. A maioria está revestida com panos de 

vidro espelhado, escondendo os elementos que há por trás desse 

material de vedação e dentro da própria torre (estrutura, caixilho, 

mobiliário, etc.). Os panos de vidro espelhado refletem o entorno 

na superfície da torre. Logo, o edifício parece ter se 

desmaterializado ao assumir a imagem do contexto em que ele 

está inserido. Essa camuflagem é possível pela homogeneidade 

da superfície e propriedades do material que reveste 

externamente a torre, aproximando-a da ideia de massa, com 

caráter estereotômico. 

Já o edifício Paulista I aparenta a resistência de Cristófani 

à construção de uma torre homogênea, não cabendo ao caso a 

leitura de um monólito ou de uma massa como as torres de Mies 

van Der Rohe ou os exemplos das torres revestidas com panos 

de vidro espelhado. Ao contrário, a torre do Paulista I é, 

compositivamente, heterogênea, conformada por estruturas e 

planos definidos, de caráter tectônico, e claramente identificáveis 

quando vistos do lado de fora. A estrutura – os quatro pilares de 

canto – é destacada nas extremidades do edifício, marcando as 

arestas do volume prismático, ou melhor, marcando os limites dos 

planos que formam esse volume. E entre eles, e atrás dos 

caixilhos de alumínio sem pintura, estão os panos de vidro 



 

 

translúcido. Assim, cada material é claramente identificado pela 

sua textura, cor, nível de opacidade e de transparência, etc.

Por fim, a semelhança mais marcante

edifícios Toronto-Donion Centre, de Mies van Der Rohe, e o

edifício Paulista I39, de Cristófani, é a projetação e construção de 

térreos com permeabilidade urbana, que permitem que o p

vá de uma rua a outra percorrendo o conjunto edificado. No caso 

do Paulista I, o pedestre poderá caminhar pelo interior dos três 

térreos conectados do edifício; e no conjunto de edifícios Toronto

Dominion Centre, o pedestre poderá caminhar pelo térreo da 

superfície, desenhado na quadra entre as torres, com

impermeáveis de pedra e permeáveis de grama

da calçada, ou pelo térreo subterrâneo, acessado

entradas e saídas no térreo da superfície. 

                                                             
39

 Como foi mencionado no capítulo III.1, p. 53, considera
versão original dos projetos referente às obras selecionadas, descartando assim, 
no processo de análise, qualquer alteração posterior realizada por seus 
proprietários.  
No caso do Edifício Paulista I, identificamos reformas que
muito os seus térreos. Atualmente, os térreos estão fechados, perdendo a 
característica de solo permeável. Além do que, a cobertura grelhada vazada em 
concreto armado aparente foi substituída por outra fechada. O espaço que seria 
a praça de exposições está fechado e, atualmente, é ocupado pelo Banco Itaú. 
Fatos que justificam a ausência de fotografias atuais dos térreos. No acervo, 
também não há fotografias de época dos térreos.  

 

do. Assim, cada material é claramente identificado pela 

sua textura, cor, nível de opacidade e de transparência, etc. 

marcante entre o conjunto de 

Donion Centre, de Mies van Der Rohe, e o 

projetação e construção de 

térreos com permeabilidade urbana, que permitem que o pedestre 

vá de uma rua a outra percorrendo o conjunto edificado. No caso 

do Paulista I, o pedestre poderá caminhar pelo interior dos três 

s do edifício; e no conjunto de edifícios Toronto-

Dominion Centre, o pedestre poderá caminhar pelo térreo da 

na quadra entre as torres, com pisos 

impermeáveis de pedra e permeáveis de grama, na mesma cota 

acessado por diferentes 

, consideramos, para análise, a 
versão original dos projetos referente às obras selecionadas, descartando assim, 
no processo de análise, qualquer alteração posterior realizada por seus 

reformas que descaracterizaram e 
muito os seus térreos. Atualmente, os térreos estão fechados, perdendo a 
característica de solo permeável. Além do que, a cobertura grelhada vazada em 
concreto armado aparente foi substituída por outra fechada. O espaço que seria 

posições está fechado e, atualmente, é ocupado pelo Banco Itaú. 
Fatos que justificam a ausência de fotografias atuais dos térreos. No acervo, 

 

 

Torre e laje grelhada vazada em concreto armado aparente que cobre a praça de 
exposições (Al. Santos). Fotografia da época da

Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929
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Torre e laje grelhada vazada em concreto armado aparente que cobre a praça de 
exposições (Al. Santos). Fotografia da época da inauguração, 1973.  

 
 

Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-
2002)”. 



 

 

 

Seagram Building (1954-1958), Nova Iorque. 
 

Fonte: LAMBERT Phyllis. Mies in America, 2001 (p. 403).

 

 

  

Fonte: LAMBERT Phyllis. Mies in America, 2001 (p. 403). 

Térreo do S

Fonte: LAMBERT Phyllis. 
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Térreo do Seagram Building (1954-1958), Nova Iorque. 
 

Fonte: LAMBERT Phyllis. Mies in America, 2001 (p. 405). 

  



 

 

 

                                            À esquerda: torres do Toronto

                                                                                                                             

 

 

  

 

orres do Toronto-Dominion Centre (1963-1969), Chicago. À direita: térreo do Toronto-Dominion Centre (1963

                                                                                                                                                                Fonte: LAMBERT Phyllis. Mies in America, 2001 (p. 

209 

 

Dominion Centre (1963-1969), Chicago. 
  

Fonte: LAMBERT Phyllis. Mies in America, 2001 (p. 417-419).
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IV. 1. 

Constantes formais, compositivas e construtivas das obras analisadas de Telésforo Cristófani 

 

No capítulo anterior, identificamos as estratégias projetuais 

e analisamos as relações entre os resultados compositivos e os 

meios construtivos escolhidos empregados em algumas das obras 

mais significativas projetadas e construídas pelo arquiteto Telésforo 

Cristófani, embasadas em seu momento histórico e dentro de uma 

tradição disciplinar cuja ambiência permitiu e facilitou certas 

escolhas e caminhos, que a criatividade e inventividade do 

arquiteto cristalizou pontualmente em cada obra. 

Foram apresentadas as análises projetuais dos cinco 

edifícios verticais selecionados com tipologias comercial e 

residencial; os quais, embora de volumetria semelhante (edifícios 

em altura), assumem uma certa variedade formal, construtiva e 

material - característica típica da obra desse arquiteto. Porém, se 

observarmos atentamente e de maneira detalhada cada uma das 

obras analisadas, verificaremos que algumas características com 

relação à forma, composição, materiais empregados e técnicas 

construtivas se repetem. Nesse último capítulo mencionaremos 

quais são esses conjuntos de características e escolhas constantes 

do arquiteto depois de terem sido apresentadas de maneira clara, 

porém separada obra à obra, à cada análise projetual.  

Mesmo constantes, essas características e escolhas 

implícitas nas obras não anulam a preocupação e o cuidado de 

Cristófani em adequar o processo e os resultados, às exigências 

que cada obra objetivamente propõe e do momento em que é 

concebida e construída. 
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IV. 2. 

Eixos de simetria e estruturação tripartida da volumetria vertical em: base, corpo e coroamento 

 

Na maioria dos edifícios analisados notamos a presença de 

pelo menos um eixo de simetria na planta do pavimento tipo, que, 

possivelmente gerou o eixo de simetria em cada uma das fachadas. 

A presença dos eixos parece ser uma maneira de organizar os 

elementos presentes no interior do edifício e das suas fachadas.  

Da mesma maneira, a estruturação tripartida da volumetria 

vertical do edifício em: base, corpo e coroamento, está presente em 

todas as obras analisados, e parecem ser uma estratégia de 

organização dos seus elementos.  

Nos edifícios Baviera, Giselle, Escritório Sede C.T.B – SP 

(TELESP) e Paulista I, os eixos de simetria estão presentes tanto 

nas plantas dos pavimentos tipos, quanto nas suas fachadas. 

Porém, em um dos edifícios analisados, o Restaurante Vertical 

Fasano tem plantas e fachada assimétricas. Acreditamos que neste 

caso a assimetria resulte do desafio compositivo de distribuir o 

complexo programa do restaurante em um terreno exíguo.  

Embora não seja simétrica, a distribuição é balanceada e 

equilibrada, em sua maneira de organizar os elementos que 

compõem o interior deste edifício. Por exemplo, o posicionamento 

da escada metálica de acesso ao mezanino no térreo do edifício, 

instalada perpendicularmente em relação à fachada frontal e ao 

alinhamento do término do mezanino, e não paralela ao muro 

lateral e nem engastada nele: conforme já mencionamos na análise 

desta obra, tal escolha não parece ser apenas justificada pela 

lógica construtiva, mas também por uma questão de ordem 

compositiva. A distância entre a escada e o muro lateral também 

não é definida aleatoriamente. O início da lateral da escada, mais 

próxima do muro lateral, está localizado no eixo em que termina a 

parede que separa o salão da confeitaria das áreas de apoio e 

serviço localizadas no fundo do lote. Uma aproximação possível é a 

de que essa decisão projetual foi tomada para organizar 

internamente os elementos construtivos que conformam o 

ambiente. 
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Planta pavimento térreo do edifício Restaurante Vertical Fasano.  
Eixo da localização da escada em relação ao acesso à área de apoio e serviços e 

ao mezanino. 
 

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Junho, 2012. 
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IV. 3. 

Adição e subtração de volumes 

 

Em todas as obras analisadas parece haver o uso de 

estratégias compositivas de adição e subtração de volumes. 

Notamos haver também uma variação das formas adicionadas e 

subtraídas em cada um dos casos. 

Tentaremos apresentar brevemente cada uma das obras 

sobre o aspecto da subtração e adição de volumes de forma 

gradual começando por aquela que passou somente pelo processo 

de subtração de volumes, sem quase nenhuma adição, variando 

para aquela que passou pelos dois processos, de subtração e de 

adição, até chegar naquela que teve somente volumes adicionados, 

evidenciando maior complexidade formal.     

Durante o processo projetual do edifício Restaurante 

Vertical Fasano, supostamente, o arquiteto optou pela ocupação 

máxima do terreno exíguo através da construção de um único 

volume, com caráter estereotômico. Em seguida, o volume 

massificado passou por processos de subtração de áreas, 

liberando espaços para acomodar o programa.  

Já o edifício Baviera, conformado por um único volume em 

forma de paralelepípedo, passou pelo processo de subtração na 

sua base, restando apenas os pilotis que tocam o podium e a caixa 

com a circulação vertical e o hall de entrada. Neste caso, os pilotis 

não correspondem a estruturas adicionadas a base do monobloco, 

mas como parte de sua massa, contemplando o todo, de caráter 

estereotômico. Essa leitura é possível de ser feita já que os pilotis 

do térreo são as “paredes pilares” dos pavimentos superiores, não 

havendo a separação entre vedação, alvenaria e estrutura no 

interior do monobloco edificado.  

Ainda em relação a este edifício, nos é permitido ler o 

monobloco e o podium como volumes distintos, ambos com caráter 

estereotômico, que foram conectados um ao outro através da sua 

sobreposição, pelos pilotis/paredes. 

O processo de junção de dois ou mais volumes, que no 

caso do edifício Baviera, são o monobloco com pilotis e o podium, é 

lido como adição. Assim como a adição da marquise, lida como 

tectônica, na entrada no edifício. 
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O edifício Escritório Sede C.T.B. - SP (TELESP) é um caso 

semelhante ao edifício Baviera. Assim como o anterior, o edifício 

Escritório Sede C.T.B. - SP (TELESP) é formado por um bloco em 

forma de torre e um segundo que equivale à um podium 

escalonado. Da mesma maneira, os dois estão conectados um ao 

outro através da sobreposição. Outra semelhança corresponde aos 

térreos dos dois edifícios. Assim como no Baviera, a base do 

volume em forma de torre passou pelo processo de subtração, 

conformando as duas áreas sombreadas da praça térrea, na cota + 

1.40.  

O edifício comercial possui dois térreos, um deles está 

localizado sobre o podium criado (adição), enquanto que o outro 

ocupa a área interna deste mesmo podium “escavado” (subtração). 

A única variação entre este edifício comercial Escritório 

Sede C.T.B. – SP (TELESP) e o edifício residencial Baviera está no 

fato de haverem pequenos volumes, lidos como tectônicos, 

adicionados à torre do edifício Escritório Sede C.T.B. - SP 

(TELESP). São eles: as duas escadas metálicas de incêndio e os 

volumes triangulares em concreto armado aparente, fechados com 

vidro, nas fachadas laterais. 

Outra variação formal ocorre no caso do edifício Giselle. 

Assim como no Escritório Sede C.T.B. - SP (TELESP), o edifício 

Giselle tem dois térreos; porém estes foram construídos através do 

processo de escavação do terreno (subtração), quando visto da 

Avenida Nove de Julho, e da construção de um patamar ou podium 

(adição), quando visto da Rua Jerônimo da Veiga. 

Tanto o edifício Giselle como o Escritório Sede C.T.B. - SP 

(TELESP) apresentam a adição de pequenos volumes, de caráter 

tectônico, ao volume maior em concreto armado aparente, de 

caráter estereotômico. Os pequenos volumes, em concreto armado 

aparente, tratam-se dos boxes dos chuveiros e os armários, 

presentes nas fachadas laterais, leste e oeste; e das abas, em 

concreto armado aparente, que compõem as janelas na fachada 

principal, norte. 

Por último o edifício Paulista I é conformado por planos 

horizontais e verticais e por estruturas pontuais, que combinados 

entre si, conformam a obra completa através do processo de 

adição. Assim como os dois casos anteriores, o Paulista I também 

tem mais de um térreo; neste caso, são três. A diferença é que 

neste edifício não houve a escavação (subtração) e nem a criação 

de um podium (adição) para acomodar seus térreos, mas parece 

ter havido um ajuste ao perfil do terreno, com a acomodação de 

planos horizontais no solo. 
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IV. 4. 

Solos projetados e construídos 

 

Sempre que possível, Cristófani procurou projetar e 

construir térreos com permeabilidade urbana, buscando 

compreender, caso a caso, o terreno e o entorno para melhor 

adequar cada projeto as exigências impostas por cada uso, 

programa, custos e técnicas construtivas disponíveis ao arquiteto 

no momento de projetação e construção.    

Dentro desta constante projetual - os térreos com 

permeabilidade urbana - há variações formais e construtivas, na 

tentativa de melhor responder ao conjunto de exigências impostas 

por cada terreno, entormo e projeto. 

A seguir, tentaremos apresentar, de maneira breve, cada 

uma das diferentes respostas do arquiteto para uma mesma 

questão: a projetação e a construção de solos com permeabilidade 

urbana. 

Lembramos que o edifício Baviera está implantado em um 

terreno com desnível e com duas esquinas. Cristófani optou pela 

construção de um podium para que todo o térreo estivesse em um 

único nível, igualando-o a cota mais alta, da Rua Baviera.  

 

 

Optou-se pela construção de pilotis/paredes no térreo do 

edifício, ligando o monobloco ao podium. Os espaços criados entre 

os pilotis/paredes foram ocupados pelo estacionamento dos 

veículos dos moradores, podendo ser acessado pela Rua Baviera, 

a qual possui menor tráfego.  

A justificativa da escolha de um térreo com pilotis/paredes 

nos parece ir além da necessidade de espaço para abrigar os 

veículos. Aparenta ser uma possível resposta para a obtenção de 

um térreo com permeabilidade urbana, que permita a livre 

circulação dos pedestres e a comunicação visual com o entorno. 

Isso nos permite ainda mencionar que o emprego dos pilotis no 

térreo, em frente a Praça Coração de Maria, foi uma maneira 

encontrada pelo arquiteto para satisfazer o desejo de ter a praça 

como o jardim do novo edifício, integrando-os.   

De maneira distinta, Cristófani projetou e construiu o térreo, 

ou melhor, os térreos do edifício Giselle, embora ambos sejam 

próximos e tenham o mesmo uso residencial – há uma ressalva, 

sendo que, no caso do edifício Giselle, além do uso habitacional, há 

também uso comercial. 
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 O edifício Giselle está implantado em um lote com desnível, 

localizado no meio da quadra, com duas frentes. Uma delas está 

voltada para a Avenida Nove de Julho, e a outra para a Rua 

Jerônimo da Veiga. Cristófani optou pela construção de dois 

térreos. Por um deles, os moradores e os visitantes do edifício 

acessam as unidades habitacionais, e por isso, sua circulação é 

restrita. Já pelo outro térreo a circulação de pedestres é livre, sendo 

possível cruzar de uma rua a outra pelo miolo da quadra, ou 

simplesmente, acessar o comércio localizado neste pavimento. 

 A leitura do processo compositivo e construtivo dos dois 

térreos nos parece ambivalente, e sua descrição e leitura já foi 

detalhada na análise do edifício. O térreo com circulação restrita 

parece ter sido construído através do processo de escavação do 

solo natural, enquanto que o térreo com circulação livre parece ter 

sido criado através da construção de um podium, equivalente a um 

novo solo construído sobre o existente e natural.  

 O edifício Escritório Sede C.T.B. - SP (TELESP), localizado 

em um terreno de esquina, também possui dois térreos. Porém 

estes correspondem a uma outra resposta do arquiteto ao conjunto 

de novas exigências que a sede de uma empresa pública requer. 

   Optou-se pela construção de dois volumes cada um com 

um térreo e acessos independentes de forma a separar o público 

dos funcionários. O atendimento ao público está localizado no 

térreo de um dos volumes, que trata-se de um podium escalonado 

que ocupa toda a área do terreno. Sobre ele, está o segundo 

volume, uma torre na qual estão localizados os escritórios da sede.  

 Em um lote de esquina, a projetação e a construção de um 

podium, sobre o qual repousa um segundo volume, permitiu 

destacar na paisagem a torre, e criar sobre ele uma praça seca e 

elevada em relação à cota da calçada e das ruas, como sendo um 

prolongamento do espaço público. A escolha por esta implantação 

reflete uma intervenção na paisagem urbana da região, projetando 

maior expressividade para o edifício, considerada necessária, por 

se tratar da sede de uma empresa de serviço público.   

 Por último, lembramos o exemplo do edifício Paulista I como 

sendo uma outra resposta à mesma questão. Assim como o edifício 

Giselle, o Paulista I está localizado em um terreno com duas 

frentes, voltadas para a Avenida Paulista e para a Alameda Santos, 

no meio da quadra. Cristófani também tirou partido disso, 

projetando e construindo dois acessos que permitiriam ir de um 

lado ao outro caminhando pelos três térreos, no interior do edifício. 

 Diferentemente dos exemplos anteriores, neste caso, os 

térreos parecem ter sido construídos através da acomodação de 

planos horizontais sobre os patamares do solo existente e natural, 

criando-se um novo solo, com diferentes níveis. 



 

218 

 

Dentro desta questão, não mencionamos o edifico 

Restaurante Vertical Fasano, uma vez que este não apresenta essa 

questão, ou uma resposta para ela. Acreditamos que as dimensões 

do terreno exíguo e plano, e a sua localização entre muros, não 

permitiu ao arquiteto outra escolha, a não ser somente a ocupação 

total do terreno através da projetação e construção de um volume 

único, massificado e com apenas um acesso. 
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IV. 5. 

Presença do concreto armado aparente 

 

 O uso do concreto armado aparente é característico nos 

cinco edifícios analisados. O uso abundante do material já havia 

sido empregado pelo autor em outros dois projetos com datas 

anteriores. O primeiro deles, desenvolvido em parceria com 

Francisco Petracco, Jon Maitrejean e Nelson Morse, para o I 

Concurso de Ante Projeto Assembléia Legislativa MG (Palácio da 

Inconfidência), no ano de 1962. E o segundo, com a parceria de 

Sergio Bergamin, Mario Yoshinaga e Ugo Tedeschi, para o Clube 

XV, no ano de 1963, na cidade litorânea de Santos40.  

Em todos os seus projetos, notamos o esforço de Cristófani 

em explorar as propriedades plásticas e materiais do concreto 

armado aparente, demonstrando, em cada obra, o seu domínio 

sobre a técnica.  

Dentro deste aspecto de uso do mesmo material, notamos 

variações compositivas e construtivas. A forma de “muro” em 

concreto armado aparente é característico em quatro dos cinco 

edifícios analisados. São eles: o Baviera, o Restaurante Vertical  

                                                             
40

 Ver capítulo 1.2 Praticando diferentes caminhos da cultura arquitetônica de seu tempo. 

 

 

Fasano, o Giselle e o Escritório Sede C.T.B. - SP (TELESP). O 

edifício Paulista I é o único, dentre os cinco edifícios analisados, 

que faz uso do material com outras características compositivas e 

construtivas, não correspondendo nenhuma delas à forma de 

“muro”.  

 O concreto armado aparente em forma de “muro” carrega 

com ele a ideia de uma composição e uma construção portante, 

massificada, pétrea, de caráter estereotômico. Mas, não 

necessariamente, tal ideia corresponde à verdade construtiva e 

estrutural do elemento ou dos elementos que compõem o “muro”. 

Podendo dois “muros” carregarem a mesma ideia e serem 

compositivamente iguais ou semelhantes, porém, formados por 

elementos construtivos e estruturais distintos. Permitindo, assim, do 

ponto de vista compositivo, construtivo e estrutural, variações entre 

muros de caráter mais estereotômico ao mais tectônico de todos.  

 A seguir, tentaremos de maneira breve apresentar as 

variações das formas compositivas em concreto armado aparente 

presentes nos cinco edifícios analisados, indo do mais 
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estereotômico ao mais tectônico de todos, do ponto de vista da 

composição, da construção e da estrutura.  

 Os dois “muros” laterais, cegos e contínuos do Restaurante 

Vertical Fasano, colados nas empenas cegas vizinhas, podem ser 

considerados como os mais estereotômicos de todos os exemplos 

estudados, sob o ponto de vista compositivo, construtivo e 

estrutural. Neste caso, os “muros” inteiriços e contínuos não só 

carregam a ideia de portantes devido a sua forma massificada e a 

homogeneidade da sua superfície em concreto armado aparente, 

como, definitivamente, são portantes, não havendo separação entre 

vedação e estrutura.  

 Já os dois “muros” laterais e quase cegos dos edifícios 

Giselle e Escritório Sede C.T.B. - SP (TELESP) não são inteiriços e 

contínuos. No térreo dos dois edifícios, a ideia de “muro” portante é 

interrompida, uma vez que a superfície em concreto armado 

aparente aparece reduzida a dois pontos de apoio no térreo. No 

térreo, a presença dos dois pontos de apoio sugere a leitura, sob o 

ponto de vista da composição, de tratar-se de um conjunto formado 

por uma alta viga em concreto armado aparente, que estrutura e 

veda, apoiada em dois pilares, também em concreto armado 

aparente, ou ainda, formado por diferentes elementos, sendo eles: 

dois pilares, vigas com menor altura em cada um dos pavimentos e 

paredes de vedação, em concreto armado aparente. Porém, sob o 

ponto de vista construtivo e estrutural, assim como no exemplo 

anterior, não há separação entre vedação e estrutura, tratando-se, 

definitivamente, de um conjunto único e portante, formado por um 

único elemento em concreto armado aparente, que se assemelha a 

um “muro”.  

As diferenças entre as leituras sob o ponto de vista da 

composição e sob o ponto de vista da construção e da estrutura 

apresentam uma dualidade na análise dos dois edifícios, gerando 

maior complexidade na análise projetual de cada um. Tal dualidade 

aparece de forma mais evidente no edifício Escritório Sede C.T.B. - 

SP (TELESP), uma vez que seus “muros” laterais não possuem a 

mesma espessura, ao contrário do edifício Giselle. No edifício 

Escritório Sede C.T.B. – SP (TELESP), as duas extremidades de 

cada um dos “muros” laterais são mais espessas do que o centro 

do “muro”, permitindo, de maneira mais clara, a leitura, sob o ponto 

de vista da composição, de dois pilares em concreto armado 

aparente nas extremidades e uma parede de vedação em concreto 

aparente no centro. Porém, sob o ponto de vista construtivo e 

estrutural, repetimos que trata-se de um conjunto único e portante, 

formado por um único elemento em concreto armado aparente, 

sem distinção entre vedação e estrutura.     

Os dois “muros” laterais e quase cegos em concreto armado 

aparente do edifício Baviera apresentam semelhanças, mas 

também, diferenças em relação aos exemplos já apresentados. Os 

“muros” do edifício Baviera não são inteiriços e contínuos, assim 
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como os “muros” dos edifícios Giselle e Escritório Sede C.T.B. - SP 

(TELESP). No térreo do edifício Baviera, os “muros” também têm a 

superfície reduzida a quatro pontos de apoio, interrompendo a ideia 

de portante, sob o ponto de vista da composição.  

Porém, o que difere os “muros” do edifício Baviera dos 

“muros” dos três edifícios já apresentados ocorre sob o ponto de 

vista da construção e da estrutura. No edifício Baviera, há a 

distinção entre vedação e estrutura. Cada empena lateral e quase 

cega é conformada por dois pilares esguios de concreto armado 

aparente nas extremidades, e entre eles, há duas paredes de 

vedação. A primeira delas, na divisa com o interior do edifício, é 

composta por alvenaria, enquanto que a segunda, na divisa com o 

exterior do edifício, é composta por blocos vazados em concreto 

aparente. Os dois elementos em concreto aparente, parede de 

vedação externa e pilares, compõem uma superfície única e 

homogênea que, sob o ponto de vista compositivo, carrega a ideia 

de “muro” portante, de caráter estereotômico. Porém, sob o ponto 

de vista construtivo e estrutural, o conjunto formado por pilares e 

paredes aproxima este edifício da construção lida como tectônica.  

Por último, apresentaremos o edifício Paulista I como aquele 

em que o concreto armado aparente foi empregado como sendo o 

exemplo lido como o mais tectônico de todos, tanto sob o ponto de 

vista compositivo, como construtivo e estrutural.  

No edifício Paulista I, não há a presença de “muros” em 

concreto armado aparente. Temos planos horizontais e estruturas 

pontuais em concreto armado aparente, todas de ordem tectônica. 

São elas: a cobertura em forma de grelha vazada; a rampa de 

acesso de pedestres pela Avenida Paulista; as lajes grelhadas e 

fechadas que sustentam os pavimentos; a laje grelhada vazada na 

cobertura da torre; os 12 pilares que sustentam o plano vazado que 

cobre a praça voltada para a Alameda Santos; e os quatro pilares 

em concreto armado aparente, localizados nas extremidades da 

torre, e que aparecem como pilotis no térreo T2, com cota + 4.59.     

A localização dos quatro pilares nas extremidades da torre, 

marcando as arestas do volume prismático, ou melhor, marcando 

os limites dos planos que formam esse volume, parece demonstrar, 

mesmo que hipoteticamente, a resistência do arquiteto em projetar 

uma torre homogênea, próxima do caráter estereotômico. Ao 

contrário, revela, mesmo que hipoteticamente, e 

inconscientemente, o desejo do arquiteto em evidenciar o caráter 

totalmente tectônico deste projeto, sem qualquer dualidade.   

 

Detalhe construtivo em planta da segunda pele da fachada lateral do edifício 

Baviera.                                 Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Maio, 2012. 
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IV. 6. 

Considerações finais

Ao procurar analisar nesta dissertação as relações possíveis 

de estabelecer entre as técnicas edificatórias e as intenções 

compositivas, levantou-se a hipótese de que a relação com a 

técnica se estabelece num processo de compreensão de suas 

exigências em função de suas especificidades bem como da 

exploração das possibilidades que sugere ou permite, em 

momentos de sucessivas escolhas e consequentes definições que 

vai progressivamente “ajustando” o projeto até seu resultado pleno. 

Essa hipótese parece comprovar-se com os estudos realizados e 

apresentados. Condicionantes como tempo, lugar, legislação, 

orçamento, materiais e técnicas disponíveis também colaboram 

para definir o resultado do projeto. Enquanto que a elaboração da 

forma é e faz parte da tradição disciplinar.  

Cristófani respondeu à cada desafio projetual de maneira 

única, adequando o programa imposto ao terreno, aos materiais e 

às técnicas construtivas de sua época. Esses desafios permitiram 

que esse profissional realizasse experiências de todo o tipo, que 

embora sem pretender esgotar o assunto, buscou-se revelar e 

“decifrar”, uma a uma, na análise de cada projeto e de cada obra. 

Estudos que informam uma aproximação muito precisa de sua 

habilidade como arquiteto projetista para manipular os recursos 

construtivos em função das suas intenções compositivas.  

Concluímos que essas intenções fizeram parte de um 

repertório de possibilidades, de experimentações e de realizações 

que podem ser compreendidas como referência necessária, mesmo 

que em si mesma insuficiente, para pensar o “novo” à cada projeto. 

E ainda, que o conjunto de conhecimentos acumulados pelo 

arquiteto e incorporados na proposição projetual deixou registros 

perceptíveis em cada uma das obras analisadas, e puderam ser, 

por assim dizer, “decifrados” através do estudo aprofundado de 

cada uma delas.  

Dessa maneira, cada obra é singular e individual, mesmo 

que apresentem, implicitamente ou não, escolhas semelhantes e/ou 

materiais e técnicas construtivas iguais. 

Em cada projeto e obra do arquiteto, vimos a complexa 

combinação de elementos de ordem estereotômica que juntamente 

com outros de ordem tectônica possibilitaram-nos fazer diferentes 
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leituras carregadas de ambivalências. O mesmo foi admitido pelas 

referências aos elementos, técnicas e materiais mencionados no 

esquema analítico na teoria de Gottfried Semper, que, substituídos 

e experimentados com materiais contemporâneos, como o vidro e 

concreto armado aparente, por exemplo, e combinados entre si de 

diferentes maneiras, requerem diferentes técnicas construtivas e 

consolidam diferentes resultados compositivos intencionais por 

parte do arquiteto à cada obra, conferindo à ela maior 

complexidade e qualidade arquitetônica. 

Nesta dissertação, e dentro dela, foram consideradas, como 

base conceitual da análise proposta, o conteúdo posto no livro “J. 

Ll. Sert: construcción y arquitectura” dos autores Edgardo Mannino 

e Ignacio Paricio41 como metodologia para as análises projetuais 

desta pesquisa. Ao desenvolverem a análise de três edifícios de J. 

Ll. Sert, esses autores procuraram compreender as relações entre 

a arquitetura e a construção, fazendo-o por meio da análise das 

relações entre o resultado arquitetônico e os meios construtivos 

empregados. Assim como fazem os autores, apresentamos 

detalhes construtivos sempre que necessário para melhor 

compreensão do edifício que estava sendo analisado. 

                                                             
41 IGNACIO, Paricio; MANNINO, Edgardo. J. Ll. Sert: Constrcción y Arquitectura. 
Barcelona: Gustavo Gili, 1983. 

 Nas análises projetuais desta dissertação, o emprego das 

teorias de Gottfried Semper, assim como dos estudos de Kenneth 

Frampton e de Jesús Maria Aparício Guisado sobre os conceitos de 

tectônico e estereotômico, foram de grande importância, não só por 

suas propriedades materiais e construtivas, mas também quanto as 

suas ideias, intenções e visões arquitetônicas. 

Reconhecemos que os conceitos de tectônico e 

estereotômico são ferramentas limitadas, e por isso, não poderiam 

ser utilizadas na análise projetual de toda e qualquer obra 

arquitetônica. Porém, nesta dissertação, o emprego desses 

conceitos mostrou-se eficaz na leitura e análise do conjunto de 

obras selecionadas para serem estudadas sob o ponto de vista da 

construção e da composição, e por isso, esses conceitos foram 

escolhidos para servirem de lentes pelas quais olhamos cada um 

dos projetos e obras presentes nesta dissertação. Os resultados 

poderão variar desde que trocadas as lentes e/ou o ângulo 

escolhido pelo qual se deseja observar cada projeto e obra. Sendo 

assim, nesta pesquisa, foram apresentadas algumas possíveis 

leituras feitas a partir da nossa visão através das lentes teóricas e 

conceituais escolhidas, não tendo a pretensão de se referir as 

leituras apresentadas de cada obra como sendo as únicas 

possíveis e corretas. Logo, cabem hoje, e caberão futuramente, 
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outras possíveis leituras à serem feitas acerca do mesmo conjunto 

de obras selecionadas. 
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OBRA DATA ENDEREÇO CIDADE E ESTADO ACERVO

1 Residência Paulo Cafalli 1954 Bairro Jardim das Bandeiras - -

2 Edifício Tuscania 1954 Alameda Fernão Cardim, Bairro Jardim Paulista São Paulo, SP OK

3 Edifício David Bizordi 1956 Rua Amaral Gurgel, Bairro Centro São Paulo, SP -

4 Residência Artur Andreoni Filho 1957 Avenida Ibirapuera, Bairro Moema São Paulo, SP -

5 Residência do Arquiteto 1957 Rua Itapirapuã, Bairro Jardim Paulistano São Paulo, SP OK

6 Residência Geraldo Fincato 1958 Bairro Brooklin São Paulo, SP -

7 Residência Sérgio Sobral 1958 Bairro Jardim Lusitânia São Paulo, SP -

8 Edifício José Saad 1959 Praça Portugal São Paulo, SP -

9
Edifício Comerial                           
(Cliente: Fortunato Portolano)

1959 Rua Sete de Abril, Bairro Centro São Paulo, SP -

10 Loja e Escritórios da S/A Martinelli 1960 Avenida Ipiranga, Bairro Centro São Paulo, SP OK

11 Residência Nelson Morsa 1960 Bairro Cidade Jardim São Paulo, SP -

12 Agência do Banco Frances e Italiano 1961 Avenida Ipiranga, Bairro Centro São Paulo, SP -

13 Unidade Sanitária Bivalente 1962 Bairro Frapuvi SP -

14 Unidade Sanitária Polivalente 1962 Bairro Olímpia SP -

15 Residência Claudio Di Lascio 1962 Bairro Alto de Pinheiros São Paulo, SP -

16
I Concurso Palácio da Inconfidência - 
Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais

1962 - MG OK

17 Grupo Escolar 1962 - Rinópolis, SP -

18 Edifício Gulherme Martinelli 1962 Rua Brás Cubas X Rua Gal. Câmara - -

19 Fórum 1963 - Pitangueiras, SP -

20 Edifício Baviera 1963
Avenida 9 de Julho X Rua João Cachoeira,        
Bairro Itaim Bibi

São Paulo, SP OK

21 Concurso Clube XV de Santos 1963 - Santos, SP OK

22 Residência Sérgio Sobral 1963 Bairro Alto de Pinheiros São Paulo, SP -
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23 Edifício Restaurante Vertical Fasano 1964 Rua Dom José de Barros, Bairro Centro São Paulo, SP OK

24 Residência Alberto Martins Ribeiro 1964
Rua Cardoso de Mello Junior,                          
Bairro Alto de Pinheiros

São Paulo, SP -

25 Restaurante Rubayat 1966 Rua Dr. Vieira de Carvalho, Bairro Jardim Paulistano São Paulo, SP OK

26 Residência Adriano Guidotti 1967 Rua 9 de Julho, Lote 06, Praia do Lázaro Ubatuba, SP -

27 Grupo Escolar Típico Rural - FECE 1967 - Garça, SP OK

28 Residência Fabrizio Fasano 1968 Bairro Cidade Jardim São Paulo, SP OK

29 Indústria Gráfica O. S. M. 1968 Rua Fico, Bairro Ipiranga São Paulo, SP -

30 Residência Arquimedes Gonçalves 1968 Bairro Jardim Leonor - -

31 Grupo Escolar T. 8 1969 Rua Leon Prina Assis, SP -

32 Edifício Giselle 1969 Avenida 9 de Julho, Bairro Jardim Paulista São Paulo, SP OK

33 Grupo Escolar T. 8 1969
Rua José Pinheiro de Camargo X Rua 
Artur Bernardes

Valinhos, SP -

34
Companhia Metropolitana de 
Habitação de São Paulo

1970 Bairro Guaianazes São Paulo, SP -

35
Posto de Serviços da Companhia 
Telefônica Brasileira

1971 Bairro Lapa São Paulo, SP -

36
Pavilhões Anexos ao Hospital São 
José

1971 Bairro Brás São Paulo, SP -

37 Escritório Sede C. T. B. ( TELESP) 1971 Rua Martiniano de Carvalho São Paulo, SP OK

38 Pavilhão Anexo Industrial Bongotti 1971 Avenida Emissário São Paulo, SP -

39 Edifício Industrial Mialbras S. A. 1972 Rua Alessandro Volta - -

40 Edifício Paullista I 1973
Avenida Paulista e Alameda Santos, 
Bairro Jardim Paulista

São Paulo, SP OK

41
Ante-projeto do Conjunto 
Aquático Marineland do Brasil

1973 - SP -

42
Edifício de Consultórios Médicos 
Dr. Sabin

1973 Rua Pedroso Alvarenga São Paulo, SP -

43 Edifício Patrícia 1973 Alameda Itú, Bairro Jardim Paulista São Paulo, SP OK

44 Edifício Daniela 1973
Rua Doutor Melo Alves X Rua Giacomo 
Garrini, Bairro Jardim Paulista

São Paulo, SP -
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45 Restaurante Rubayat 1974 Alameda Santos, Bairro Jardim Paulista São Paulo, SP OK

46 Edifício Comercial 1974 Rua Cardoso de Almeida, Bairro Perdizes São Paulo, SP OK

47 Edifício Casa Verde 1974 Rua Casa Verde X Rua Atílio Peffer São Paulo, SP -

48 Residência Geraldo Fincato 1975 Bairro Morumbi São Paulo, SP -

49 Residência Adriano Guidotti 1975 Rua Carlos Cyrillo Júnior, Bairro Morumbi São Paulo, SP -

50
Projeto de Urbanização do 
Conjunto Residencial Santa Rita

1975 - São José dos Campos, SP -

51 Hospital Infantil Cândido Fontoura 1976 Rua Siqueira Bueno São Paulo, SP -

52 CONESP - EEPG Vila Industrial 1976 - São José dos Campos, SP -

53 CONESP - EEPG Casa Pintada 1976
Avenida Francisco Prestes X Avenida 
Delfina Prestes, Bairro São Miguel 
Paulista

São Paulo, SP -

54 CONESP - EEPG Jardim Arpoador 1976 Bairro Butantã São Paulo, SP -

55 CONESP - EEPG Santa Terezinha 1977 Rua Sofia Dias Menk São Paulo, SP -

56 CONESP - EEPG Vila Marialves 1977 - Assis, SP -

57
Projeto de Urbanização do Parque 
CECAP

1977 - Itapetininga, SP -

58
Saguão de Recepção e Serviços 
Gerais do Edifício Sede TELESP

1977 Rua Martiniano de Carvalho São Paulo, SP -

59 Caixa Econômica (CEESP) 1978
Rua 9 de Julho X Rua das Nações Unidas, 
Bairro Mirandópolis

São Paulo, SP -

60 Banespa 1978 Avenida Rubens Caramez Itapevi, SP -

61 Banespa 1978 Rua Quinze de Novembro Itapecerica da Serra, SP -

62 Caixa Econômica (CEESP) 1978 - Santa Gertrudes , SP -

63
CESP (praça, centro comunitário, 
templo ecumênico e escolas)

1978 Bairro Vila Residencial Porto P rimavera, SP -

64 CONESP - EEPG Vila Abyazar 1978 - Registro, SP

65 Restaurante Don Carlos "Traineira" 1978
Avenida Faria Lima X Rua Jorge Coelho, 
Bairro Jardim Paulistano

São Paulo, SP -
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66 CONESP - EEPG Vila Progresso 1978
Rua Alexandre Dumas X Rua Isaac 
Newton X Rua Salomão X Rua Albert 
Einstein

Franco da Rocha, SP -

67 Light 1979 Bairro Jabaquara São Paulo, SP -

68 CONESP - EEPG São João Batista 1979 Bairro Cidade Martins Guarulhos, SP -

69 CONESP - EEPG Jardim Sabiá 1979 Bairro Capela do Socorro São Paulo, SP -

70 CONESP - EEPG Jardim das Paineiras1980 Rua Paracatu X Rua Paraopeba Diadema, SP -

71
CESP - Companhia Energética de 
São Paulo 

1980
Avenida Francisco Villar Horta X Rua 
Maximiliano Lui X Rua Laranjeira

Votuporanga, SP -

72 Residência Dr. Francisco Cafalli 1981 Estrada de Rodagem, Km 56 São Roque, SP -

73
Pães Mendonça S. A. (mini centro 
de compras e restaurante Baby 
Beef)

1982 Largo Farol da Barra Salvador, BA OK

74
Conjunto Social - Anexo Industrial 
Mercúrio

1982 - - -

75
Indústria de Auto Peças (Cliente: 
Adriano Guidotti)

1984
Alameda Amazonas X Alameda Arauaia, 
Bairro Alphaville

São Paulo, SP -

76 CONESP - EEPG Elias Jorge Daniel 1984
Avenida Elias Jorge Daniel X Rua Paulo 
Mendes Carvalho, Bairro Capão Bonito

São Paulo, SP OK

77
CONESP - Ampliação EEPG Mário 
Tavares

1985 - Pindamonhangaba, SP -

78 CONESP - EEPG Jardim Piratininga 1985 - Osasco, SP -

79
Concurso Biblioteca Pública do Rio 
de Janeiro

1985
Avenida Presidente Vargas X Praça da 
República X Rua Tomé de Souza

Rio de Janeiro, RJ OK

80
CONESP - Ampliação EEPG 
Francisco Bicudo Lessa

1985 - Pindamonhangaba, SP -

81
CONESP - EEPG Dirceu Aparecida 
P. Marcondes

1985
Rua dos Puris X Rua Engenheiro Orlando 
Murgel

Pindamonhangaba, SP -

82 F. D. E. - EEPG Vila Camargo 1985
Avenida Lafarina Milani X Rua Sergipe X 
Minas Gerais

Ibiúna, SP -

83 CONESP - EEPG Jardim Independência1985 - Embú, SP -

84
Residência Fazenda Madureira do 
Rio (Cliente: Edgar Jafet)

1985 - Tietê, SP OK
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85 CDHU - UBS Lageado 1986 Rua Gaspar Barbosa São Paulo, SP -

86
CONESP - EEPG Conjunto 
Habitacional João Paulo II

1986
Rua João Elias Sadá X Rua Dr. Antonio 
Duarte Nogueira 

Brodosqui, SP -

87 CONESP - EEPG Jardim Guanabara 1986
Rua Nicolau del Monte X Rua Jamil 
Abdana X Rua Jerônimo Teodoro de 
Souza X Rua Antonio Constantino 

Franca, SP -

88 Associação Cruz Verde 1986 Rua Diogo da Faria São Paulo, SP -

89 CONESP - EEPG Jardim São Francisco1986 - Itaquera, SP -

90
CONESP - ampliação EEPG Jardim 
Independência

1986 Bairro Jardim Silvana Embú, SP -

91 Residência Nelson Morsa 1986 Praia da Fortaleza Ubatuba, SP OK

92 Eletropaulo 1987 Rua Marupauba X Rua Lara Campos Itaqueruna, SP -

93 ZF do Brasil 1988 Avenida Guido Alberti X Avenida Goiás - -

94 CONESP - EEPG Parque Monte Verde1988
Rua Francisco Félix da Silva X Rua Analia 
Tarameli

- -

95
F. D. E. - Ampliação EEPG Prof. 
Valderce t.´Marchini

1988 - Guarulhos, SP -

96 Residência Waldomiro Bueno de Melo1989 Alameda Tico Tico X Alameda Siriema Atibaia, SP -

97
F. D. E. - Ampliação EEPG Prof. 
Lydes R. Gutierrez 

1989 - Diadema, SP -

98 Residência Nelson Morsa Junior 1989 - - -

99 Haras Roxane 1990 - Sorocaba, SP OK

100
F. D. E. - Ampliação EEPG Olimpio 
Camargo

1990
Rua 27 de Março X Rua José Bonifácio X 
Rua Cunha Bueno

Bento de Abreu, SP -

101
F. D. E. - Ampliação EEPG Prof. 
Lydia Sanfelice

1990 Rua Atlantida X Rua Luciano Lizo São José do Rio Preto, SP -

102
CDHU - EEPG Conjunto 
Habitacional - Pq Continental 
Humaitá

1990 Alameda 02 São Vicente, SP -

103 Eletropaulo 1991 Rodovia Régis Bittencourt Taboão da Serra, SP -

104 F. D. E. - EEPG Walter Negrelli 1991 Avenida Getúlio Vargas Osasco, SP
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105 F. D. E. - EEPG Milton Cruzeiro 1992
Avenida das Alamandas X Rua 
Ferdinando Bibiena, Bairro Itaquera

São Paulo, SP -

106
Projeto Edifício Industrial 
Usiquímica do Brasil

1993 Marginal do Tietê, próximo à Ponte AricanduvaSão Paulo, SP -

107
Projeto para o Banespa da 
Agência Santa Cruz

1993 Avenida Vergueiro X Rua Gentil de Moura São Paulo, SP -

108
Projeto para ampliação da 
American Express - Sala Centurion

1993 - São Paulo, SP -

109
Projeto básico de reurbanização 
da Praia Enseada

1993 Praia Enseada Guarujá, SP -

110 F. D. E. - EEPG Jardim São Paulo 1994 Rua Foz do Iguaçu X Rua Fortaleza de Minas I taquaquecetuba, SP -

111
Projeto Residência Srs. Carlo e 
Andrea Porro

1994 Rua Colibri, Bairro Aldeia da Serra Barueri, SP -

112
Estudo de viabilidade para centro 
comercial e residencial

1995
Avenida Nossa Senhora do Sabará, 
Bairro Santo Amaro

São Paulo, SP -

113
F. D. E. - Ampliação EEPG D. 
Olímpia Falci

1996 Bairro Vila Camargo Ibiúna, SP -

114 F. D. E. - Dep. Geraldino dos Santos 1996 Avenida dos Stanistas - -

115 Residência Aldo Portolano 1997 Rua Pio IV, Bairro Morumbi São Paulo, SP -

116 Residência Luiz Augusto Peccioli 1999 Avenida Remédios, Condomínio Laranjeiras Paraty, RJ OK

117 Casa da Fazenda Aldo Portolano 1999 - - OK

118 Residência Luiz Augusto Peccioli 1999 - - -

119 F. D. E. - EEPG Jardim Santo André 2000 - - -

120
Conjunto de Moradias para 
Estudantes (Cliente: Aldo 
Portolano)

2000 - Rio Claro, SP -

121
Galpão Industrial (Cliente Adriano 
Guidotti)

2002 Rodovia Anhanguera, Km 33 Cajamar, SP -

122
Colégio Dante Alighieri - Ed. 
Leonardo da Vinci - Sanitários

2003 Bairro Jardim Paulista São Paulo, SP -

123
Ante-projeto do Conjunto 
Habitacional e Centro Comercial 
Piqueri

1973-
74-75

Bairro Tatuapé São Paulo, SP OK
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124
Projeto de Urbanização da 2ª 
Gleba do Conjunto Residencial 
Flor do Vale

1974-75 Bairro Tremembé São Paulo, SP -

125
Projeto de Urbanização do 
Conjunto Residencial

1974-75 Bairro Campo Limpo São Paulo, SP -

126
Associação Escola Graduada de 
São Paulo (Graded School)

1976-77
Avenida Presidente Giovanni Gronchi, 
Bairro Morumbi

São Paulo, SP OK

127 Centro Comercial Portoplan 1982-83
Avenida Nossa Senhora do Sabará, 
Bairro Santo Amaro

São Paulo, SP -

128 Conjunto Social - Anexo Industrial Mercúrio1982-83 Estrada Velha de Itu Jandira, SP -

129
Edifício João Hansen Junior 
(Cliente: J. H. J. Empreendimento 
e Participações Ltda.)

1982-83 Rua Dr. Plácio Games Joinville, SC -

130 Eletropaulo 1985-86 Estrada Mogi - Bertioga Mogi das  C ruzes , SP -

131 Eletropaulo 1986-87 Rodovia P res idente Dutra, Km 76  - V ia I taguaçú Aparecida do Norte, SP -

132 Eletropaulo 1986-87 Rua Cara Campos X Rua Marupauba Aparecida do Norte, SP -

133 Banespa 1988-89

Aveinda 7 de Setembro X Rua Dom 
Barreto X Rua Antonio do Vale Melo, 
Bairro Sumaré São Paulo, SP

-

134
Projeto Vila Residencial (Cliente: 
Fortunato Portolano)

Déc. de 1990 Rua Cassandoca, Bairro Moóca São Paulo, SP -

135 Centro Interesciolar de Ourinhos - - Ourinhos, SP -

136 Residência Franco e Cecília - - Itapecerica da Serra, SP -

137
Edifício Comercial (Cliente: 
Comercial e Importadora 
Benjamin Ltda.)

-
Aveinda Morvan Dias de Figueiredo, 
Bairro Vila Guilherme

São Paulo, SP -

138 Conjunto Residencial -
Rua Barão de Monte Mor X Rua Almeida 
Barroso, Bairro Morumbi

São Paulo, SP -

139
Edifício Loja e Escritório ( Cliente: 
Aldo Portolano)

- Rua da Moóca, Bairro Moóca São Paulo, SP -

140
Edifício com 30 conjuntos de 
consultórios (Cliente: Aldo 
Portolano)

- Rua Padre Cardoso, Bairro Moóca São Paulo, SP -

 


