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Resumo

Aurelio Martinez Flores (1929-2015), arquiteto mexicano radicado no Brasil, deixou ao longo 
de sua vida profissional importantes contribuições que se materializam nos campos do de-
sign, interiores e arquitetura. Seu legado, ao mesmo tempo indelével e anônimo, se revela 
tanto nas suas obras quanto nas de seus alunos. 

Sua iniciação trabalhando para lojas de móveis na cidade de Puebla, onde nasceu, deram-lhe 
o caminho da arquitetura na universidade, e a vocação para chefiar a linha de produção da 
filial americana na Cidade do México, de umas das principais fabricantes de mobiliário moder-
no do século XX – a Knoll Internacional –, responsável por desenhos como os de Mies van 
der Rohe, Marcel Breuer, Eero Saarinen e Harry Bertoia. Em 1960, após temporada na matriz 
americana, foi indicado como responsável pela transferência de conhecimento da produção 
do mobiliário internacional na recém-licenciada loja Forma em São Paulo. No Brasil, não ape-
nas difundiu o desenho da Bauhaus, por meio de sua loja pioneira – a Inter/design – como 
desenvolveu um método para decoração e interiores baseado na estratégia moderna e sua 
própria identidade cultural. 

Sua produção arquitetônica, arraigada na tradição mexicana, aculturada pelo modernismo in-
ternacional e implantada em território brasileiro, certamente merece ser objeto de análise e re-
flexão. A presença de Aurelio Martinez Flores na arquitetura brasileira, embora desconhecida, 
é uma das mais relevantes para a contemporaneidade. Por isso, mesmo que tardiamente, a 
partir da análise das fontes primarias, esta pesquisa se coloca como fundamental ao anunciar 
uma das raras incursões entre as duas culturas latino-americanas.
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Abstract

Aurelio Martinez Flores (1929-2015), a Mexican architect based in Brazil, left throughout his 
professional life important contributions that take form in different fields: design, interiors and 
architecture. His legacy, at the same time indelible and anonymous, is revealed in his works 
and those of his disciples. 

His initiation working for furniture stores in Puebla, where he was born, gave him the archi-
tecture path in the university, and the vocation to head the production line of the American 
branch in Mexico City of the leading manufacturers of modern furniture in the twentieth century 
– Knoll International –, responsible for designs such as Mies van der Rohe, Marcel Breuer, 
Eero Saarinen and Harry Bertoia. At the beginning of the 1960s, after a season in the company 
headquarters, he was indicated to share his knowledge on the field with the recently licensed 
Forma store in São Paulo. In Brazil, he not only disseminated the Bauhaus design, through 
his pioneering store – Inter/design – but also developed a method for decoration and interiors 
based on modern strategy and his own cultural background.

Its architectural production, rooted in Mexican tradition, acculturated by international modern-
ism and implanted in Brazilian territory, certainly deserves to be analyzed and thought. The 
presence of Aurelio Martinez Flores in Brazilian architecture, although unknown, is one of the 
most relevant to contemporaneity. Therefore, even if late, from the analysis of primary sourc-
es, this research is fundamental to announce one of the rare incursions between the two Latin 
American cultures.
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Resumen

Aurelio Martínez Flores (1929-2015), arquitecto mexicano radicado en Brasil, dejó a lo largo 
de su vida profesional, importantes contribuciones que se materializan en los campos del 
diseño, interiores y arquitectura. Su legado, al mismo tiempo indeleble y anónimo, se revela 
tanto en sus obras como en las de sus discípulos.

Su iniciación trabajando para tiendas de muebles en la ciudad de Puebla, donde nació, fue um 
antecedente tanto em su formacion como arquitecto em la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) como em su vocación para dirigir la línea de producción de la filial ame-
ricana en la Ciudad de México, de unos de los principales fabricantes de mobiliario moderno 
del siglo XX – Knoll Internacional –, responsable de dibujos como los de Mies van der Rohe, 
Marcel Breuer, Eero Saarinen y Harry Bertoia. En 1960, después de la temporada en la matriz 
estadounidense, fue indicado como responsable por la transferencia de conocimiento de la 
producción del mobiliario internacional en la recién licenciada tienda Forma en São Paulo. En 
Brasil, no sólo difundió el diseño de Bauhaus, a través de su tienda pionera – el Inter/design 
– sino que también desarrolló un método para decoración e interiores basado en la estrategia 
moderna y su propia identidad cultural.

Su producción arquitectónica, arraigada en la tradición mexicana, aculturada por el modernis-
mo internacional e implantada en territorio brasileño, ciertamente merece ser objeto de aná-
lisis y reflexión. La presencia de Aurelio Martínez Flores en la arquitectura brasileña, aunque 
desconocida, es una de las más relevantes para la contemporaneidad. Dicho esto, a partir del 
análisis de las fuentes primarias, esta investigación se plantea como fundamental al anunciar 
una de las raras incursiones entre las dos culturas latinoamericanas.
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Apresentação

A presente pesquisa pretende investigar a trajetória de vida e a produção arquitetônica do 
arquiteto Aurelio Martinez Flores (1929-2015) no período de 1960-2015, em consonância com 
a história da arquitetura na América Latina, e o crescente interesse em resgatar arquitetos 
que correram em paralelo às principais correntes arquitetônicas, predominantes nas últimas 
décadas no Brasil. 

Martinez Flores é arquiteto mexicano nascido em 1929, na cidade de Puebla, e formado 
pela Universidade Autônoma do México (1952-57), onde foi assistente de Jorge Gonzalez 
Reyna – arquiteto pela Universidade do Texas em Austin e pupilo de Walter Gropius. 

Consta, nos registros de 1956 do arquiteto, colaboração a ser investigada de Martinez 
Flores com o escritório de Mies van der Rohe, em seu único projeto construído na América 
Latina – o Edifício Bacardi, na Cidade do México. A Knoll, empresa que desenvolveu grande 
parte do mobiliário moderno internacional, e que havia contratado Flores pouco tempo depois 
de formado – a mesma que o coloca em contato com Mies –, também será a responsável por 
seu trânsito pelas Américas. 

Após estágio no Departamento de Design & Development na principal fábrica da Knoll nos 
EUA, já como Diretor Técnico da Knoll no México, e em decorrência da construção de Brasília, 
é enviado nos anos 1960 para o Brasil; onde por três meses acompanharia a produção de 
mobiliário para o Palácio da Alvorada – primeiro edifício inaugurado na Capital Federal1 –, e 
para a embaixada dos Estados Unidos. 

Aurelio Martinez Flores tem sua estada prolongada pela loja Forma S.A. por uma década, 
quando dará contribuição fundamental na tropicalização das principais peças do mobiliário 
internacional – móveis de arquitetos e designers como Mies van der Rohe, Marcel Breuer, 
Eero Saarinen e Harry Bertoia, entre outros. Uma contribuição sem par no desenvolvimento já 
ascendente do mobiliário brasileiro.

De 1971 a 2006, Martinez Flores inaugura uma das primeiras lojas de mobiliário e objetos 
de design internacional – a Inter/design – além de seu escritório de arquitetura, na sobreloja. 
A partir desta data, com a dificuldade comum aos estrangeiros da época, terá como primeiros 
clientes os amigos, também estrangeiros de origem ou de família.2 Com os seus pares, Aurelio 
desenvolverá algumas de suas obras mais significativas, trabalhando por cinco décadas a fio 
em diversos projetos – com destaque para o Instituto Moreira Salles, em Poços de Caldas, e 
o edifício da CBMM, em São Paulo –, até falecer em junho de 2015.

Não obstante, nosso interesse em trazer à tona a trajetória do arquiteto não estaria com-
pleto, não fosse mencionado que, entre 1975 e 1976, Aurelio Martinez Flores lecionou na 

1 BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. São Paulo: Editora Perspectiva, 2002.
2 Trata-se de uma situação recorrente, não somente, mas também na cultura brasileira: Gregori 
Warchavchik e Lasar Segall recebidos pela comunidade judaica; Jacques Pilon recebendo Giancarlo 
Gasperini e Franz Heep; Rino Levi (brasileiro, mas que estudou na Itália) recebendo Daniele Calabi; 
etc.
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cátedra de Interiores na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie, ao lado de Silvio 
Oppenheim, em disciplina recém organizada pelo arquiteto Jacob Ruchti.3 No mesmo ano,  
também foi convidado por Luis Carta – fundador da Editora Três – para atuar como editor da 
seção de decoração da revista Vogue que, na época, contava com a colaboração de Pietro 
Maria Bardi, Otto Stupakoff, Ignácio de Loyola Brandão, Osman Lins, Paulo Francis, entre 
outros.

Durantes os dois anos em que lecionou no Mackenzie, Aurelio aproximou-se de um de 
seus estudantes, o arquiteto Isay Weinfeld, de quem, em demonstração de apreciação, já 
havia publicado a primeira obra de arquitetura, quando este ainda era estudante. A diferença 
de quase três décadas na idade entre os dois não o impediu que formalizasse um convite de 
sociedade a Weinfeld, recém-formado. Esta parceria de cinco anos, entre 1978 e 1983, foi a 
única sociedade formal criada por ambos.

À vista de sua longa trajetória, brevemente descrita, mas cheia de pontos de interlocução, 
são muitos os nós atados que aguardam desenlace. E é dentro desta correspondência 
interamericana que esta pesquisa pretende dirimir alguns.

-

O desenrolar da modernidade arquitetônica no decorrer do século XX, em particular nos 
países latino-americanos, guarda paralelos de gênese na angústia do balizamento entre in-
fluência externa e tradição, capazes de deslindar o cenário decorrente do modernismo tardio, 
ou pré-pós-modernismo.4 Tanto México como Brasil – países de origem e destino de Aurelio 
Martinez Flores –  fizeram da Modernidade seu mote de emancipação à colonização ibérica, e 
ao mesmo tempo vislumbraram pela primeira vez a oportunidade de emparelhar-se às novas 
potências mundiais emergentes da época: Alemanha e Estados Unidos.  À medida que os 
dois países latino-americanos consideravam “os edifícios barrocos nada mais do que símbo-
los da dominação espanhola e portuguesa”5 os princípios modernos do CIAM, imputados a Le 
Corbusier, infiltravam as fissuras do neoclassicismo francês – já que “a América se identifica-
va ideologicamente com a Revolução Francesa e, em consequência, o estilo era bem-vindo 
em todas as nações que obtiveram independência política das metrópoles europeias”.6

Ao passo que acolher a corrente europeia, do século XVI, significava, outra vez, acolher 
a corrente europeia, do século XX. Não bastou aos intelectuais, sobretudo os artistas – seja 
Frida Kahlo e Diego Rivera no México, ou Mário de Andrade e Oswald de Andrade no Brasil, 
que anteciparam em pelo menos uma década a questão da herança cultural –, aderir de pron-

3 Jacob Ruchti vinha de uma experiência pioneira, o Instituto Arte Contemporânea, uma escola 
de design do MASP, sob a direção de Lina Bo Bardi e Pietro Maria Bardi. Vale mencionar a seguinte 
pesquisa sobre o arquiteto: RUCHTI, Valeria. Jacob Ruchti, a modernidade e a arquitetura paulista 
(1940-1970). 2011. Dissertação (Mestrado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanis-
mo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.
4 No Brasil, o modernismo tardio pode ser entendido como o período Pós-Brasília. A revisão do 
modernismo nacional é contemporânea da proposição europeia da corrente Pós-moderna. Pode se 
dizer que as abordagens não são excludentes, mas que a primeira nos interessa, e nos cabe interpre-
tar, mais do que a segunda.
5 CETTO, Max. Influencias Externas y Significado de la Tradición. In: SEGRE, Roberto (org.) 
América Latina en su Arquitectura. 1ª edição. México: Siglo XXI editores, 1975. p.181.
6 Id. Ibidem, p. 180.
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to nem a Belas Artes nem ao Funcionalismo.

“Casi simultáneamente los alumnos de Villagrán, en México, proclamaram el lema de Le Cor-
busier La maison est une machine à habiter y Gregori Warchavchik publicó el Manifiesto de 
Arquitectura Funcional en San Pablo, en el cual declara su adhesión al mismo princípio. Opor-
tunamente se diseñaron los primeros edificios funcionales en esos dos países, aunque no 
encontraron aceptación general”.7

Aceitação não encontrada, por duas razões, ou dois grupos avessos. O primeiro, dos 
tradicionalistas que por sua natureza historicista, ostensivamente se contrapunham –, e pelo 
grupo dos intelectuais, a exemplo dos citados, que arraigados na questão da identidade na-
cional se propunham, à princípio, ao diálogo.

Nas duas nações, a discussão sofre intensa mudança da década de 1920 para as de 1930 
e 1940. Inicialmente, há um antagonismo entre tradicionalistas e defensores do moderno, 
que, na década de 1930, dá lugar para uma aproximação de agendas, esvaziando a bandeira 
dos tradicionalistas, uma vez que o tema da tradição é sequestrado pelos modernos. Enquan-
to no México, o sucesso da narrativa moderna é compartilhado pela arte muralista de David 
Alfaro Siqueiros, Diego Rivera e José Clemente Orozco, no Brasil, a integração com a paisa-
gem, com a vegetação autóctone, é o mote interpretativo de nossa condição singular na seara 
moderna; expresso, já com revisões da montagem discursiva, no texto Lúcio Costa, Gregori 
Warchavchik e Roberto Burle Marx: síntese entre arquitetura e natureza tropical.8

Interessa-nos, neste preâmbulo, compreender que o trânsito de Aurelio Martinez Flores 
– nosso agente histórico –, transpassa, e ao mesmo tempo transpõe, duas modernidades 
periféricas, por vezes espelhadas e ocasionalmente alusivas. Ao passo que no processo da 
história latino-americana – sendo o interesse desta dissertação a angústia da influência parti-
cularizada –, México e Brasil, cada qual a sua maneira, executam a partir da segunda metade 
do século XX o balanço das influências externas e significado da tradição amoldada.

A partir da década de 1980, houve uma intensificação das pesquisas historiográficas que, 
em certa medida, colocam luz sobre caminhos historiográficos amplamente consolidados. 
É o caso de Por uma história não moderna da arquitetura brasileira, livro de Marcelo Puppi 
publicado em 1998. O autor se dispõe a estudar o ecletismo carioca contemporâneo de Lúcio 
Costa, ao identificar, além da lacuna, uma interpretação excessivamente unilateral e naciona-
lista da arquitetura brasileira, bem como uma falta de esforço pela pesquisa histórica no país. 
Ele coloca:

“Concentrando-se nos momentos de exceção da arte do país, ela [a historiografia] dedicou-se 
na maior parte das vezes a construir uma interpretação nacionalista do conjunto da arquitetura 
brasileira, cujo objetivo quase exclusivo é a valorização histórica das criações modernas locais. 
As consequências mais profundas desta forma de escrever a história foram de um lado a ex-

7 CETTO, Max. Op. cit., p.182. Curiosamente, os primeiros edifícios mencionados são duas 
residências – programa-laboratório adequando a experimentação moderna e dimensionado ao ímpeto 
individual – a Casa Modernista (1927-28) de Gregori Warchavchik, em São Paulo e a Casa Estúdio 
Diego Rivera e Frida Kahlo (1929-31) de Juan O’Gorman, na Cidade do México.
8 GUERRA, Abilio. Lúcio Costa, Gregori Warchavchik e Roberto Burle Marx: síntese entre ar-
quitetura e natureza tropical. São Paulo/Austin: Romano Guerra/Nhamerica Plataform, 2017. p. 46 
(Coleção Pensamento da América Latina, v. 1).



1.14 Aurelio Martinez Flores na CBMM
Imagem acervo AMF

1.15 Residência no Guarujá
Imagem José Zaragoza



27

clusão, no passado artístico nacional, dos períodos que não se adequassem a tal construção 
teórica, e de outro o desestímulo à pesquisa, posto que nossa verdade histórica estaria assim 
de uma vez por todas estabelecida”.9

No final dos anos 1970 e início de 1980, Ruth Verde Zein, ao explorar o que seria a arqui-
tetura brasileira daquele momento, ressalta que não se deve tomar como base engajamentos 
fáceis. Nas palavras da autora:

“Também não nos pareceu importante julgar ou sanear o que seria, ou não, uma ‘autêntica’ 
arquitetura brasileira – tema esse muito debatido em fins de 1960 e início dos 1970, e que 
resultou numa desmedida xenofobia contra tudo o que viesse de extramuros, fossem outras 
arquiteturas, fossem críticas, fossem outras teorias. Ora, num país como o Brasil, fruto de 
imigrações diversas, onde a adaptação é condição diária de sobrevivência, interromper esse 
fluxo é contribuir para a estagnação cultural. Tomamos o que nos interessa e usamos ao nosso 
modo; somos ecléticos, mestiços e antropófagos – e não deixamos de ter identidade por causa 
disso”.10

A questão da ampla unidade da arquitetura brasileira do século XX, em oposição a uma 
visão pluralista – de recente interesse –, é fundamental no reconhecimento da arquitetura 
brasileira não expurgada de contradições. Embora a autora reconheça que a historiografia da 
arquitetura moderna tenda a excluir aquilo que foge ao discurso e que a crítica a esta postura 
não é novidade, ainda é insuficiente a produção de trabalhos desta ordem, ou mesmo a com-
preensão da necessidade de pesquisas desta natureza. Em outra ocasião, sobre o momento 
da chegada de Aurelio Martinez Flores ao Brasil, Ruth Zein diz:

“Trata-se de período esquecido não apenas pela historiografia da arquitetura brasileira, como 
igualmente subestimado na historiografia internacional elaborada a partir dos anos 1980, em 
‘revisões críticas’ que descartaram com demasiada pressa e algum preconceito inumeráveis 
exemplares arquitetônicos modernos e radicais realizados nos anos 1960-70. Mudando o mi-
lênio e superados os motivos que alimentaram tal descarte e esquecimento é necessário rever 
as revisões; e assim fazendo constata–se a existência de inumeráveis obras daquele momento 
que, sob qualquer ótica que sejam examinadas, seguem sendo de alto interesse, e não é mais 
possível seguir ignorando, não apenas em si mesmas, mas no seu lugar na história”.11

A título de exemplificação dessa conjuntura, o livro Residências em São Paulo – 1947-
1975, de Marlene Milan Acabaya12 – referência irrefutável no que concerne à pesquisa de 
diversas casas modernas, no recorte temporal supracitado e viés programático prevalente na 
produção de Martinez Flores – buscando coletivizar as coerências conceituais-ideológicas, 
sumariza com desembaraço o grosso da produção residencial das décadas de 1950, 1960 e 
1970. Nas introduções capitulares às décadas abordadas, a autora discorre com habilidade 
sobre as generalidades evidenciadas nas obras congênitas sem citar especificadamente ne-

9 PUPPI, Marcelo. Por uma história não moderna da arquitetura brasileira. Questões de Histo-
riografia. Coleção Pandora, Campinas, Pontes, 1998, p. 09.
10 ZEIN, Ruth Verde. O lugar da crítica: Ensaios oportunos de arquitetura. Porto Alegre, Editora 
Ritter dos Reis, ProEditores, 2002, p 21.
11 ZEIN, Ruth Verde. A década ausente: É preciso reconhecer a arquitetura brasileira dos anos 
1960-70. Arquitextos, São Paulo, ano 07, n. 076.02, Vitruvius, set. 2006 <http://www.vitruvius.com.br/
revistas/read/arquitextos/07.076/318>.
12 O livro é decorrente da dissertação de mestrado da autora, apresentada na Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, no dia 19 de novembro de 1983.  ACAYABA, 
Marlene Milan (1986). Residências em São Paulo 1947-1975. 2ª edição. São Paulo, Romano Guerra, 
2011.
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nhuma residência, quando anuncia, ao final, apenas uma única singularidade – merecedora 
de um parágrafo derradeiro particular13 – a segunda residência de Eduardo Longo (1974-79), 
a Casa Bola. Esta é um protótipo habitacional, afeito às experiências do grupo inglês Archi-
gram e do Metabolismo japonês – devidamente apresenta, mas não desta maneira –, se não 
explicada individualmente, induz ao titubeio, ao risco de comprometer a narrativa linear bem 
costurada.

Assim como Eduardo Longo, outros arquitetos deslocados das principais correntes ar-
quitetônicas foram sublimados pela pesquisa acadêmica e empenho teórico. Roberto Loeb, 
Tito Livio Frascino, Eduardo Longo, Pitanga do Amparo, Carlos Bratke, Vasco Mello e Arthur 
Navarrette, dentre outros, foram identificados no passado pelo desalinho de suas atuações.14 
Arquitetos de gerações anteriores sofreram na mesma medida pelo excessivo encadeamento 
histórico que lhe puseram isolados. O aporte de Cecília Rodrigues dos Santos, além de evi-
denciar a relevância da pesquisa sobre o arquiteto Aurelio Martinez Flores – que estava para 
ser feita, e nesta data se engendra – avulta para as questões de influência e tradição. Passa-
dos quase um século, ainda estão mal digeridas:

“Também não há menções ao trabalho de Flores nas principais publicações e teses acadêmi-
cas que têm intensificado a pesquisa sobre a arquitetura moderna e contemporânea no Brasil 
nos últimos 20 anos. Se a obra de alguns companheiros de ‘ostracismo’ de Flores – como Mi-
guel Forte, ou outros estrangeiros de origem ou de família como Lina Bo Bardi, Rino Levi, Franz 
Heep, para ficar apenas em São Paulo – já têm merecido, desde os anos 1990, pesquisas e 
publicações, o fato é que lá ficaram as caixas de Flores, no limbo dos recusados, resistindo na 
sua irritantemente bela simplicidade, a habitar ‘a solidão das coisas perfeitas’, este melancólico 
e poético lugar destinado ao conterrâneo Luis Barragán por Álvaro Siza, bem lembrado por 
Alberto Baeza”.15

Com mais exceções do que de regras, os trabalhos que permearão as primeiras décadas 
do novo século – viabilizados pela depuração do tempo e autonomia relativa da arquitetura 
em relação às outras disciplinas –, finalmente, prenunciarão emancipação das obras sobre 
sua sentença. A mexicanidade de Aurelio Martinez Flores no Brasil representa rara comu-
nhão entre as duas culturas. Com exceção das breves incursões de Ricardo Legorreta – seu 
contemporâneo na universidade –, nenhum outro arquiteto mexicano esteve por tanto tempo 
atuante em território brasileiro. Ao passo que estudá-lo, faz borrar as malfadadas barreiras 
geográficas, não se tratando mais nem de arquitetura mexicana tampouco exclusivamente da 
brasileira; podendo-se atestar, com excepcionalidade atípica, a construção consumada e bem 
lograda do homem americano.

O principal objetivo desta pesquisa é mapear a trajetória do arquiteto Aurelio Martinez 
Flores, dilatada em um contexto que hoje muito nos interessa – o da América Latina –, den-
tro do período de 1960 a 2015: da chegada do arquiteto ao Brasil até sua morte. De modo a 
estreitar as relações ainda frágeis entre as Américas e contribuir para o panorama incompleto 

13 Idem, ibidem, p. 323.
14 ZEIN, Ruth Verde. É preciso sacudir a poeira, criticar, discutir, se encontrar. Revista Projeto 
Design. São Paulo, n.42, p.78-89, 1982.
15 SANTOS, Cecília Rodrigues dos. Aurelio Martinez Flores. Exercícios de colagem sobre fundo 
branco. Arquitextos, São Paulo, ano 16, n. 182.07, Vitruvius, jul. 2015 <http://www.vitruvius.com.br/
revistas/read/arquitextos/16.182/5625>.
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da arquitetura brasileira desenvolvida na segunda metade do século XX – ou no Pós-Brasília. 
Justamente o momento em que Martinez Flores chega ao Brasil para deliberadamente atuar, 
como estrangeiro, dentro da tradição mexicana e influência norte-americana; pouco embebido 
na ânsia brasileira pelo moderno mas, ao mesmo tempo, encontrando em no nosso contexto 
a sua emancipação.

Não obstante, esta pesquisa persegue ao mesmo tempo dois compromissos: um com 
o passado e outro com o futuro. No primeiro caso, pretende-se revelar a produção do arquiteto 
e retirá-lo do limbo onde foram postos tantos outros “companheiros de ostracismo de Flores – 
como Miguel Forte, ou outros estrangeiros de origem ou de família como Lina Bo Bardi, Rino 
Levi e Franz Heep”16 aos poucos resgatados. Já no segundo caso, pretende-se não endossar 
a mesma censura sobre os arquitetos que se distanciaram das correntes arquitetônicas e das 
críticas centrais, possibilitando que seja posta luz sobre aqueles que porventura, sucederam 
Aurelio.

Sua produção, arraigada na tradição mexicana, aculturada pelo modernismo interna-
cional e implantada em território brasileiro, certamente merece ser objeto de análise e refle-
xão, mesmo que tardiamente. Pesquisar sobre Aurelio Martinez Flores hoje é tão relevante 
quanto pesquisá-lo nos anos 1970-80 e ainda será por muitas décadas.

Alguns intenções são essenciais e indispensáveis nesta estruturação: compreender 
o contexto das relações de elaboração do projeto Bacardi, de Mies van der Rohe, e a contri-
buição de Aurelio Martinez Flores; estudar a relação entre Martinez Flores e a expansão da 
Knoll Internacional; compreender quais foram as contribuições pessoais do arquiteto para o 
desenvolvimento do mobiliário Forma/Knoll; caracterizar e identificar a contribuição da Forma/
Knoll no desenvolvimento do mobiliário moderno no Brasil; identificar a contribuição da Inter/
design na difusão do design industrial moderno em São Paulo; estudar a contribuição arqui-
tetônica de Flores no âmbito latino-americano, compreendendo sua origem mexicana, passa-
gem pela América do Norte e estabelecimento no Brasil; e, por fim, investigar quais foram os 
desdobramentos de sua atuação, e a dimensão de sua contribuição no campo da arquitetura 
contemporânea brasileira.

Esta pesquisa se alimentará fundamentalmente do material produzido e reunido pelo 
arquiteto ao longo de seus quase 86 anos de vida. Com a autorização e consentimento dos 
familiares, foram colocados à disposição deste pesquisador documentos de todas as ordens, 
com a responsabilidade de manuseá-los a fim de restaurar mais um capítulo da História da 
Arquitetura. Foram estimadas mais de 170 pastas de arquivo morto e cerca de 200 tubos de 
projeto. Compreende-se que o trabalho de organização e catalogação destes documentos em 
si já constituiria um trabalho edificante, contudo, é de maior interesse a construção do conhe-
cimento a partir deste material a ponto de difundi-lo entre nossos contemporâneos. Colocado 
desta maneira, evidenciou-se fundamental a organização deste material previamente a sua 
consulta – elaborado nos anexos.

Como certamente o trabalho apontará em outra direção, é importante que seja colo-
cada a dificuldade no manuseio do material primário, desenhos e papéis muitas vezes dete-

16 Idem, ibidem.
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riorados pela humidade e pelo armazenamento precário – apenas manuseáveis com o uso 
de máscara e luvas – e a escassez de material preliminar que indicasse claros horizontes de 
pesquisa. Este trabalho quer ser antes extensivo do que particular, desencapando todos os 
fios para engates futuros. Com o discernimento completo do material, portanto dos projetos 
mais significativos e conjunturas articuladoras, serão selecionados do montante os documen-
tos de interesse. Estes serão interpretados como fonte primária fundamental, porém não ex-
clusivas. Para endossá-los, encontraremos possíveis interlocutores capazes de enriquecer e 
reavivar a matéria inerte. Neste mesmo sentido, artigos de jornais, revistas e periódicos de 
época, por ventura, auxiliarão em determinar as forças históricas e compreendê-las à luz dos 
fatos concretos.

Por se tratar de um arquiteto pouco abordado pela academia, reunir todo o material bi-
bliográfico disponível até a presente data é essencial. Os autores destas publicações também 
foram contatados para depoimento. Da mesma maneira, o acesso à documentação completa 
das obras não eliminou a oportunidade da visita e registro pessoal.

A pesquisa desenvolvida dentro das condições estabelecidas no método, sugere um 
delineamento próprio, respaldado na mesma medida pela abrangência da informação adquiri-
da a partir dos interlocutores (depoimentos) e coadunada ao material suplementar secundário 
(artigos de jornais, revistas e periódicos) – comprobatório de um campo único de correlações. 
Desse modo, é proposta a construção de três importantes campos – estes sendo macro ca-
pítulos – que, ao passo, contemplam a vida do arquiteto Aurelio Martinez Flores, de seu nas-
cimento ao falecimento, e aglutinam, por afinidade, as descobertas científicas. Esta mesma 
estrutura de pesquisa permitiu a flexibilidade na expansão e contração dos subcapítulos – ou 
micro capítulos – sem maior prejuízo a totalidade da pesquisa, que a priori, ambicionou ama-
durecer em sua totalidade os frutos da empreitada acadêmica.

A periodização tripartida mencionada a seguir, não é produto de vicissitudes ou estética 
literária, mas sim de um prévio entendimento dos momentos-chave na trajetória do arquiteto. 
São eles:

A) INTRODUÇÃO México/Modernismo Internacional: Tradição e Aptidão, 1929–1959;

Tem como início a data de nascimento do arquiteto, passando por sua juventude, famí-
lia e decisão pelo curso de arquitetura. Certamente, foi neste momento que ficou gra-
vado em sua retina a pluralidade de expressões arquitetônicas da cidade de Puebla, 
em especial o requintado barroco ibérico. O ingresso na universidade permitiu a com-
preensão do modernismo, diluído na herança da arquitetura Mexicana. Seu interesse 
crescente pelos modernos Mies van der Rohe e Richard Neutra e seu trabalho na loja 
de móveis no térreo do sobrado onde morava, permitiu ao arquiteto que vislumbrasse 
uma oportunidade, antes inatingível, de se aproximar daqueles mestres, quando a 
Knoll – fabricante do mobiliário de Mies –  instalou–se no país. Ao iniciar seus traba-
lhos na empresa, ainda que seu objetivo não fosse a princípio permanecer, encontrou 
todas as condições para seu crescimento profissional e pessoal.



1.20 Quanto vale a sua festa. 
Folha de São Paulo, São Paulo, 17 ago. 1986
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B) DESIGN Knoll/Forma: Prática e Desenvoltura, 1960–1970;

A Knoll estudava, no ano de 1959, a abertura de duas novas filiais: uma na Itália e 
outra no Brasil. A construção de Brasília e a vinda de empresas americanas para São 
Paulo, somado aos esforços locais pela parceria, fizeram com que a Knoll se instalas-
se pela primeira vez na América do Sul. Martinez Flores, com amplo domínio técnico 
e afinidade com a língua, foi escolhido para desbravar novos horizontes e entrelaçar 
o desenvolvimento americano ao pujante brasileiro. Já em São Paulo, onde ficaria 
apenas três meses pela Knoll, foi contratado pela Forma S.A. detentora dos direitos de 
produção da marca. Nestes dez anos em que trabalhou para Forma, Aurelio adquiriu 
repertório e desenvoltura entre os arquitetos e sociedade locais. 

C) ARQUITETURA Inter/design/Brasil: Autonomia e Naturalização, 1971–2015.

Ao final de sua colaboração na Forma, Aurelio inaugurou a Inter/design – uma das 
primeiras lojas a comercializar acessórios e mobiliário de desenho internacional. As 
peças importadas fizeram da loja um epicentro do design, difusora da “boa forma”.17 
Na sobreloja funcionou seu escritório de arquitetura de interiores. A princípio, sem 
clientes, desenvolvia layouts de escritório para a Forma. Seu primeiro projeto no Bra-
sil, que vem a ser também sua primeira obra, é a casa no Guarujá de José Zaragoza 

(1973).18 Depois dela, o arquiteto desenvolveu uma série de projetos que se caracte-
rizam à primeira vista, por volumes brancos, bastante distintos do concreto aparen-
te que predominava no engajado brutalismo paulista de Paulo Mendes da Rocha e 
Vilanova Artigas.19 As publicações em jornais sobre o arquiteto cresciam de acordo 
com sua reputação. Sua opinião era estimada e considerada nos assuntos culturais 
da cidade.20 Aderiu ao país sem enraizar–se e nele produziu, ganhou notoriedade, 
influenciou, sentiu alguma nostalgia e, por fim, certo ostracismo.

17 “Boa forma” era uma expressão comum da época para qualificar aqueles objetos de desenho 
industrial que tinham por essência os pressupostos da Bauhaus.  
18 Esta residência teve repercussão internacional, publicada na Architectural Digest. Texto de 
Peter Carlsen. Estados Unidos, p.98-106, dez, 1977. A partir dela, o ator mexicano e baseado nos 
EUA, Ricardo Montalbán entraria em contato com Martinez Flores para o projeto de sua residência 
em Hollywood. Sem a contrapartida de Aurélio, Montalbán recorre a Ricardo Legorreta - seu contem-
porâneo de universidade. A Casa Montalbán (1985), foi o primeiro projeto de Legorreta fora do Méxi-
co, dando-lhe dimensão internacional.
19 SANTOS, Cecilia Rodrigues dos. Aurélio Martinez Flores: exercícios de colagem sobre fundo 
branco. Arqtexto, n. 13, Porto Alegre, 2008, p. 49.
20  Inúmeras matérias, de variados jornais de grande circulação da época, comprovam que a 
participação do arquiteto na cultura arquitetônica da cidade de São Paulo, estendendo-se até ao Rio 
de Janeiro, foi bastante ativa.



1.21 David Alfaro Siqueiros, Del Porfirismo a La Revolución 1954 
Fonte <https://www.artsy.net/artwork/david-alfaro-siqueiros-from-porfirianism-to-the-revolution-dal-porfiris
mo-a-la-revolucion-detail>

1.22 Diego Rivera, El Levante 1931 
Fonte <http://artemazeh.blogspot.com.br/2012/03/diego-rivera-murais-para-o-museu-de.html>
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Introdução

México/Modernismo Internacional: Tradição e Aptidão, 1929–1959

Traçar um paralelo sumário entre a história da arquitetura moderna no México e do 
Brasil pode ser arriscado, mas inevitável, quando são raras as incursões investigativas no 
campo da Arquitetura entre ambos os países. Bem motivados pelo personagem de Aure-
lio Martinez Flores e sua obra singular, substituiremos o titubeio imobilizante pela iniciativa 
perseverante, ao buscar compreender a formação da sua identidade arquitetônica à luz dos 
eventos culturais que deram forma à arquitetura mexicana da primeira metade do século XX e 
instruíram muitos de seus mestres. O crítico e historiador da literatura Alfredo Bosi alerta, em 
Vanguardas Latino-americanas, que quem insiste em proceder ao corte sincrônico terá que 
registar, às vezes no mesmo grupo e na mesma revista, manifestos em que se exibe o mo-
derno cosmopolita ao lado de exigências convictas da própria identidade nacional, ou mesmo 
étnica, misturadas com acusações ao imperialismo que desde sempre massacrou os povos 
da América Latina.21 Ainda assim, não se deve evadir-se da empreitada:

“Mas uma visão que persiga modos e ritmos diferentes não deverá, por sua vez, camuflar a 
imagem de uma outra unidade, sofrida e necessariamente contraditória: a unidade do processo 
social amplo em que se gestaram as nossas vanguardas. As diferenças entre movimento a e 
movimento b, ou entre posições do mesmo movimento, só são plenamente inteligíveis quando 
se consegue aclarar por dentro o sentido da condição colonial, esse tempo histórico de longa 
duração no qual convivem e conflitam, por força estrutural, o prestígio dos modelos metropoli-
tanos e a procura tateante de uma identidade originária e original”.22

O livro História de La Arquitectura Mexicana de Enrique X. de Anda, bibliografia con-
sistente, fundamental nas faculdades de arquitetura, especialmente na Universidade Nacional 
Autônoma do México – UNAM, é uma boa referência que nos servirá de pano de fundo para 
os demais autores. Segundo Enrique Anda, a Revolução de 1910 – episódio social e político 
mais importante do século XX no México – marca uma mudança de direção no projeto de 
nação. O clamor por uma democracia autêntica, de uma sociedade desgastada pelos últimos 
trintas anos sob o governo ditatorial do general Porfírio Díaz, levou também ao desgaste dos 
esquemas artísticos do período porfirista. Sua incapacidade em estabelecer um projeto cul-
tural levou ao questionamento, e rápida substituição por programas alternativos que não só 
representavam o momento histórico, como construíram as bases para a cultura da Revolução 
Mexicana. A pintura foi uma das disciplinas artísticas que encabeçou o movimento de renova-
ção, consolidando em pouco tempo o projeto muralista em substituição à pintura de pequeno 
formato, apresentando com força à coletividade a imagem da luta armada recém iniciada. A 
literatura se encarregou da narrativa de epopeias da revolução. A arquitetura logo assumiu os 
compromissos com a mudança, e deu lugar a uma intensa luta entre uma nova geração que 
não acreditava que apenas a mudança da aparência plástica seria condizente com os anseios 
da revolução, e a velha guarda, firme no princípio estético como valor fundamental da arqui-

21  BOSI, Alfredo. A parábola das vanguardas latino-americanas. In: SCHWARTZ, Jorge (Org.) 
Vanguardas Latino-Americanas, Polêmicas, manifestos e textos críticos. São Paulo: Iluminuras/
Fapesp/Edusp, 2008, p. 34.
22  BOSI, Alfredo. Op. cit., p. 34.



1.23 Centro escolar Benito-Juárez, arquiteto Carlos Obregón Santacilia 1924. Projeto Nacionalista
Fonte <http://arquitectoeduardogutierrez.com/arquitectos/restauracion/centro-escolar-benito-juarez/>

1.24 Centro escolar Benito-Juárez, arquiteto Carlos Obregón Santacilia 1924. Projeto Nacionalista 
Fonte <http://arquitectoeduardogutierrez.com/arquitectos/restauracion/centro-escolar-benito-juarez/>

1.25 Centro escolar Benito-Juárez, arquiteto Carlos Obregón Santacilia 1924. Projeto Nacionalista
Fonte <http://arquitectoeduardogutierrez.com/arquitectos/restauracion/centro-escolar-benito-juarez/>
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tetura.23 Segundo Octavio Paz, em O Labirinto da Solidão:

“A revolução é uma súbita imersão do México no seu próprio ser. Das profundezas e entranhas 
extrai, quase às cegas, os fundamentos do novo Estado. Volta à tradição, reatamento dos la-
ços com o passado, rompidos pela Reforma e pela Ditadura, a Revolução é uma busca de nós 
mesmos e um regresso à mãe. Por isso, é também uma festa: a festa das balas, para empregar 
a expressão de Martín Luis Guzmán. Como as festas populares, a revolução é um excesso e 
um gasto, um chegar aos extremos, um estouro de alegria e desamparo, um grito de orfandade 
e de júbilo, de suicídio e de vida, tudo misturado. Nossa Revolução é a outra face do México, 
ignorada pela Reforma e humilhada pela Ditadura. Não a face da cortesia, da dissimulação, a 
forma atingida à força de mutilações e mentiras, mas sim o rosto brutal e resplandecente da 
festa e da morte, do alvoroço e do balaço, da feira e do amor, que é rapto e tiroteio. A Revolu-
ção mal tem ideias. É um estouro da realidade: uma revolta e uma comunhão, um remexer de 
velhas substâncias adormecidas, um vir à tona de muitas ferocidades, muitas ternuras e muitas 
delicadezas ocultas pelo medo de ser. A explosão revolucionária é uma festa portentosa em 
que o mexicano, bêbado de si mesmo, conhece o fim, no abraço mortal, com outro mexicano”.24

Segundo Anda, a arquitetura da década de 1930 até os anos 1950 é marcada pelo de-
senrolar da Revolução. A partir do regime presidencial de Venustiano Carranza (1914-1920) o 
ecletismo porfiriano é substituído pelo nacionalismo. Trata-se de recuperar o valor da constru-
ção produzida no México durante os anos do vice-reinado, sendo produto de uma sociedade 
que assimilou a tradição espanhola, e originou uma cultura local consequente tanto como 
meio quanto com a história da própria colônia que mais tarde se converteu em país. Construir 
de acordo com o modelo vice-reinal significou, para os primeiros governos da revolução, a 
recuperação das essências artísticas nativas da América, particularmente as da sociedade 
crioula da nova Espanha; com uma força histórica capaz de sustentar-se frente aos manei-
rismos europeizados do Porfiriato, a reafirmação do valor patriótico e o início de uma arte 
derivada de tradições plásticas locais.25 O modelo neocolonial como a imagem de cultura que 
pretende nutrir-se da tradição local. Apareceram fortes conotações arqueológicas, simultâ-
neas à corrente de pintura pré-hispânica.

Assim como no México, relembramos que a literatura teve importante clareza visioná-
ria no movimento moderno brasileiro; em seguida a pintura, e de maneira menos contundente, 
a arquitetura. Flávio de Aquino relata, em Arquitetura moderna brasileira: Depoimento de uma 
geração:

“A exposição, em 1917, de Anita Malfatti foi o cimento que uniu o grupo modernista que iria aba-
lar a estrutura parnasiana da nossa cultura, embora já se tivesse dado pouco antes o encontro 
de Oswaldo de Andrade com Mário de Andrade e o conhecimento de Menotti del Picchia, cujo 
poema Juca Mulato recentemente saíra representando a renovação literária, apesar de não 
significar ainda um rompimento completo com os cânones aceitos. Di Cavalcanti, em Viagem 
da Minha Vida, diz com propriedade que Menotti “sempre amou o modernismo sem, contudo, 
nunca se casar com ele”. Aliás, os artigos do autor de Juca Mulato, escritos no Correio Paulis-
tano sob pseudônimo de Helios, demonstram realmente sua desorientação pictórica. Ao lado 
de elogiosa Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Cézanne, Léger e Picasso, refere-se em termos 
entusiásticos a Ettore Tito, Paul Chabas, Aman-Jean e à academia brasileira de letras. Em 
realidade, a renovação era mais sentida e praticada no campo da literatura que nos das artes 
plásticas. Serve de exemplo o fato de que um dos componentes da Semana de 22, o arquiteto 
Antônio Moya projetava edifícios em estilo neomanoelino. Em 1917, apesar das tímidas polê-

23  ANDA, Enrique. Historia de la Arquitectura Mexicana. 3ª ed. Barcelona: Editora Gustavo Gili, 
2015. p.163.
24 PAZ, Octavio. O Labirinto da Solidão. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1992. p.134.
25 ANDA, Enrique. Op. cit., p.164.
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micas que se iniciam, ainda estamos na fase das indecisões e transições. [...] Ataca-se, antes 
de tudo, o academicismo através do parnasianismo, fala-se muito em nacionalismo, principal-
mente após o surto patriótico gerado pela entrada do Brasil na guerra”.26

No México, este período de transição contou com uma importante manifestação de um 
grupo de jovens intelectuais e artistas que se reuniram em 1907 na Sociedade de Conferên-
cias, mais tarde dando origem ao Ateneu da Juventude. O propósito do grupo era consolidar 
um projeto cultural de essência mexicana que não se guiasse à guisa do Estado. Segundo 
Anda, os arquitetos participaram de maneira decidida na formulação de novos parâmetros 
teóricos. Nicolás e Federico Mariscal, junto com Jesús Tito Acevedo, foram os encarregados 
de traduzir para a arquitetura os ideais expressados por filósofos, historiadores e literatos, 
seja por meio da docência de Federico na Academia Nacional de Belas Artes, ou das confe-
rências de Acevedo. Expunham a tese de que a arquitetura mexicana deve abandonar o ecle-
tismo europeu para explorar sua história em busca dos recursos plásticos que permitam com 
que suas obras sejam a consequência da herança centenária de seu pais. Os argumentos 
chegam a ganhar noções pouco aderentes, como conciliar a plástica do passado com o uso e 
necessidade do presente; ou as construções que deviam conciliar tradição às novas técnicas 
construtivas. Curiosamente, em 1929, fica a cargo de Federico Mariscal organizar as Co-
missões do Inventário, patrocinadas pela Secretaria da Fazenda, com o intuito de registrar e 
catalogar os edifícios coloniais da República Mexicana. É interessante observar que no Brasil, 
a catalogação das edificações, também de seu período colonial, só se daria em 1936 – com a 
criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional por Mario de Andrade e Rodri-
go Melo Franco de Andrade – porém em um contexto mais progressista que o mexicano, vin-
culado às ações do Ministério da Educação e Cultura e da própria construção do Moderno.27

No México, o Ministério da Educação, surpreendentemente, também atuará no campo 
da cultura e valorização arquitetônica, em um período classificado pela história como Vascon-
celismo. José Vasconcelos foi ministro da educação durante o governo de Álvaro Obregón 
(1920-1924) e responsável por um vasto programa cultural que incluía alfabetização, difusão 
da cultura e participação popular dentro das atividades artísticas. Embora seja quase irresis-
tível relacionar suas ações resolutas às do ávido ministro da educação e cultura brasileiro 
Gustavo Capanema, poucos anos depois, no Rio de Janeiro, a assertiva é anacrônica. Fora a 
coincidência da atuação das pastas, em reposta a duas revoluções – a deles de 1910, a nossa 
de 1930 – há, no entanto, sincronismo inegável na compreensão de quais eram os valores 
arquitetônicos daquela década. Segundo Abelardo de Souza:

“Podemos dividir a história da nossa arquitetura em duas partes ou épocas bem distintas: antes 
de 1930 e depois de 1930. Antes dos anos 30, a arquitetura brasileira era uma constante cópia 
de vários estilos que imperavam na época, vindos todos de outras terras. Para a arquitetura 
residencial, que era o que mais se fazia, copiava-se o “espanhol”; com seus grandes avaran-
dados em arcos, suas janelas protegidas por grades de ferro retorcido formando desenhos 
os mais variados, seus pátios internos pavimentados com lajes de pedra e um poço no meio, 
geralmente sem água. Copiava-se também o “mexicano”, um “espanhol” transportado para o 

26 AQUINO, Fávio de. Os primórdios do modernismo no Brasil. In XAVIER, Alberto (org.). Arqui-
tetura moderna brasileira: Depoimento de uma geração. São Paulo: editora Pini, 1987. p.11.
27 SANTOS, Cecília Rodrigues dos. A noção de patrimônio e a origem das ideias e das práticas 
da preservação no Brasil. Arquitextos, São Paulo, ano 13, n. 149.01, Vitruvius, out. 2012 <http://www.
vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/13.149/4528>.
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Brasil via Hollywood, sem passar pelo México”.28

É curioso que na exposição Ibero-americana do Rio de Janeiro, organizada por 
ocasião do centenário da independência do Brasil em 1922, pode-se observar uma das 
obras mexicanas tida como a mais significativa do período. O pavilhão mexicano, projeto 
dos arquitetos Carlos Obregón Santacilia e Carlos Tarditi, segundo Enrique Anda, foi eleito 
por seu caráter colonial como representativo da cultura do México revolucionário ante um 
foro internacional, e porque certamente foi o ponto de enlace entre José Vasconcelos e a 
arquitetura que deu identidade a sua gestão oficial:

“Apesar de não ser encomenda direta da Secretaria de Educação Pública, o ministro foi encar-
regado de apresenta-lo durante a inauguração da exposição e ponderar através dele as pos-
sibilidades que se abriam no estilo colonial para a renovação da arquitetura mexicana. Foi em 
torno de um pátio central que se desenvolveu o edifício da exposição, decorado internamente 
com murais de Roberto Montenegro, fachadas com arcadas no segundo piso, janelas com mol-
dura em pedra, balcões em ferro forjado, um frontispício que exaltava os princípios da riqueza 
plástica de um barroquismo colonial, e que completam as características mais importantes do 
edifício”.29

A partir da afirmação de Abelardo de Souza, confrontada ao fato concreto do pavi-
lhão mexicano no Brasil, é possível especular que os estilos importados talvez não fossem 
meramente aplicações de influência passiva, mas uma troca – um diálogo confirmativo e 
simultâneo entre os países – sobre o neocolonial, sobre a arquitetura dita revolucionária. É 
interessante que em ambas as ocasiões políticas, as nações abandonassem o academicismo 
em busca de uma representação original – certamente, com mais afinco no México; já que 
libertar-se de uma ditadura seja mais catártico do que engajar-se em uma. Observa-se que a 
partir de 1910, no México, é preponderante o estilo neocolonial, enquanto no Brasil, durante 
todo o pré-moderno, o neocolonial será apenas uma das roupagens, entre o inglês, o espa-
nhol, o normando, o toscano etc. Embora existam divergências sobre esta concepção, bem 
alinhavadas por Roberto Conduru em Entre histórias e mitos. Uma revisão do neocolonial,30 
tomamos a concepção de Lúcio Costa – partícipe habilidoso do estilo em questão. Em Muita 
construção, alguma arquitetura e um milagre, de 1951, apesar de reconhecer a existência 
do conflito entre as vertentes do ecletismo e do neocolonial, é taxativo ao dizer que “foi con-
tra essa feira de cenários arquitetônicos improvisados que se pretendeu invocar o artificioso 
revivescimento formal do nosso próprio passado, donde resultou mais um pseudo-estilo, o 
neocolonial”.31 Enquanto isso, no México, chegava-se com intensidade ao extremo no estilo 
neoindígena – vertente inexistente no Brasil –, com um exemplar construído para a Exposição 
Ibero-americana de Sevilha, em 1929; exposição na qual o Brasil participou com um pavilhão 
neocolonial repleto de maneirismos.

28 SOUZA, Abelardo. In Arquitetura no Brasil. São Paulo: Editora Livraria Diadorim/Editora USP, 
1978, p.13.
29 ANDA, Enrique. Historia de la Arquitectura Mexicana. 3ª ed. Barcelona: Editora Gustavo Gili, 
2015. p.169.
30 CONDURU, Roberto. Entre histórias e mitos. Uma revisão do neocolonial. Resenhas Online, 
São Paulo, ano 08, n. 093.01, Vitruvius, set. 2009 <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenha-
sonline/08.093/3025 >.
31 COSTA, Lucio. “Muita construção, alguma arquitetura e um milagre”. In: Registro de uma vi-
vência. São Paulo: Empresa das Artes, 1995, p. 165.
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Uma vez que o neocolonial, mesmo com fisionomia diferente, seguia igualmente a teo-
ria arquitetônica historicista do século XIX, as primeiras respostas a favor de uma nova ordem 
surgiram apenas a partir das leituras individuais de José Villagrán García e Carlos Obregón 
Santacilia. Villagrán é considerado um dos fundadores da arquitetura moderna no México, 
seus estudos mesclam autores diversos: Durand, Guadet, Reynaud, Vitruvio, e alguns escri-
tos de Le Corbusier. É marcante o período em que lecionou na Escola Nacional de Arquitetu-
ra, a partir de 1924. Ao mesmo tempo em que carregava consigo valores estéticos da Belas 
Artes, como proporção e beleza, introduziu a preocupação com as necessidades do usuário 
e a relação do programa como expressão do edifício.32 A difusão de seu pensamento no meio 
acadêmico, principalmente entre os jovens, se deu na mesma potência que se daria com 
Lúcio Costa, no Brasil, porém sua mensagem estética estaria mais próxima da ambiguidade 
inicial de Flávio de Carvalho. Em Santacilia, além da compatibilização entre estética acadê-
mica e funcionalismo, afloravam as questões da experiência construtiva.33 Com a retirada do 
apoio oficial do governo ao neocolonial, de maneira mais ampla, o Art Decó, assim como no 
Brasil, será um estilo protomoderno. Muito menos pela influência direta da exposição de Artes 
Decorativas, celebrada em Paris em 1925, com o tema, mas pelas construções neste motivo 
de arranha-céus no Estados Unidos – verdadeiros símbolos de progresso artístico e tecnoló-
gico, como sugere o mesmo autor.

De modo mais contundente, assumiram a dianteira no argumento por uma arquitetura 
moderna, os discípulos Juan O’Gorman, Juan Legarreta e Álvaro Aburto. Recém-formados, 
elaboraram as primeiras críticas duras sobre a incapacidade da arquitetura da revolução em 
realmente resolver as reivindicações sociais. Mais próximos das experiências internacionais 
de Walter Gropius e Le Corbusier, clamaram a necessidade de resolver o problema da habi-
tação coletiva. Anda também cita a importância do livro Por uma arquitetura de Le Corbusier 
e mesmo assim, a resistência de grande número dos arquitetos em promover a função em 
detrimento da estética. As demonstrações práticas das qualidades do novo estilo não pode-
riam ter se dado de maneira tão desnuda não fossem na própria casa de Juan O’Gorman, 
construída em 1929 e considerada a primeira casa funcionalista do México. Em 1932, no lote 
vizinho, O’Gorman construiu a casa-estúdio de Diego Rivera, tamanha foram as discussões 
envolvendo o primeiro projeto e a verve do artista. Mesmo assim, a postura funcionalista era 
aceita pelo estado apenas como viável para dar fim ao déficit habitacional no país. Segundo 
Enrique Anda, as críticas contra a presença do funcionalismo foram tão importantes, que a 
Sociedade dos Arquitetos Mexicanos considerou ser necessário organizar um ciclo de con-
ferências em 1933 – no evento foram registrados dez artigos, onde apenas o de O’Gorman, 
Legarreta e Álvaro Aburto defendiam o funcionalismo.34

Vale destacar que, embora Le Corbusier fosse uma importante referência no México, 
jamais visitou o país. O México parece ter tido o menor número de aprendizes ou colabo-
radores trabalhando na oficina de Le Corbusier comparado com o restante do continente 
americano, com Teodoro González de León como único mexicano na famosa lista dos que 

32 BURIAN, Edward. Modernidad y Arquitectura en Mexico. México, Gustavo Gili, 1998. p.77.
33 ANDA, Enrique. Historia de la Arquitectura Mexicana. 3ª ed. Barcelona: Editora Gustavo Gili, 
2015. p.174.
34 ANDA, Enrique, op. cit., p.187.
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colaboraram no número 35 da Calle Sèvres. O Chile aparece nessa lista com três represen-
tantes: Roberto Dávila Carson, Emilio Duhart e Guillermo Jullian de la Fuente (o último que 
se encarregou da oficina após a morte do professor). Também é um fato conhecido que os 
chilenos Roberto Matta e Juan Borchers também trabalharam ou conversaram com Corbusier. 
A Colômbia é o país que segue o Chile no número de aprendizes de Le Corbusier com três: 
Reinaldo Valencia, Rogelio Salmona e Germán Samper. A Argentina também teve presença 
através de Juan Kurchan e Jorge Ferrari Hardoy, enquanto que do Uruguai, trabalharam com 
Le Corbusier, Carlos Gómez Gavazzo e Justino Serralta – personagem muito próximo de 
González de León. O relacionamento com o Brasil era um pouco diferente, já que as colabora-
ções com os arquitetos brasileiros, no Ministério da Educação e Saúde, Lúcio Costa, Affonso 
Eduardo Reidy, Carlos Leão, Jorge Moreira, Oscar Niemeyer e Ernani Vasconcellos era mais 
horizontal do que hierárquica.35 Como é bem lembrado pelo ministro Gustavo Capanema em 
seu relato sobre o edifício do MES: como diz Mindlin no seu livro, em inglês e em francês, 
logo no início “...é a primeira realização monumental da arquitetura nova em todo o mundo”.36

Assim como o Brasil, nos anos 1940 e 1950, o México vive modificações estrutu-
rais envolvendo a abertura econômica e assimilação dos movimentos da arte estrangeira do 
pós-guerra; o nacionalismo é deixado um pouco de lado, em troca de uma universalização 
da expressão artística mexicana. Segundo Anda, são três as correntes marcantes nos anos 
1940: a de José Villagrán Garcia, pautado pelo útil, o social, o estético e o lógico; a de Carlos 
Obregón Santacilia, com uma forte diretriz compositiva e de gosto classicista; e de Mário Pani 
que ocupa um lugar de destaque no período – supera o funcionalismo e sedimenta sua estéti-
ca pelos elementos de contraste, textura e cromática. Se, no Brasil, o Ministério da Educação 
e Saúde, de 1936, é a obra chave e paradigmática que apresenta e viabiliza a modernidade 
ao tornar palatável, ao mesmo tempo, identidade e compasso internacional, no México, é a 
Cidade Universitária, de 1952, que terá este papel. Passados décadas desde a Revolução 
Mexicana, ainda era indefinido o lugar da arquitetura na transformação social. 

A construção de uma narrativa e obra que discursassem alinhadas na história da ar-
quitetura mexicana só foi possível no concurso para o novo campus universitário, e por algu-
mas razões: antes de mais nada, a busca da modernidade internacional e da modernidade 
mexicana por um novo homem de alguma maneira se alinhavam;37 assim como no MES, a 
mobilização de um grande número de arquitetos no concurso gerou interesse e anuência co-
letiva; o sítio, um lugar de interesse histórico, sobre as ruínas de uma cidade pré-hispânica, 
de 6.000 a.C., coberta pela erupção do vulcão Xitle, entre 300 e 200 a.C. era o cenário ideal; 
e por fim, um ponto de equilíbrio entre os pressupostos modernos – basicamente, os cinco 
pontos de Le Corbusier – e valores tradicionais, como a integração entre interior e exterior e 
materiais locais, especialmente a pedra e o barro. O plano diretor elaborado por Mario Pani 

35 HEREDIA, Juan Manuel. Le Corbusier jamás visitó México. Arquine, México, 22 mai. 2015 < 
http://www.arquine.com/le-corbusier-jamas-visito-mexico/>.
36  CAPANEMA, Gustavo. Depoimento sobre o edifício do Ministério da Educação. In:XAVIER, 
Alberto (org.). Arquitetura moderna brasileira: Depoimento de uma geração. São Paulo: Editora Pini, 
1987, p.126.
37 BURIAN, Edward. Modernidad y Arquitectura en Mexico. México, Gustavo Gili, 1998, p.105.
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e Enrique del Moral significou a reafirmação da capacidade organizadora da arquitetura e 
penetração social. O equilíbrio entre o urbanismo, arquitetura e as artes plásticas conseguido 
neste projeto ratificou um movimento arquitetônico que já era discutido desde 1940, segundo 
Anda, e conhecido como Integração Plástica. Diferente do que se imagina, não se trata da 
mesma integração que operamos no Brasil, em que as artes são alocadas precisamente pelo 
arquiteto moderno. Nestas empreitadas mexicanas, o artista, escultor, ou muralista, participa 
desde o início do empreendimento em condição de paridade.

É interessante observar que a negação ao funcionalismo rigoroso é uma negação a 
impossibilidade da arquitetura de comunicar uma mensagem. Se bem observado, é possível 
notar que, desde o princípio, os povos pré-hispânicos pouco se preocupavam com os 
espaços internos das construções monumentais. Não se tratava de construir espaços bem 
dimensionados ou grandes vãos estruturais; mas, predominantemente, os interiores estreitos 
recebiam as tumbas e logo imantavam toda a construção a ser reverenciada externamente. 
Toda a energia se concentrava nas técnicas decorativas, símbolos e inscrições dotados de 
muitos significados que recobriam as massas edificadas – construía-se, acima de tudo, o 
espaço exterior, o recinto, o pátio, a esplanada e a praça. Dada a riqueza das edificações pré-
hispânicas, é concebível que o ponto de estabilidade entre patrimônio e modernidade tenha 
tardado no México. É a partir deste contexto balizador que se torna possível o Manifesto da 
Arquitetura Emocional do artista polonês radicado no México, Mathías Goeritz, e que tão bem 
justificaria a obra do maior arquiteto mexicano, Luis Barragán:

“El arte en general, y naturalmente también la arquitectura, es un reflejo del estado espiritual del 
hombre en su tiempo. Pero existe la impresión de que el arquitecto moderno, individualizado 
e intelectual, está exagerando a veces – quizá por haber perdido el contacto estrecho con la 
comunidad –, al querer destacar demasiado la parte racional de la arquitectura. El resultado 
es que el hombre del siglo XX se siente aplastado por tanto “funcionalismo”, por tanta lógica 
y utilidad dentro de la arquitectura moderna. Busca una salida, pero ni el esteticismo exterior 
comprendido como “formalismo”, ni el regionalismo orgánico, ni aquel confusionismo dogmáti-
co se han enfrentado a fondo al problema de que el hombre – creador o receptor – de nuestro 
tiempo aspira a algo más que a una casa bonita, agradable y adecuada. Pide – o tendrá que pe-
dir un día – de la arquitectura y de sus medios y materiales modernos, una elevación espiritual; 
simplemente dicho: una emoción, como se la dio en su tiempo la arquitectura de la pirámide, la 
del templo griego, la de la catedral románica o gótica – o incluso – la del palacio barroco. Sólo 
recibiendo de la arquitectura emociones verdaderas, el hombre puede volver a considerarla 
como un arte”.38

Segundo Enrique Anda, Luis Barragán é sem dúvidas um dos exemplos que melhor 
pode caracterizar a originalidade propositiva da arquitetura mexicana moderna. Fala-se que 
Barragán tenha feito Escola, interpretada por outros países da Europa e Estados Unidos;39 
assim como Oscar Niemeyer no Brasil, caso raro de influência reversa. Não por menos, Luis 
Barragán sublimou as metáforas materiais do passado e, por meio de um aporte bastante 
pessoal ativou o inconsciente coletivo ao valorizar a cultura vernácula, influenciado pela arqui-
tetura das fazendas e conventos do século XVI. Respondeu aos questionamentos identitários 
da modernidade mexicana a partir do imaterial, do invisível e inarrável, guardando em sus-

38   SALGUERO, Ramón Vargas; MONTES, Víctor Arias (org). Ideario de Los Arquitectos Mexi-
canos. México, CONACULTA/UNAM, III Tomos, 2010, p.453.
39  ANDA, Enrique. Historia de la Arquitectura Mexicana. 3ª ed. Barcelona: Editora Gustavo Gili, 
2015, p.203.
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pensão as mesmas reflexões que pairam até hoje sobre a arquitetura pré-hispânica. A obra de 
Barragán, como bem aponta Joseph Maria Montaner, coincide com alguns aspectos do revi-
sionismo da arquitetura que se inicia na segunda metade do século XX, depois do movimento 
moderno. Enquanto o mundo busca a revalorização da história e tradição – nosso pós-Brasília 
–, o México, quase ileso, finalmente engata suas inquietações antigas a esta internacionaliza-
ção que muito lhe interessa. Montaner assinala que, para Barragán, a arquitetura do presente 
não é uma arquitetura experimental, futurista, baseada na ideia de progresso, mas sim uma 
arquitetura fechada no círculo íntimo de suas recordações, das experiências do passado,40 
devidamente alinhada às expectativas internacionais. As questões, outrora excessivamente 
particulares – da Revolução Mexicana, e da arquitetura almejada a partir dela –, se aquietam 
quando dissolvidas na angústia coletiva; condição derradeira e libertadora deste breve sumá-
rio sobre a história da arquitetura moderna no México, bem aparado por Octavio Paz:

“Esquecemos que há muitos como nós, dispersos e isolados. Falta aos mexicanos uma nova 
sensibilidade diante da América Latina; hoje estes países despertam: vamos deixá-los sozi-
nhos? Temos amigos desconhecidos nos Estados Unidos e na Europa. As lutas no Oriente es-
tão ligadas, de alguma maneira, às nossas. Nosso nacionalismo, se não for uma doença mental 
ou uma idolatria, deve desembocar numa busca universal. É preciso partir da consciência de 
que a nossa situação de alienação é a da maioria dos povos. Sermos nós mesmos será opor 
ao avanço das insensibilidades históricas o rosto animado do homem. Tanto melhor, se não 
tivermos receitas nem remédios patenteados para os nossos males. Poderemos, pelo menos, 
pensar e trabalhar com sobriedade e resolução”.41

Talvez o mais significante elo entre os dois países tenha sido o já citado Pavilhão do 
México para a Exposição Universal do Rio de Janeiro em 1922, mas, ao longo da segunda 
metade do século XX, ocorreriam outras trocas – nenhuma delas tão profunda, como veremos 
nas páginas seguintes, tal a presença física do arquiteto mexicano radicado no Brasil, Aurelio 
Martinez Flores –, importante de serem elencadas: como uma edição especial sobre o Méxi-
co, no 6º número da publicação “Brasil – Arquitetura Contemporânea”, em 1956; a participa-
ção do México, na IV Bienal de Arte de São Paulo, de 1957; a participação dos brasileiros na 
Bienal do México em 1958; uma exposição de arquitetura brasileira no México, patrocinada 
pela divisão cultural do ministério das relações exteriores do Brasil e pela embaixada do país 
na capital mexicana, em 1959; por ocasião da visita ao Brasil, do presidente da república do 
México, Adolfo Lopes Mateos, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1960, apre-
sentou a exposição “4.000 anos de Arquitetura Mexicana”, com a presença de arquitetos de 
seu instituto nacional, retratando a evolução da arquitetura naquele país desde a antiguidade 
aos tempos atuais, também como uma forma de retribuir a exposição realizada no México 
pela divisão cultural do Itamaraty no ano anterior; em 1960 uma residência do arquiteto Héctor 
Hernández, no bairro do Pedregal na Cidade do México, foi publicada na revista Módulo; a II 
Bienal Interamericana do México, em setembro de 1960, com a participação do Brasil; foram 
premiados na VI Bienal de São Paulo de 1961, as seguintes obras mexicanas: um edifício de 
escritórios do arquiteto Augusto H. Alvares, o edifício para secção de engarrafamento da Ba-
cardi, de Félix Candela, e uma escola, do arquiteto Salvador de Alea Martin; repercutiu no Bra-

40  MONTANER, Josep Maria. La arquitectura de Luis Barragán em el contexto internacional. In: 
ANDA, Enrique (Comp.). Luis Barragán 1990: Historia de un debate. México, Facultad de Arquitectu-
ra, 2016, p. 104.
41  PAZ, Octavio. O Labirinto da Solidão. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1992. p.171-172.
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sil em 1962, a prisão do artista mexicano David Siqueiros pelo governo mexicano; realizou-se 
em São Paulo, com a participação do México, a II Mesa redonda Pan Americana de Arquite-
tos, com a presença de Héctor Hernandez; participação, sem grande destaque, do México na 
VII Bienal de São Paulo, em 1963; participação brasileira no XVIII Congresso Internacional da 
UIA em outubro de 1978, no México, com o tema “O papel da crítica no processo arquitetural”; 
em São Paulo, o seminário “As metrópoles latino-americanas frente à crise: experiências e 
políticas” em 1985, com a participação do arquiteto Fernando Padrés, representando o prefei-
to da Cidade do México.42

Aurelio Martinez Flores, 1929

Aurelio Martinez Flores nasceu no dia 30 de dezembro de 1929, na cidade de Puebla 
de Zaragoza, no México. Entre oito irmãos, foi o primeiro filho de Emma Flores de Martinez e 
Aurelio Martinez Bravo. A cidade onde cresceu é um dos principais berços da arquitetura no 
país e um dos assentamentos humanos mais antigos que se tem notícia no território mexica-
no. Sua herança construída recebe pesquisas sistemáticas desde que a Unesco intitulou a 
cidade como Patrimônio da Humanidade, em 1987.43

Segundo o filho mais velho do arquiteto, Gerardo Martinez Flores, seu avô paterno 
era do estado de Oaxaca, que fica no sudoeste do México, lugar de forte presença britânica, 
evidente na construção do porto e de toda a cidade. Martinez Bravo estudou em escola de 
origem inglesa e, mais tarde, como comerciante, mudou-se para Puebla, onde conheceu sua 
esposa, Emma. Sua avó era filha de um advogado importante, membro da corte suprema do 
estado e professor da faculdade de direito. Moravam na avenida principal da cidade e, de 
tanto trocarem olhares – Emma no típico balcão poblano e Aurelio de passagem –, se conhe-
ceram e se casaram. Compraram um apartamento na cidade, mas logo dividiriam o casarão 
da família materna, onde Aurelio filho cresceu.44 Em uma entrevista para revista Casa Claudia, 
Aurelio diz: “Sem dúvida, o ambiente no qual vivi me inspirou. Morava em um antigo convento, 
com 27 quartos e oito irmãos. Dentro de casa tinha uma capela onde meus pais se casaram, 
pois naquela época a Igreja era proibida no México. Tudo isso me marcou muito. E não tinha 
nada de moderno ali”.45

Dos 7 aos 15 anos, Aurelio estudou no Colégio Benavente, fundando em 1906, cujas 
raízes regressam ao século XVII, quando São João Batista De La Salle (1651-1719) fundou 
na França o Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs, para responder às necessidades em 
termos de educação e evangelização de crianças e jovens. Dos 16 aos 21 anos, finalizou o 
bacharelado – o que no Brasil equivale ao ensino médio técnico – em ciências e arquitetura 

42 Pesquisa feita a partir da revista Módulo Brasil (1955-1986); publicação também distribuída 
para o México.
43  VÁZQUEZ, Xavier Cacho. Introducción. In: TERRAZAS, Cecília; COBIAN, Concepción 
(Coord.). Puebla: Patrimônio Cultural de la Humanidad. Puebla, Universidad Iberoamericana Golfo 
Centro, 1991. p.7.
44  Depoimento de Gerardo Martinez Flores ao autor. São Paulo, 21 de dezembro de 2016.
45  BAVA, Cristina. Aurelio Martinez Flores. Casa Claudia, 2013. Disponível em: < https://casa-
claudia.abril.com.br/casas-apartamentos/aurelio-martinez-flores/>. Acesso em: 20 nov. 2017.
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no Instituto Oriente. O projeto educativo desta instituição também segue a orientação católica, 
desta vez jesuíta, da Companhia de Jesus. Possivelmente, a origem de sua formalidade e re-
ligiosidade que o acompanharam até o fim de sua vida, remontem a estes anos de educação 
fundamental. 

 Antes de ingressar na faculdade de Arquitetura, cursou alguns meses de Medicina. 
Segundo seu irmão Jorge Martinez Flores, seu pai era proprietário de uma farmácia no térreo 
do casarão onde moravam, por isso a influência sobre o primeiro filho para o curso na área da 
saúde. Sobre o assunto, Aurelio disse em entrevista: “Eu cursava medicina. Naquela época, 
arquitetura era uma profissão pouco conhecida e meu pai impôs-me a carreira médica. Ele era 
muito prático e pouco artístico: ‘Não vai dar certo estudar arquitetura, estude medicina’, disse-
-me. Fiz um ano e não aguentei, pois não tinha a menor aptidão, não queria saber de sangue 
e feridas. Depois consegui me transferir para o curso de arquitetura. Tive que pagar diversos 
créditos, com a ajuda de amigos que faziam arquitetura”.46 Dos 23 aos 26 anos cursou a Fa-
culdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Autônoma do México – UNAM e quando 
perguntado de onde vinha a aptidão, se lembrava de dois episódios. Na infância, por volta dos 
dez anos, gostava de montar aviões de madeira balsa: “Eram brinquedos que vinham com 
projetos desenhados, uma explicação para a montagem. Foi dessa forma que aprendi a ler 
plantas, pois eles vinham com cortes, desenhos. Certa vez, construí um avião com 1,5 metro 
de envergadura, de uma ponta da asa a outra, e saí com ele de casa, orgulhoso. Andando 
pela rua, eu me distraí e bati no primeiro poste. Destruí o avião. Eu também colecionava os 
suplementos de decoração de um jornal que recebíamos dos Estados Unidos”.47

Outro fato que antecedeu o curso de arquitetura foi o trabalho na loja de móveis, ao 
lado da farmácia. Segundo Jorge, seu irmão tinha por volta de 16 anos quando seu pai indicou 
que fosse buscar emprego na loja ao lado, parte de uma rede moveleira chamada Salinas y 
Rocha, ou SyR. A loja estava se expandindo e Aurelio viajaria para outros estados para fazer 
as vitrines, em razão disso, por alguns anos abandonou os estudos. 48 “Decidi fazer isso, fui 
aceito e me pediram para arrumar as vitrines. Gostaram tanto que me perguntaram se eu 
não queria criar vitrines novas a cada três semanas. Fiquei trabalhando com isso, até que os 
donos me chamaram para desenhar uma loja nova, numa casa de dois andares que seria re-
formada. Eles pretendiam modificar a fachada. Fechei as janelas do piso superior, pois havia 
lido em algum lugar que a iluminação natural não era importante para uma loja. O que impor-
tava era a luz artificial, pois, faça chuva ou sol, a atmosfera é a mesma. Criei uma fachada 
simples, com linhas de tijolos horizontais, o logotipo em um quadrado, no centro, e a porta e 
duas vitrines embaixo. Era um desenho avançado para a época”.49 

De 1952 a 1955, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Autônoma 
do México, escolheu como orientador o arquiteto Jorge González Reyna. Reyna havia estu-
dado arquitetura na Universidade do Texas, em Austin, tendo sido aluno de Hugo Leipziger. 

46   Entrevista à Fernando Serapião. Revista Projeto Design, n.355, São Paulo, set, 2009, p.10-
13.
47  Entrevista à Fernando Serapião. Revista Projeto Design, n.355, São Paulo, set, 2009, p.10-
13.
48  Depoimento de Jorge Martinez ao autor. Puebla, 06 de outubro de 2017.
49  BAVA, Cristina. Op. cit.
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Logo depois de formado foi convidado por Walter Gropius a estudar na Universidade de Har-
vard em Massachusets, onde foi seu aluno e estreitou suas relações com Gropius, chegando 
a colaborar em alguns projetos do arquiteto. Sua atuação profissional foi bastante extensa, 
tinha um dos escritórios de arquitetura mais competentes de seu tempo, com inúmeros pro-
jetos em diversas localidades – inclusive em São Paulo, com o edifício comercial da fábrica 
Crown Cork, construído em 1952. Docente desde 1948, foi sua atuação na universidade a sua 
maior contribuição, principalmente depois de 1961 como diretor, responsável por uma série de 
importantes conferências, a citar: com Carlos Graeff, Alvar Alto, Richard Neutra, Buckminster 
Fuller, entre outras. Tem sua gestão vista como uma das mais progressistas e que moldaram 
a Faculdade de Arquitetura do modo como é hoje.50 É evidente que a escolha de Reyna por 
Aurelio aponta um desejo do aluno em se aprofundar no modernismo de ponta que se discutia 
internacionalmente.  Na ausência de um discípulo de Mies van der Rohe, escolheu como mes-
tre – como disse várias vezes – aquele que mais se aproximava.51 Em uma entrevista, Flores 
abrevia: “Estudei na Universidade Nacional do México e ali segui os professores ligados ao 
movimento americano liderado por Richard Neutra. Só depois de alguns anos é que conheci 
a obra de Barragán e, quiçá pelo inconsciente coletivo, acabei fazendo uma arquitetura com 
essas características no Brasil. Quando descobri que a Knoll estava chegando à Cidade do 
México, tratei logo de trabalhar com eles. As peças do meu maior mestre, Mies van der Rohe, 
eram produzidas pela empresa. Eles me mandaram primeiro para Nova York e depois para 
o Brasil, a fim de implantar a fábrica. Logo percebi que poderia abrir meu escritório. Quando 
fundei a Inter/design, onde uni escritório e loja. Talvez a primeira loja de design do Brasil”.52

Antes de se formar, executou vários projetos para a família e amigos de familiares – 
uma padaria, uma joalheria, muitas lojas pela SyR e algumas casas também. Duas residên-
cias projetadas por Martinez Flores permanecem de pé na cidade de Puebla até hoje: uma 
de 1957 e a outra de 1964. Ambas surpreendem pela solidez das propostas e maturidade de 
longa data do arquiteto. A mais antiga, para Sagrario Diez Salceda, construída há 60 anos, re-
cebe o visitante sob um balanço generoso, presente de maneira similar no projeto do Uniban-
co em Poços de Caldas que faria anos mais tarde. A caixa cega que pesa e, ao mesmo tempo, 
flutua, é imantada por esta contradição gravitacional. Já a segunda, para Carmen Martinez 
Flores, caracteriza-se por uma implantação presente em quase todos os projetos residenciais 
de Martinez Flores: discreta por fora e com poucas aberturas para o arruamento, fazendo uso 
do lote a partir do limite da calçada.

É interessante observar que a primeira residência foi realizada concomitante à 
colaboração de Aurelio no edifício da Bacardi, projetado por Mies van der Rohe em 1957, na 
cidade de Tultitlán, na região metropolitana da Cidade do México. Este foi o segundo projeto 
que Mies realizou para José Bosch, proprietário da Bacardi; o primeiro, não realizado, em 
Cuba. Bosch havia visitado o Crown Hall no Instituto de Tecnologia de Illinois em Chicago 

50  FERRER, Jorge Vera. Jorge González Reyna: Vida y Obra. México, Universidade Nacional 
Autónoma de México, 2004. p.7-15.
51  Entrevista à Fernando Serapião. Revista Projeto Design. São Paulo, n.355, p.10-13, set, 
2009.
52  BAVA, Cristina. Op. cit.
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e decidira que aquela expressão arquitetônica representava a identidade da Bacardi para a 
sede no novo campus. Ao longo de sua história, a destilaria contou com diversas colaborações 
relevantes, além de Mies: Philip Johnson, Felix Candela, Enrique Gutierrez, Antonio Gattorno, 
William Gropper, Felix Ramos, Francisco Brennand, Maxfield Parrish, entre outros.53 Segundo 
Rodolfo Palma Rojo, o projeto se deu da seguinte forma:

“Dois anos después [del fuerte temblor de 1957], las necessidades de Bacardi de México eran 
gigantescas em cuanto a bodegas y almacenes, tanto para la matéria prima como para el añe-
jamiento y el produto terminado. Habia que vender la santiguas oficinas de Cedro, insuficientes 
ya para dar cabida a la empresa em plena expansión; así se hizo. Y em su lugar se compró 
um extenso terreno de casi 29 hectáreas em Tultitlán, Estado de México, que Robles León y 
Bosch habían localizado.  La adquisición resultaba atractiva para la compañía, puesto que el 
gobierno local les había oferecido uma exención de impuestos por diez años. Para la cons-
trucción contractaron a um ingeniero u a um arqiotecto cuyo prestigio era enorme: el ingeniero 
Félix Candela y el arquitecto Mies van der Rohe. El principio que rige la obra de Van der Rohe 
es que la arquitectura debe reflejar el espíritu de su época. El edifício de Tultitlán está diseñado 
como uma planta rectangular com estrutura de acero visible, em dos niveles. La planta baja 
está abierta, salvo en el centro, que com doble puntal y encerrado en cristal forma la recepción. 
El cristal y los espacios abiertos logran harmonizar el interior com el exterior del conjunto, e 
imprimen al mismo tempo uma agradable sensación de liberdad”.54

O projeto do centro administrativo contou com o suporte dos arquitetos e engenheiros 
locais do escritório Saenz, Cancio, Martin, Gutierrez – SACMAG. A estrutura arquitetônica é 
muito simples: um retângulo de 27m de largura por 52m de comprimento com 8 metros de 
altura, divido em dois pisos. O térreo é livre, com apenas duas escadas simétricas enclau-
suradas em uma caixa de vidro. Estas escadas compartilham uma galeria com pé-direito 
duplo que conduz aos escritórios distribuídos no primeiro piso – boa parte dele adequado aos 
conceitos do escritório paisagem, ou plano aberto. Isto também em função do diálogo estabe-
lecido entre o arquiteto e a Knoll Internacional, especialmente a partir da Unidade de Plane-
jamento desenvolvida por Florence Knoll, como veremos no primeiro capítulo. Em entrevista, 
Martinez Flores rememora que sua participação se dá da seguinte maneira:

“Havia uma loja em Puebla que representava a Knoll - como a Forma no Brasil -, e me chama-
ram para trabalhar lá. Não era o tipo de trabalho que eu gostava de fazer, mas era uma opor-
tunidade, e, como já admirava o design que eles produziam – havia [Eero] Saarinen, [Harry] 
Bertoia, Mies, [Charles] Eames –, aceitei. Depois, precisaram de um diretor para trabalhar na 
fábrica, na Cidade do México. Também fugia um pouco do que eu queria, mas aceitei e fui tra-
balhar na linha de produção, como responsável pela interface entre o desenho e a fabricação. 
Meu cargo era diretor de produção do mobiliário. Trabalhei lá cerca de três anos. Durante esse 
período me convidaram para conhecer a linha de produção que ficava na fábrica da Pensilvâ-
nia. Lá encontrei Hans e Florence Knoll, além de diversos designers da empresa [...]. Eu ainda 
estava na Knoll quando fomos chamados para criar os ambientes da entrada da sede local da 
Bacardi, desenhada por Mies”.55

Segundo seu irmão Jorge Martinez Flores, “quando estava trabalhando para a Knoll, 
fez os desenhos dos interiores e especificação de mobiliário segundo os croquis de Mies van 

53   PEDRÃO, Angela. Construindo Bacardi: arquitetura, arte e identidade: Exposição no Coral 
Gables Museum em Miami. Notícias, São Paulo, Vitruvius, 15 mar. 2013 <http://vitruvius.com.br/jornal/
news/read/1566>.
54  ROJO, Rodolfo Palma. Bacardi México. Mexico, Lindero Ediciones, 2003, p.42.
55  Entrevista à Fernando Serapião. Revista Projeto Design, n.355, São Paulo, set, 2009, p.10-
13.
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der Rohe. Lembro bem, porque trouxe para a casa os blueprints – as cópias heliográficas do 
edifício –, ficamos muito animados na época. Sua tarefa era mobiliar o edifício a partir das 
orientações de Mies com o mobiliário Knoll. Essa experiência acredito que tenha sido marcan-
te, pois foi a partir dela que seu nome se fez considerado para a nova empreitada da Knoll, 
na Forma em São Paulo”.56

56  Depoimento de Jorge Martinez ao autor. Puebla, 06 de outubro de 2017.
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DESIGN

Knoll/Forma: Prática e Desenvoltura, 1960–1970

Forma, 1960

 Ao percorrermos as fotografias do acervo público do Distrito Federal, é quase impos-

sível não dedicarmos alguns instantes debruçados sobre as imagens dos grandes salões 

de Brasília. Neles, o volume de ar adquiri forma e, sob a aerodinâmica de Oscar Niemeyer, 

ganham visibilidade os complementos da arquitetura: as obras de arte e, principalmente, o 

mobiliário são a unidade de medida do homem naquele espaço. Embora Niemeyer tenha de-

senhado algumas peças anos mais tarde – como a marquesa (1974), a chaise long Rio (1977) 

ou a poltrona e banqueta alta Easy (1971) –, à época da construção convocou vários arquite-

tos e designers para que projetassem móveis para os recém-construídos palácios e edifícios 

administrativos da nova capital. As pesquisas57 hoje destacam a participação de Joaquim Ten-

reiro, Sérgio Rodrigues, Sérgio Bernardes, Karl Heinz Bergmiller, Anna Maria Niemeyer, Jorge 

Zalszupin, Jorge Hue e Bernardo Figueiredo. Ao mesmo tempo, faltam elucidações, ou curio-

sidade, sobre a presença de peças dos estrangeiros Mies van der Rohe, no estar do palácio 

da Alvorada, de Charles Pollock, no lobby da Câmara dos Deputados, ou de Max Pearson, na 

taquigrafia do Supremo Tribunal Federal – todas estas últimas também fabricadas no Brasil, 

como veremos adiante.

 A Forma foi uma importante empresa de móveis brasileira que existiu por aproxima-

damente 60 anos, de 1955 a 2014, e cujos antecedentes remontam ao ano de 1947. A marca 

teve seu auge nos anos 1960, quando se licenciou para produzir mobiliário da Knoll Interna-

cional – desenhos de Mies van der Rohe, Harry Bertoia, Eero Saarinen, Florence Knoll, entre 

outros. Até a presente data, sua existência tem sido minorada pelo mesmo motivo de sua 

ascensão. Assim como aconteceu na historiografia da arquitetura brasileira, a construção da 

história do mobiliário privilegiou peças que assinalassem a narrativa da brasilidade – seja pelo 

uso da matéria prima nacional, da padronagem tropical, ou do desenho despojado. À primeira 

vista, coerente, à segunda, um equívoco, já que ao longo desta pesquisa pode-se constatar 

que também este mobiliário clássico foi tropicalizado. Até mesmo os desenhos originais fo-

ram adaptados para as técnicas disponíveis, possível apenas a partir das empreitadas locais 

57  Podemos citar, por exemplo: GALVÃO, Tânia Nunes. Sergio Rodrigues: arquiteto e desenhis-
ta de móvel. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São 
Paulo, 2001; ou ainda, BLEICH, Marcia Campos. Joaquim Tenreiro: arte, técnica e história do mobiliá-
rio brasileiro. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Educação, Arte e História da Cultura, Universi-
dade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2017.
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precedentes. Ademais, foram fundamentais na exposição de certo ideário moderno – consa-

grado, mas distante – do Estilo Internacional e da Bauhaus. As peças, hoje completamente 

difundidas, seguem sendo de desejo dos arquitetos e sociedade, fabricadas sob ou sem pa-

tente, de todas as qualidades e sortes, tiveram um marco zero, e é sobre os esforços que 

culminaram na sua realização que nos deteremos em seguida.

 Possivelmente, um dos aspectos mais interessantes no estudo da Forma é compreen-

der que, como toda grande empreitada, ela é fruto do esforço acumulado de diversos homens 

e mulheres. Ao longo das quase seis décadas de atuação, o objetivo particular no ofício mo-

veleiro foi transformado. Passaram as pessoas, mas certamente seu desejo e crença de es-

tarem perseguindo a qualidade no móvel, ainda que sob perspectivas e contextos diferentes, 

foram mantidos – seja em forma de tradição, entendida como responsabilidade ao esforço 

anterior, ou propriamente como legado industrial por meio da estrutura fabril desenvolvida por 

outrem. É possível que estejamos familiarizados com alguns períodos de sua trajetória. Até 

hoje, a pesquisa sobre o assunto, assim como os esforços daqueles arquitetos e designers, 

teve aparência fragmentada. Por vezes, nosso esforço será de construir um trilho comum para 

estes vagões inertes que guardam histórias individuais, por outras, será de engatar novos 

fatos, fruto de nossa própria incursão.

Studio de Arte Palma e fábrica de móveis Pau Brasil

 A partir dos anos 1930, ocorria a transição gradual do mobiliário eclético e acadêmico 

para o móvel moderno. Este período nos interessa, pois é a partir deste desconforto estético 

que o mobiliário ganha importância na prancheta. Ainda que os esforços de John Graz, Gre-

gori Warchavchik e Lasar Segall indicassem certo apego a linguagem Art-Déco europeia, foi 

um passo inicial essencial para o desenvolvimento de uma nova maneira de pensar e, prin-

cipalmente, de executar as peças. Ao passo que os grandes centros urbanos se adensavam 

e concentravam os anseios da modernização, instalavam-se os recursos tecnológicos para a 

execução das peças idealizadas.58 As iniciativas de vanguarda, longe de serem capitalizadas 

por grandes investimentos, partiam do estrangeiro recém-chegado, de seus recursos domés-

ticos. Após a Segunda Guerra, o Brasil foi destino de grande número de imigrantes europeus, 

dentre eles nos convém a chegada do casal de italianos Lina Bo Bardi e Pietro Maria Bardi 

e de Giancarlo Palanti, todos em 1946. Estes trouxeram na bagagem as últimas questões 

58 SANTOS, Maria Cecilia Loschiavo. Móvel Moderno no Brasil. 2ª ed. São Paulo: Editora 
Olhares, 2015, p.133.



2.8 Cadeira desenhada em 1947 por 
Lina Bo Bardi para o Masp 

Imagem acervo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi

2.9 Cadeira desenhada em 1947 
por Lina Bo Bardi para o Masp 
Imagem Revista Habitat, n. 1, 1950



67

envolvendo a arquitetura italiana e a internacionalização da arquitetura. O tema do mobiliário 

não era novo para o grupo: Lina e Palanti haviam trabalhado para Gio Ponti na revista Do-

mus – publicação que já debatia o artesanato italiano em relação à produção industrial –; e 

Pietro Maria Bardi organizou regularmente exposições de arte antiga e contemporânea em 

seu estúdio na Itália, o Studio de Arte Palma.59 Não à toa, quando se juntaram para fundar 

sua colaboração em São Paulo, a denominam Studio de Arte Palma. A sociedade em torno 

da produção moveleira foi motivada pela alegação de Pietro Maria Bardi de que no ano de 

1947 não havia encontrado nenhuma cadeira moderna para o Masp – museu onde foi, junto 

com Assis Chateaubriand, responsável pela criação; na época, à Rua 7 de abril. Segundo 

depoimento de Bardi para Maria Cecilia Loschiavo dos Santos:

“Nós viramos São Paulo inteira e não encontramos ninguém que tivesse uma cadeira moderna 
em 1947. Apesar das tentativas de Warchavchik, Graz, Tenreiro, Segal etc., não encontramos 
absolutamente nada, tanto em termos de cadeira, como de móveis modernos”.60

 A cadeira dobrável e empilhável, em couro e madeira, desenvolvida para o auditório 

do Masp foi criada por Lina Bo Bardi e, segundo Loschiavo, é a primeira obra de grande re-

percussão da autora para o desenvolvimento da mobília moderna brasileira.61 Com o sucesso 

da empreitada e aparente demanda, o Studio de Arte Palma inaugurou em agosto de 1948, 

no 18º andar do edifício Thomas Edison, localizado na praça Bráulio Gomes, nº66.62 Segundo 

Lina, o objetivo do estúdio era:

“criar uma corrente de desenho industrial, de objetos. Inclusive, eu me ocupei de joias, de ma-
teriais brasileiros. A tendência era criar um movimento nesse campo, que nada apresentava, ao 
passo que já existia a arquitetura brasileira, que era importantíssima”.63

A experiência do estúdio ficou registrada detalhadamente no primeiro número da revis-

ta Habitat.64 Interessa ressaltar a qualidade deste texto e a participação de Pietro Maria Bardi 

59 SANCHES, Aline Coelho. O Studio de Arte Palma e a fábrica de móveis Pau Brasil: povo, 
clima, materiais nacionais e o desenho de mobiliário moderno no Brasil. Risco: Revista de Pesquisa 
em Arquitetura e Urbanismo, n. 1, São Carlos, p. 25, jul. 2003 <http://www.revistas.usp.br/risco/article/
view/44614>. 
60 SANTOS, Maria Cecilia Loschiavo. Op. cit., p.133.
61 SANTOS, Maria Cecilia Loschiavo. Op. cit., p.133.
62 PINTO, Dariane Bertoni; ANELLI, Renato Luiz Sobral. Interlocução entre arquitetura e design 
na obra de Lina Bo Bardi. 2001.[s.n.], São Carlos, 2001. p.53.
63 SANTOS, Maria Cecilia Loschiavo. Op. cit., p.133.
64 O primeiro número da revista “Habitat” teve direção de Lina Bo Bardi. Descrita como uma 
revista de arte no Brasil, publicada bimensalmente sob os auspícios do museu - o MASP. Segundo 
Pietro Maria Bardi a revista seria dedicada aos problemas da arquitetura. Estas informações estão 
registradas em correspondência de Bardi para Flávio de Aquino. STUCHI, Fabiana Terenzi. Revista 
Habitat: um olhar moderno sobre os anos 50 em São Paulo. 2007. Dissertação (Mestrado em Projeto, 
Espaço e Cultura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2007, p.7.

http://www.revistas.usp.br/risco/article/view/44614
http://www.revistas.usp.br/risco/article/view/44614
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como editor da revista Vogue, anos mais tarde, onde escreveria por décadas com a mesma 

perspicácia:

“Os móveis apresentados nesta página foram desenhados por Lina Bo e Giancarlo Palanti, 
diretores do Studio de Arte Palma, fundado por P. M. Bardi. Enquanto a arquitetura brasileira 
assumia notável desenvolvimento, o mesmo não se poderia dizer do mobiliário; os arquitetos, 
ocupadíssimos no trabalho construtivo mais urgente, febril, neste país que cresce com uma 
prodigiosa rapidez, não puderam empregar-se, com tempo suficiente, no estudo de uma cadei-
ra, estudo que requer um técnico, como de fato o é o arquiteto, e não uma senhora que busca 
distrair-se ou um tapeceiro, como muitos acreditam. O Studio Palma, fundado em 1948, parti-
cularmente se dedicando ao desenho industrial, abrangia uma seção de planejamento com ofi-
cina de produção: uma marcenaria equipada com moderníssimo maquinário e uma oficina me-
cânica. Buscou criar ali tipos de móveis (em especial cadeiras e poltronas) adaptados ao clima 
e à terra, eliminando estofamento exagerado e usando, o mais possível, os tecidos e o couro 
distendidos, estofo baixo e delgado. Um dos problemas básicos foi o de se evitar a produção do 
mofo, amiúde ocorrente na estação da chuva. Tentou-se partir do material, procedendo-se a um 
estudo sobre madeiras brasileiras, e utilizou-se a madeira compensada, recortada em folhas 
paralelas, até então não empregada para móveis que eram constituídos de madeira maciça e 
compensada de ‘miolo’. O ponto de partida foi a simplicidade da estrutura, aproveitando-se a 
extraordinária beleza das veias e das tintas das madeiras brasileiras, assim como o seu grau de 
resistência e capacidade. O Studio de Arte Palma funcionou por dois anos e os novos móveis 
criaram um ‘caso de consciência’ nos fabricantes, passivos repetidores de modelos posterga-
dos, acontecendo que em poucos meses a produção se renovou com celeridade, à qual cabe 
louvar, no dinamismo nacional, mas, naturalmente, devido à pressa exagerada, os construto-
res não se transformaram em técnicos; contentaram-se em apropriar-se das coisas que viam 
nas revistas e se improvisaram como projetistas, do que derivou, em consequência, um típico 
formalismo ‘moderno superficial’, que em arquitetura feita por mestres-de-obras, levam a di-
zer aos não iniciados que ‘o moderno é frio’, que as fachadas das casas ‘parecem hospitais’, 
que dentro em pouco tempo ‘tudo ficará negro de sujeira’, que os balcões da frente ‘parecem 
banheiros’ e que os móveis desenhados por aqueles que não são técnicos provocam observa-
ções denunciando não terem ‘os móveis modernos senão aparência barata’, que o ‘compensa-
do lasca’, que se ‘veem os pregos’ e , sobretudo, que são bastante ‘incômodos’. Por felicidade, 
os arquitetos brasileiros começaram a desenhar uma boa cadeira, uma poltrona razoável, uma 
bela mesa, contrabalançando, assim, o dilúvio de amadores que, sempre, em arte, produzem o 
regresso, por via de sua contrapropaganda, na aplicação da teoria mal compreendida. No caso 
dos móveis, cadeiras de compensados com lascas, que rasgam as meias das senhoras; muito 
alta ou muito baixa, muito estreita ou muito larga, com pregos enferrujados e, sobretudo, com o 
‘enfeite’, o enfeite ‘fingindo moderno’, logo fará com que o bom pai de família tenha saudades 
daquela cômoda cadeira, falsa ‘Chippendale’, manufaturada pelo marceneiro da esquina”.65

 Uma vez desenhada a cadeira do Masp, a dificuldade teria sido encontrar quem as 

executasse. Recorreram a um tapeceiro italiano de nome Saracchi, quem, em uma garagem, 

executou as 150 cadeiras do museu. Do apuro que surgiu a fábrica Pau Brasil, com o objetivo 

de executar a mobília desenhada pelo Studio de Arte Palma. Os três sócios, trouxeram mar-

ceneiros que trabalhavam na cidade de Lissoni, na Itália66 – conhecida até hoje pela produção 

qualificada do móvel de design italiano. Em entrevista à Aureliano Menezes em 1976, Lina Bo 

Bardi afirma retrospectivamente:

“No Palma, com o arquiteto Giancarlo Palanti, fizemos a primeira tentativa de produção manu-
fatureira (não bem industrial) de móveis de madeira compensada cortada em pé (não dobrados 
como Alvar Aalto), cortados em folhas e outras tentativas com materiais brasileiros. Usamos 

65 Habitat n. 1, 1950, p. 53
66 SANTOS, Maria Cecilia Loschiavo. Op. cit., p.137.
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inclusive muito chitas das Casas Pernambucanas e couro, ao invés das fazendas feitas à mão, 
muito luxuosas, que se usava na época”.67

 De fato, os modelos desenvolvidos por Lina e Palanti visavam uma adequação ao 

clima tropical, comum à arquitetura brasileira, e aos recursos locais: de material, produção e 

uso. É inegável sua relevância no desenvolvimento do desenho industrial brasileiro.68 Ainda 

assim, as peças eram aceitas por uma minoria esclarecida apenas. Segundo Loschiavo dos 

Santos, a empresa teria durado três ou quatro anos, dos fins da década de 1940 ao início da 

de 1950.69 Já para Mina Hugerth, teria durado apenas dois anos, de 1948 a 1950.70 Sobre o 

insucesso da Pau Brasil, Bardi afirmou, nos anos 1980:

“As coisas não deram certo, a mentalidade era tão ante moderna! O que predominava eram 
os móveis de Paschoal Bianco e do pessoal do Brás. Começamos a perder dinheiro e então 
passamos a fábrica aos irmãos Hauner, que prosseguiram com o trabalho, mudando o nome 
da empresa para Móveis Artesanal”.71

Móveis Artesanal

 Os irmãos Hauner, também de origem italiana, haviam imigrado ao Brasil pelos mes-

mos motivos que os Bardi e Palanti. Segundo a pesquisa de Mina Hugerth, Ernesto Hauner 

nasceu perto do Lago di Garda na província de Brescia, ao norte da Itália, em 1931, sendo 

o mais novo de quatro irmãos. Seu pai, Ferruccio Hauner, tocava violino na Orquestra Sin-

fônica de Brescia, dava aulas de música e produzia gravuras, mas, por causa de sua morte 

prematura, Ernesto foi criado pelos avós. Sua irmã mais velha, Ada Hauner, nasceu em 1924, 

formou-se no magistério e se casou com o artista e desenhista industrial Roberto Consolaro, 

sendo os primeiros na família a imigrar para o Brasil, instalando-se em São Paulo em janeiro 

de 1948. Em entrevista, Ada comentou não haver uma razão clara para a escolha pelo país, 

mas que foram assim orientados em Milão, e os motivos da partida foram as condições de 

vida na Itália após a Segunda Guerra Mundial. Aqui, Roberto foi inicialmente empregado por 

um empresário italiano e, posteriormente, o casal abriu galerias de arte em Belo Horizonte e 

no Rio de Janeiro, mas, após se separaram, Ada retornou brevemente à Itália. Já nos anos 

67 FERRAZ, Marcelo (Org.). Lina Bo Bardi. 2. ed. São Paulo: Instituto Lina Bo e Pietro Maria 
Bardi, 1996.
68 No artigo “O Studio de Arte Palma e a fábrica de móveis Pau Brasil: povo, clima, materiais 
nacionais e o desenho de mobiliário moderno no Brasil”, Aline Coelho Sanches aborda por completo a 
circunstância da chegada de Lina Bo Bardi, Pietro Maria Bardi e Giancarlo Palanti, além da empreita-
da destes no campo do mobiliário.
69 SANTOS, Maria Cecilia Loschiavo. Op. cit., p.137.
70 HUGERTH, Mina Warchavchik. Mobilinea: design de um estilo de vida (1959-1975). 2015. 
Dissertação de mestrado. São Paulo, FAUUSP, 2015. p.47.
71 SANTOS, Maria Cecilia Loschiavo. Móvel Moderno no Brasil. 2. ed. São Paulo: Editora Olha-
res, 2015. p.137.
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1960, retornou a São Paulo e passou a trabalhar na Mobilinea. O segundo irmão de Ernesto, 

Carlo Hauner, nasceu em 1927 e formou-se em desenho técnico, com sua irmã Luciana e 

sua mãe, em 1949. Ao que tudo indica, Carlo rapidamente se inseriu nos círculos artísticos 

de São Paulo por sua experiência na Itália e pode-se supor que ele tenha se aproximado de 

marchands italianos como Pietro Maria Bardi. Ada comentou, em entrevista à Mina Hugerth, 

que seu marido tinha um escritório no prédio do Diários Associados, mesmo local em que fi-

cava o Masp, e que ele fora responsável pelos cálculos estruturais da Casa de Vidro, de Lina 

Bo Bardi, fato que pode ter facilitado o contato dos demais familiares com o casal Bardi72 Por 

intermédio do depoimento de Sergio Rodrigues e Georgia Hauner – esposa de Ernesto – foi 

possível apurar que a fábrica foi comprada apenas por Carlo Hauner:

“a fábrica foi comprada apenas por Carlo Hauner, associado ao conde italiano Leoni Paolo 
Grasselli,73 que também havia imigrado para o Brasil após a guerra e atuava como marchand, 
tendo contato com Carlo desde a Itália [...]. Os primeiros móveis divulgados – e possivelmente 
executados – pela Móveis Artesanal foram para o Masp, com desenhos assinados por Lina Bo 
Bardi. Os demais projetos fabricados na empresa eram de Carlo”.74

 Hugerth levanta que o primeiro registro sobre a Móveis Artesanal é um anúncio de 

meia página na primeira edição da revista Habitat. Nele há uma cadeira em estrutura metálica 

e assento estofado e um texto em que afirmam fazer “móveis em estilo moderno e decorações 

em geral” e serem os responsáveis por “todos os serviços de marcenaria e móveis do museu 

de arte”, indícios de boa relação com os antigos proprietários da fábrica – o casal Bardi.75 

Enquanto para Lina, Pietro e Giancarlo o desenvolvimento do desenho autóctone motivava a 

produção de um mobiliário natural ao homem brasileiro, a partir de materiais como a cabreúva 

e o jacarandá paulista, os Hauner na Móveis Artesanal enxergaram na mobília a possibilidade 

da manifestação de uma modernidade expandida, com o uso de materiais mistos em uma 

mesma peça – com principal atenção para o tubo metálico extrudado. Neste sentido, o mobi-

liário deixa de se comunicar com as questões sociais e culturais profundas e passa a buscar 

questões mais intrínsecas ao ofício, questões do próprio fazer de uma cadeira, frente às no-

vas possibilidades de produção da indústria emergente. Com esta nova ambição, a tentativa 

manufatureira descrita por Lina dá os seus primeiros passos em direção a produção em série. 

72 HUGERTH, Mina Warchavchik. Mobilinea: design de um estilo de vida (1959-1975). 2015. 
Dissertação de mestrado. São Paulo, FAUUSP, 2015. p.46.
73 Segundo depoimento de um superintendente da Forma, Petco Gueorguiev, nos anos 1980, 
além de Carlos Hauner, e Conde Grasselli, também teria sido vendida para Stefan April. In: Forma 
lança linha para residência. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, Caderno de economia, p.14, 19 mai, 
1980.
74 HUGERTH, Mina Warchavchik. Op. cit., p. 47.
75 HUGERTH, Mina Warchavchik. Móveis Artesanal: prelúdio à Forma, OCA e Mobilinea. In: 
Marcos da Costa Braga; Dora Souza Dias. (Org.). Histórias do Design no Brasil II. 1ª ed.São Paulo: 
Annablume, 2014, p. 159-180.
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Uma nova fase se iniciaria com a chegada de Martin Eisler e Ernesto Wolf, segundo afirma 

Hugerth:

“Em 1953, Grasselli se desvinculou da empresa, concomitantemente a entrada de dois novos 
sócios: Martin Eisler e Ernesto Wolf. Eisler tomou conhecimento da empresa executando proje-
tos sob medida lá, tornou-se desenhista das peças de linha junto a Carlo, enquanto Wolf tinha 
uma função administrativa”.76

 Neste mesmo ano de 1953, deu-se a inauguração da Galeria Artesanal na Rua Barão 
de Itapetininga, de Eisler, Wolf e Hauner. Além de showroom de móveis, contava com exposi-
ções e vendas de artes. Segundo depoimento de Sérgio Rodrigues à Mina Hugerth, os conta-
tos de Ernest Wolf renderam até gravuras de Pablo Picasso assinadas, que ficavam expostas 
na galeria. 

“a fábrica continuou no Itaim Bibi. Tinha cerca de 2.000 metros quadrados, maquinário novo 
importado e funcionários especializados, sendo em sua maioria imigrantes e filhos de imigran-
tes italianos. A metalurgia era toda feita lá e, embora a produção não pudesse ser considerada 
como rigidamente industrial, era seriada e tudo indica que algumas peças eram oferecidas a 
pronta entrega, mesmo assim, ainda recebiam arquitetos que iam produzir com eles móveis 
especiais para seus projetos, como Lina Bo Bardi e Gregori Warchavchik”.77

 É neste ínterim que Sérgio Rodrigues, graduado em 1952, chegou para trabalhar na 

fábrica e chefiar o departamento de criação de arquitetura de interiores da recém-inaugurada 

loja Forma – antiga Móveis Artesanal.78

Forma

 Antes de prosseguir, é importante retornarmos ao momento em que foi firmada a so-

ciedade entre Carlo Hauner, Martin Eisler e Ernesto Wolf. Ainda que tenham criado juntos a 

breve Galeria Artesanal, o entusiasmo com que criariam a Forma só pode ser compreendido 

a partir das ambições anteriores de Eisler e Wolf.

 Em tempo, vale um panorama: a década de 1950 foi um período importante na história 

brasileira devido ao sincronismo do desenvolvimento industrial com as transformações cultu-

rais, dos hábitos e costumes nacionais. Em 1951, aconteceu em São Paulo a primeira Bienal 

Internacional de Artes, em um pavilhão provisório localizado no Trianon, na região que logo 

se verticalizaria – a Avenida Paulista; três anos depois, as comemorações do IV Centenário 

da cidade de São Paulo. A fundação da Companhia Teatro de Arena revolucionou a drama-

turgia brasileira e a Companhia Cinematográfica Vera Cruz deu novo destino a produção de 

76 Id. Ibidem, p. 47.
77 Id. Ibidem, p. 10.
78 http://www.institutosergiorodrigues.com.br/Biografia/11/A-Forma-%E2%80%93-o-atalho-para-
-um-negocio-proprio (visitado em 18/03/17)

http://www.institutosergiorodrigues.com.br/Biografia/11/A-Forma-%E2%80%93-o-atalho-para-um-negocio-proprio
http://www.institutosergiorodrigues.com.br/Biografia/11/A-Forma-%E2%80%93-o-atalho-para-um-negocio-proprio
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filmes, até então refém do sucesso das chanchadas populares. São Paulo era o destino dos 

brasileiros que deixavam o campo e dos imigrantes europeus que continuavam a escapar das 

consequências da Segunda Guerra.

 Martin Eisler nasceu em Viena, na Áustria, em 1913. Após se formar em arquitetura 

em 1936, mudou-se para Praga, na então Checoslováquia – país de origem de seus pais –, 

onde permaneceu até 1938, ano em que os pactos de Munique cederam a cidade e o país à 

Alemanha nazista. Segundo Matias Eisler, filho de Martin Eisler, seu pai não tinha nem mesmo 

documentos pessoais. Na ocasião da guerra, o pai de Martin já havia falecido e sua mãe já se 

encontrava bastante doente. Embora quisesse emigrar para os Estados Unidos, sua condição 

permitiu apenas que emigrasse para a Argentina, através de um casamento por conveniência. 

Chegando em Buenos Aires, logo nos primeiros anos desenvolveu alguns trabalhos como 

cenógrafo e ganhou a vida tocando piano. Na cidade, encontrou alguns de seus colegas da fa-

culdade, ocasião em que um destes lhe indicou um trabalho. Segundo Matias, uma biblioteca 

anexa à residência de um judeu abastado que havia emigrado da Alemanha nos anos 1930. 

Durante os trabalhos enamorou-se da filha do proprietário, Rosel. Mãe de Matias, Rosel é 

irmã de Ernesto Wolf. Casado, Martin montou um escritório de arquitetura e interiores no qual 

Rosel foi sua assistente. Uma de suas primeiras obras foi o sítio de seu sogro. Em depoimen-

to, Matias Eisler acrescenta:

“Em 1953, um ano antes da morte de meu avô Sergio, meu tio, Ernesto Wolf tinha acabado de 
comprar um apartamento na 9 de julho. Meu tio Ernesto pediu para meu pai decorar o apar-
tamento. Meu pai veio para o Brasil e desenhou tudo, e não sabia onde executaria as peças. 
Eis que se lembrou de que certa vez uma mulher, num voo de Bariloche para Buenos aires, 
sabendo de seu ofício, lhe havia concedido o contato de um marceneiro em São Paulo. Ligou, 
e quem o atendeu foi Carlo Hauner. Meu pai foi no Carlo Hauner, para executar o mobiliário 
que desenhara para o apartamento do cunhado. Impressionado, Carlo Hauner viu os móveis 
e perguntou se não se interessaria em uma sociedade. Não tendo os recursos necessários, 
quem firmou sociedade foi Ernesto Wolf. E assim se iniciaria a Forma, ainda com nome Móveis 
Artesanal. Logo precisariam de um nome que se adequasse às ambições do grupo – Artesanal 
não soava bem. Adotaram o nome Forma entre 1955 e 1956. Antes da sociedade, Martin já 
tinha uma sociedade na Argentina no mesmo ramo”.79

 O depoimento de Eisler coaduna com um testemunho de Ernesto Wolf para a revista 

Módulo de março de 1985, no texto “Brasil –30 anos de Design”, Maria Helena Estrada afirma:

“Quando me transferi para o Brasil, em 1950, pedi ao Sr. Eisler que me desenhasse alguns 
móveis para a nova casa. Fomos procurar quem executasse esses desenhos, o que nos fez 
encontrar a Móveis Artesanal, dirigida por Carlo Hauner de quem acabamos sócios. A decisão 
de trazer, em 1960, os móveis da Knoll e de os fabricar, sob licença, foi um passo decisivo. O 
que havia começado como um hobby, como satisfação de um prazer estético, é hoje uma das 
maiores empresas de mobiliário brasileiras”.80

79 Depoimento de Matias Eisler ao autor. São Paulo, 27 de novembro de 2016.
80 ESTRADA, Maria Helena. Brasil – 30 anos de design. Módulo, n.84, Rio de Janeiro, mar. 
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 A sociedade argentina citada por Matias, segundo Susi Aczel, era informal e acon-

tecia entre Martin Eisler e Arnold Hakel desde os anos 1940 em Buenos Aires, sob o nome 

“Interieur”. Em 1953, Suzi compartilhava com Eisler uma prática de nome “Forma”. A união de 

Martin Eisler, Arnold Hakel e Susi Aczel em 1959, deu origem a “Interieur Forma” argentina.81 

O fato é que a transição da Móveis Artesanal para Forma foi paulatina, além da dificuldade de 

se precisar a data da mudança do nome, também há a dúvida de quem o teria sugerido. Além 

do uso precedente por Eisler e Aczel. Hugerth afirma que os irmãos Hauner também tiveram 

uma loja de decorações na Rua Augusta sob o nome “Forma”, anterior à mudança do nome 

da Móveis Artesanal.82 Georgia Hauner, esposa de Ernesto Hauner, em depoimento a Mina 

Hugerth, esclarece:

“Às vezes, depois do trabalho, os irmãos Wolf convidavam toda a turma para um restaurante ou 
para um aperitivo no apartamento de Ernesto Wolf, para ver um livro raro, ou uma pintura nova. 
Estas reuniões eram animadas e interessantes. Um dia, decidiram que a firma precisava de 
um nome com mais personalidade. Martin Eisler era muito divertido e observou que “Artesanal” 
não era um nome ruim, desde que não fosse usado no plural... Vários nomes foram sugeridos 
e rejeitados, e a conversa foi para outro rumo. Ernesto sempre falou pouco, mas depois de 
algum tempo interrompeu a conversa com uma palavra – “Forma”. E a Artesanal mudou de 
nome logo depois”.83

 A partir da mudança de nome, a empresa muda de identidade. O interesse no autor do 

nome, à primeira vista, parece banal, mas justifica, de certo modo, ter sido Ernesto também 

seu último dono. Sérgio Rodrigues viveu esta transição e foi no ano de 1953 que se juntou 

à trajetória da Artesanal. Quando Carlo Hauner fez uma viagem à capital paranaense para 

apresentar os móveis da Artesanal para o novo Centro Cívico de Curitiba, que estava sendo 

erguido, foi Sergio Rodrigues quem então respondia pelos interiores no projeto e o atendeu. A 

venda não se concretizou por causa da interrupção das obras, mas, a partir disso, estabele-

ceu-se uma parceria entre eles. Em sociedade com Sergio Rodrigues, os Irmãos Hauner de-

cidiram abrir uma filial da loja de São Paulo, batizada de Móveis Artesanal Paranaesne, à qual 

Ernesto Hauner foi enviado para ajudar com a conceituação da exposição das peças. Ainda 

segundo Rodrigues, o empreendimento foi um fracasso.84 Com o insucesso da empreitada, 

Rodrigues decidiu se unir à equipe de São Paulo e foi bem recebido pelos Hauner. Segundo a 

biografia de Sérgio, a experiência em São Paulo o aproximou da criação; frequentava a fábri-

1985, p.92-95.
81 Depoimento de Susi Aczel ao autor. São Paulo, 01 de março de 2016.
82 HUGERTH, Mina Warchavchik. Mobilinea: design de um estilo de vida (1959-1975). Op. cit., 
p.51.
83 HUGERTH, Mina Warchavchik. Móveis Artesanal: prelúdio à Forma, OCA e Mobilinea. Op. 
cit., p. 16.
84 http://www.institutosergiorodrigues.com.br/Biografia/9/A-primeira-loja-em-Curitiba (visitado em 
18/03/17) A primeira loja em Curitiba.
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ca no Itaim, onde considera ter tido os primeiros contatos com uma indústria de móveis, suas 

máquinas e seus problemas. Para ele a fábrica fazia móveis de alto nível, com ótimo aca-

bamento. Não demorou muito tempo para que fosse convidado a chefiar o departamento de 

criação de arquitetura de interiores da recém-inaugurada Forma. No casarão de três andares 

na Rua Barão de Itapetininga, sede da Forma, Sérgio teve a oportunidade de conhecer Lina 

Bo Bardi – que ainda executava projetos seus na fábrica – Ícaro de Castro Mello, Vilanova 

Artigas, Gregori Warchavchik, entre outros arquitetos que visitavam a loja frequentemente. O 

relato de Rodrigues deixa claro que a partir da mudança de nome e nova sociedade, a lingua-

gem funcionalista que dominava o design internacional ganhou espaço.85

 Nas palavras de Hugerth, pouco depois da mudança para a Forma, Carlo Hauner e 

Sergio Rodrigues86 venderam suas ações no empreendimento, voltando o primeiro para a Itá-

lia e o segundo para o Rio de Janeiro. Ainda em 1955, Rodrigues fundou sua própria empresa, 

a Oca, que começou vendendo móveis da Ambiente e da Forma; Ernesto comprou as ações 

de Carlo e permaneceu na Forma. Em 1957, entretanto, Ernesto e Georgia também decidi-

ram vender suas ações e voltaram para a Itália em busca de mais formação. Não obstante, 

de acordo com a revista Arquitetura e Decoração de abril de 1957,87 a partir do sucesso de 

uma exposição da Forma em Milão no ano anterior – ocasião em que os móveis seriam pu-

blicados nas revistas italianas Domus e Architteture, na francesa L’Architecture d’Aujourd’hui, 

na suíça Werk e Modern Furniture dos EUA, Alemanha e Inglaterra –, Carlo Hauner e Martin 

Eisler decidiram abrir o que seria a primeira filial de uma loja e fábrica de móveis brasileira na 

Itália. Segundo a publicação, fortemente inspirados por uma premiação recebida na Suíça em 

1956 e pelo “Compasso de Ouro” – reconhecido prêmio de design italiano endereçado àquela 

filial. É possível supor que a “Forma di Brescia” – nome dado a empreitada italiana, cidade 

sede da empresa, e não coincidentemente, local onde Carlo nasceu e viveria até o final de 

sua vida – fosse apenas um acordo comercial entre ambos e a separação dos negócios tenha 

se dado anos antes, como levantado por Hugerth. Curiosamente, na Forma di Brescia seriam 

produzidos os móveis encomendados pelo embaixador Hugo Gouthier a Sergio Rodrigues 

para embaixada brasileira em Roma – prova da boa relação entre Carlo Hauner e Sérgio Ro-

85 http://www.institutosergiorodrigues.com.br/Biografia/11/A-Forma-%E2%80%93-o-atalho-para-
-um-negocio-proprio (visitado em 30/04/2017). A Forma – o atalho para um negócio próprio.
86 O sucesso de Sérgio Rodrigues não representa apenas a qualidade de seu trabalho, brasilei-
ros eram seus traços, bem como sua nacionalidade. Muitos foram os bons arquitetos que se mantive-
ram em segundo plano por terem nascido além-mar. Se o fenômeno era comum na arquitetura, tam-
bém foi no desenho de móveis. Ainda que se prestasse tributo aos estrangeiros, e ao conhecimento 
que trouxeram na bagagem, Sérgio Rodrigues era brasileiro.
87 A Forma vai para a Itália. Arquitetura e Decoração, ano IV, n. 22, São Paulo, mar./abr. 1957, 
p. 8-12.
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drigues.88 A empreitada italiana não duraria muito tempo, pois Carlo Hauner trocou o mobiliário 

pela produção de vinhos89 e Ernesto e sua esposa voltaram para São Paulo pouco mais de um 

ano depois, recomeçando  sua trajetória com a Mobilinea – empresa moveleira que também 

teve grande projeção no mercado brasileiro, objeto principal da pesquisa de Hugerth. Com 

a saída dos Irmãos Hauner, o encaminhamento apontado por Sergio Rodrigues se provaria 

verdadeiro. Em 1959, a Forma inaugurou uma nova fase ao se licenciar para produzir peças 

da Knoll International, momento revolucionário tanto para a empresa quanto para a produção 

de mobiliário no país.

Knoll International 

 A Knoll International foi uma das principais companhias americanas a difundir a mo-

dernidade derivada da Bauhaus no continente. Teve contribuição inegável ao ratificar o movi-

mento moderno por meio da produção de mobiliário que correspondesse às expectativas dos 

arquitetos, muitos deles europeus recém-migrados para os EUA. Fundada por Hans Knoll em 

1939 no Estados Unidos, a tradição da Knoll na produção de mobiliário atravessa duas gera-

ções anteriores a sua, em Stuttgart, na Alemanha. Seu avô, Wilhelm Knoll, em 1866, já era o 

principal fornecedor de couro da corte real de Württemberg. Quando seu tio, Willy Knoll, e pai, 

Walter Knoll, assumiram o controle da empresa, a fábrica passou a produzir assentos; foram 

responsáveis por produzir na Alemanha a primeira club armchair – poltrona aristocrática de 

origem francesa, de processo manufatureiro desconhecido até a data. Em 1925, advogando 

pela modernidade, Walter Knoll fundou sua própria companhia, a Walter Knoll & Co. Sua série 

de assentos “Prodomo” é vista pelos arquitetos alemães como um dos primeiros estofados 

modernos, com composição mista, suporte de aço tubular e estofamento. Seu empenho em 

acompanhar os avanços da indústria lhe deram a chance de mobiliar cinco apartamentos 

para Mies van der Rohe em 1927 no estado de Weissenhof, local da exposição do Deuts-

cher Werkbund – “Die Wohnung” (O Apartamento). Sob a direção de Mies estabelecia novos 

padrões para a habitação moderna. Em 1938, Hans Knoll viajou aos Estados Unidos para 

vender os produtos de seu pai e, já no ano seguinte, fundaria sua própria companhia, que 

levou seu nome.90 Ao passo que a investida nazista se acirrava – a Bauhaus já havia fechado 

88 HUGERTH, Mina Warchavchik. Mobilinea: design de um estilo de vida (1959-1975). Op. cit., 
p. 69.
89 Segundo depoimento de Matias Eisler, Carlo Hauner  considerava retornar para a Itália com 
freqüência - sua paixão era o campo, então decidiu montar uma fábrica da Forma na Itália em Brés-
cia, mas durou pouco tempo, chamava-se Forma di Brescia; acabou preferindo ficar com os vinhos. 
Comprovando o depoimento de Eisler, sua vinícola existe até hoje - L’azienda agricola Carlo Hauner.
90  http://www.walterknoll.de/en/company/history (visitado em 01/05/2017)
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suas portas em 1933 –, muitos arquitetos e designers do velho continente migravam para a 

América, levando consigo a vanguarda no campo disciplinar.

 A Cranbrook Educational Community, em Michigan, fundada como equivalente da 

Bauhaus nos Estados Unidos pouco antes do fechamento da primeira, se firmará como um 

dos epicentros da experimentação que havia sido interrompida na Alemanha.91 Fundada por 

Eliel Saarinen, passaram por lá Harry Bertoia, Charles Eames, Ray Eames, Eero Saarinen, 

Ralph Rapsone Florence Schust – conhecida como Florence Knoll após casar-se com Hans 

Knoll, em 1946. Antes de unir–se a Hans, Florence trabalhou para Walter Gropius e Marcel 

Breuer em Cambridge e estudou no Illinois Institute of Technology sob tutela de Mies van der 

Rohe. Em 1943, estava trabalhando para os arquitetos Wallace Harrison e Max Abromovitz 

quando conheceu Hans Knoll. Com o alistamento do principal designer da Knoll, Jens Risom 

no exército, Florence seria contratada em tempo integral. Com o matrimônio, juntos fundariam 

a Knoll Associates e, mais tarde, Florence criaria a Knoll Planning Unit. Neste departamento, 

Florence definiu o padrão para os modernos interiores corporativos dos Estados Unidos do 

pós-guerra. Com base em seus antecedentes em arquitetura, introduziu noções modernas de 

eficiência e planejamento de espaço, a partir da pesquisa rigorosa de cada cliente – avaliando 

suas necessidades, definindo padrões de uso e entendendo hierarquias – antes de apresen-

tar um projeto de ocupação, evidentemente, baseado pelos princípios do modernismo.92 No 

trecho introdutório da cartilha desenvolvida para a Unidade de Planejamento, lê-se:

“A Unidade de Planejamento Knoll funciona como um serviço de consultoria de design para o 
arquiteto. Através do amplo escopo de sua experiência e organização, simplifica a tarefa dos 
arquitetos e promove seus objetivos, coordenando interiores com o projeto de arquitetura. No 
trabalho da Unidade de Planejamento, uma nova abordagem para o design de interiores foi de-
senvolvida– enfatiza a colaboração do arquiteto com designer e o técnico. Durante os últimos 
doze anos, a Knoll foi pioneira em muitos novos avanços no planejamento interno, introduzindo 
aspectos econômicos em instalação e manutenção. A Unidade de Planejamento de Knoll, sob a 
direção de Florence Knoll, possui especialistas, técnicos e projetistas, que possuem um enten-
dimento completo do projeto de interiores em perfeita relação com a abordagem do arquiteto. 
Colaborando com arquiteto e cliente desde o início do projeto, eles criam e implementam um 
plano integrado, dos desenhos iniciais à execução. Através da compreensão dos requisitos bá-
sicos, a Unidade de Planejamento coordena móveis, tecidos e cores, para atender preferências 
pessoais e necessidades individuais. Está preparada para produzir um design especial para 
atender aos requisitos específicos”.93

91  <https://www.knoll.com/discover-knoll/timeline>
92  <https://www.knoll.com/designer/Florence-Knoll>
93 Traduzido pelo autor. Texto original: “The Knoll Planning Unit functions as a design consul-
tant service to the architect. Through the wide scope of its experience and organization, it simplifies 
the architects task and furthers his objectives by coordinating interiors with the total building plan. In 
the work of the Planning Unit, a new approach to interior design has been developed which stresses 
the collaboration of the architect, designer and technician. During the past twlve years Knoll has pio-
neered many new advances in planning, introduciong remarkable new economies in installation and 
maintenance. The Knoll Planning Unit, under the direction of Florence Knoll, is staffed with technical 
and design experts who have a throrough undestanding of interior planning in relation to the architect’s 
approach. Collaborating with architect and client from the erliest stages of the project, they create and 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cranbrook_Educational_Community
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Eames
https://en.wikipedia.org/wiki/Ray_Eames
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A morte prematura de Hans Knoll em um acidente automobilístico, em 1955, não im-

pediu que Florence continuasse a ampliar os negócios. Talvez até mais significativamente, 

trouxe os professores Eliel Saarinen, Mies van der Rohe e Marcel Breuer e amigos Isamu 

Noguchi, Harry Bertoia e Eero Saarinen para colaborar com a Knoll, dando-lhes crédito do de-

sign e pagando-lhes royalties por cada peça vendida – uma prática demonstrativa do apreço 

e respeito pelo seu trabalho. Com a ajuda do designer gráfico suíço Herbert Matter, a Knoll 

lançou uma série de propagandas criativas que ajudariam a consolidar sua marca mundial-

mente.94 Aos poucos era criado o ambiente tecnológico para a produção em série das peças 

de seus criadores: a coleção Barcelona, de Mies van der Rohe (1948); a poltrona Scissors 

de Pierre Jeanneret (1948); a coleção de Harry Bertoia (1952); a série de assentos de Flo-

rence Knoll (1954); as mesas Cyclone, de Isamu Noguchi (1955); a série Pedestal, de Eero 

Saarinen (1958); as cadeiras e poltronas de Charles Pollock (1960); a coleção de Warren 

Platner (1966); a coleção de Max Pearson (1966); e uma série de outras peças e coleções 

que fizeram a Knoll expandir seu mercado rapidamente. Novos showrooms, desenhados por 

Florence Knoll, abriram nas cidades americanas de Nova York, São Francisco, Los Angeles e 

Chicago,95 uma série de representações internacionais, algumas com licenciamento de fábri-

ca, como já ocorria no México.

 Em 1959, ocorreram outras duas propostas para licenciamento de fábricas: em Milão, 

na Itália, e outra no Brasil.96 Embora se saiba exatamente o motivo da solicitação brasileira, 

por parte da Forma, apenas se pode especular sobre a razão do aceite por parte da Knoll, 

uma vez que São Paulo não estava no roteiro internacional do design de mobiliário como a 

tradicional cidade italiana. Consultada a Knoll, por meio de seu atual vice-presidente inter-

nacional Edward Godwin, não foram encontrados quaisquer registros internos sobre a ne-

gociação brasileira –  possivelmente devido as várias trocas de gestão até a presente data97 

– restando para consulta, segundo Godwin, apenas o acervo “Florence Knoll Bassett papers, 

1932–2000” depositado nos arquivos de arte americana do Instituto Smithsonian, em Washin-

implement an integrated plan from initial drawings to the final execution. Through understanding of 
basic requirements, the Planning Unit coordinates furniture, fabrics and color, to meet personal prefe-
rences and individual needs. It is prepared to produce special design to meet specific requirements.” 
https://www.knoll.com/design-plan/story/the-planning-unit (visitado em 04/06/2017)
94 http://www.dedeceblog.com/2010/03/17/knolls-roots/ (visitado em 01/05/2017)
95 http://www.dedeceblog.com/2010/03/17/knolls-roots/ (visitado em 01/05/2017)
96 Entrevista à Fernando Serapião. Revista Projeto Design, n.355, São Paulo, set, 2009, p.10-
13.
97  No final de 1959 Florence Knoll vendeu a empresa para Art Metal Construction Company; 
em 1977, foi adquirida por Marshall Cogan e Steven Swid, da General Felt Industries; em 1990 foi 
comprada pela Westinghouse Electric Corporation; e em 1993, quatro gerentes sênior da Knoll, Burt 
Staniar, John Lynch, Kass Bradley e Andrew Cogan compram a companhia, este último seu CEO até 
hoje.
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gton. No Box 4, Folder 2: Letters (1930s–1940s), 1936–1947, 1999 chama a atenção o convite 

para uma festa no dia 27 de março de 1947, em homenagem a Oscar Niemeyer e Marcelo 

Roberto, no apartamento de Howard Meyers na 57th street, em Nova York. Meyers era editor 

da revista Architectural Forum, a principal publicação americana a promover o movimento mo-

derno no país. A presença de Marcelo se justificaria pelo sucesso da exposição Brazil Builds 

no Museu de Arte Moderna de Nova York, em 1943; a de Oscar também, acrescido do fato de 

que o projeto da Sede da Organização das Nações Unidas estava em andamento na data do 

evento. Certamente, a arquitetura brasileira era motivo de celebração e, principalmente, de 

estima entre os seletos convidados – incluindo o casal Hans e Florence Knoll. Além disso, já 

naquele momento, a construção de Brasília, iniciada em 1957, era amplamente noticiada, em 

especial, nos Estados Unidos. A jornalista Esther McCoy, especializada em crítica de arquite-

tura – além de ser uma das principais responsáveis em levar a arquitetura moderna da Califór-

nia para a atenção do mundo –, dedicou alguns artigos detalhados sobre aspectos cotidianos 

da nova capital brasileira.98 É possível supor que o Plano Piloto, cidade a ser construída – e 

mobiliada a partir da fundação –, tenha sido o principal argumento para que a Knoll Interna-

tional firmasse parceria com a Forma em São Paulo. Segundo Matias Eisler, seu pai, Martin 

Eisler, já detinha a licença para produzir alguns sofás de Walter Knoll na Forma, depois de 

conhece-lo em uma viagem na Alemanha, antes mesmo do contato com a Knoll International; 

uma propaganda de novembro de 1959, no jornal Correio da Manhã, anunciou a licença. Mas 

o verdadeiro ensejo, segundo Eisler, se daria a partir do encontro de Ernesto Wolf com Heidi 

Vollmoeller. A sobrinha de Walter Knoll, Vollmoeller assim como Wolf, era grande colecionado-

ra de arte e o entrosamento entre os dois trouxe novamente o tema da Knoll.99

Forma e Knoll International 

 A revista Casa e Jardim, de dezembro de 1959, anuncia excepcionalmente: “Não é 

costume de Casa e Jardim publicar reportagens sobre acontecimentos sociais. Mas a reunião 

havida em fins de outubro na residência do Sr. Ernesto Wolf, Diretor do Museu de Arte de São 

Paulo, com a presença de decoradores e arquitetos, teve um cunho algo especial. Acredita-

mos que tal acontecimento seja do interesse dos leitores desta revista”. Com o título “Nova 

fase na decoração dos lares brasileiros”, a notícia do acordo entre a Knoll International e a 

Forma S.A. foi sinalizada como um enorme passo no design de mobiliário nacional. A matéria 

98 MCCOY, Esther. Writer to Scribble as Town Burns in Brazilian Bonfire. Los Angeles Times, 
Los Angeles, 13 dez. 1959, Caderno Part V, p. 12. 
99 Depoimento de Matias Eisler ao autor. São Paulo, 27 de novembro de 2016.

https://www.sinonimos.com.br/excepcionalmente/
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orienta sobre a questão dos direitos autorais e de reprodução, sobre certo atraso no que se 

refere à produção de diversos tipos de móveis no Brasil e ressalta a capacidade técnica da 

Forma, além de  sua experiência na Argentina e na Itália,100 para a obtenção do licenciamento. 

Assinaram o acordo Kurt Burgold, diretor técnico da Knoll, e Alden Boyd, vice-presidente da 

Knoll International, na presença de arquitetos como Franz Heep e Lucjan Korngold – respon-

sáveis por alguns dos mais visionários edifícios de escritórios na cidade, como o CBI Espla-

nada de Korngold (1947-50) e o Edifício Itália de Heep (1956-1965).

O processo de verticalização da cidade de São Paulo fortaleceu-se, principalmente, 

a partir da internacionalização da economia, com empenho do Estado no desenvolvimento 

de infraestruturas e políticas de incentivos fiscais. A legislação permissiva e o Plano Prestes 

Maia, dos anos 1940, constituíram o ambiente modernizador em que a década seguinte se 

amoldaria. O mercado consumidor emergente, associado a disponibilidade de mão de obra 

barata, fácil acesso a matéria prima e energia, motivaram a instalação de empresas multina-

cionais na região, especialmente a automobilística. Ainda que mobiliar a sede de suas em-

presas compatriotas possa parecer o real motivo da instalação da Knoll no Brasil, prevalece a 

hipótese de que Brasília tenha sido o pressuposto fundamental.

 Estabelecida a cooperação entre a Knoll e a Forma, o passo seguinte foi a transferên-

cia do conhecimento técnico – do know-how – para a efetiva produção das peças no mesmo 

padrão de qualidade da sua matriz em East Greenville, Pensilvânia. Enviado ao Brasil por três 

meses, o arquiteto mexicano Aurelio Martinez Flores – nosso personagem histórico – já era 

diretor de produção de mobiliário, na fábrica da Cidade do México, e acumulava extenso co-

nhecimento da linha de produção americana. Em depoimento para Fernando Serapião expõe:

“Na ocasião, estavam em estudos duas propostas para licenciar fábricas com o mobiliário da 
Knoll fora dos Estados Unidos: uma na Itália, em Milão, e outra no Brasil. A proposta brasileira, 
realizada pela Forma, saiu mais rápido e logo pensaram que, por eu falar espanhol, seria a 
pessoa mais indicada para ajudar a montar a linha de produção. Fizeram-me uma proposta e 
eu aceitei ir para São Paulo, para ficar três meses. Eu só trouxe um pedaço da Bertoia, uma 
pequena tira. Era tudo realizado a partir de desenhos em escala natural, 1:1. Nos primeiros 
três meses, meu salário foi pago pela Knoll. Como não foi possível realizar tudo dentro daquele 
prazo – e a Forma precisava fabricar os móveis –, fui convidado a me tornar um funcionário 
da empresa brasileira. Aceitei, pois meu salário continuaria sendo pago em dólares, e depois 
de alguns meses mudaram para cá primeiro minha mulher e logo depois os meus três filhos. 
Alugamos um apartamento no edifício São Carlos do Pinhal, de [Jacques] Pilon e [Gian Carlo] 
Gasperini. Hoje, vemos cópias dessas cadeiras em toda esquina, algumas muito malfeitas. 
Mas quando esses móveis chegaram a São Paulo despertaram interesse nos arquitetos. Havia 
passado um pouco a moda dos móveis de madeira, como os desenhados por Sergio Rodri-
gues. Com isso, logo travei conhecimento com alguns dos arquitetos mais importantes da ci-
dade, pois quando os vendedores eram consultados sobre questões técnicas passavam-me os 
contatos, porque falávamos a mesma língua. Eu dirigi um departamento de projetos na Forma, 

100 Provavelmente referiam-se à Forma di Brescia, de Carlo Hauner, e a Interiour Forma, de Mar-
tin Eisler em Buenos Aires.
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com umas dez pessoas desenhando, e fazíamos até 30 projetos de layout de interiores por mês 
– uma loucura! Algumas multinacionais e escritórios de representação norte-americana, como 
consulados e embaixadas, só usavam móveis da Knoll”.101

 A revista Acrópole, de outubro de 1960, traz a loja da Forma na Rua Barão de Itape-

tininga completamente reformada e já exibindo um painel com mobiliário da Knoll sob dispo-

nibilidade de produção.102 O primeiro andar era reservado exclusivamente para a exposição 

da linha internacional, enquanto que no térreo e segundo pavimento, figuram os desenhos de 

Eisler – com destaque para a poltrona e sofá Costela, desenho de 1956. A referida escultura 

de Bruno Giorgio, premiada na Bienal de São Paulo e citada na matéria, é creditada ao co-

lecionador e proprietário, Ernesto Wolf. Sobre a primeira incumbência de Aurelio, de acordo 

com Gerardo Martinez, filho mais velho do arquiteto:

“Uma das primeiras coisas que ele faz quando chega ao Brasil, é ir para Brasília. Segundo 
meu pai, uma das filhas de Niemeyer [Anna Maria Niemeyer], responsável pela decoração do 
Palácio da Alvorada disse que copiaria algumas peças da Knoll para mobiliar o palácio. Quan-
do a embaixada americana fica sabendo, dizem que de maneira alguma isto aconteceria – os 
moveis seriam autênticos da Knoll, e seriam uma doação da embaixada americana. Me recordo 
desta história, e de meu pai contar que lembra de ir à Brasília, estar parado no campo e o mato 
ao vento bater nas pernas dele, como nos filmes de faroeste. Quando chovia muito eles colo-
cavam tablados de madeira para que as pessoas não molhassem os sapatos – um verdadeiro 
canteiro de obras”.103

 De fato, os Estados Unidos foram o primeiro país a estabelecer uma embaixada em 

Brasília. Talvez a doação do mobiliário tenha sido uma das formas de compensação pelo ter-

reno doado pelo governo brasileiro. Segundo a embaixada americana, o terreno foi escolhido 

pelo então secretário de estado John Foster Dulles, em visita a Brasília em 1958, na compa-

nhia do presidente Juscelino Kubitschek. O presidente Eisenhower lançou a pedra fundamen-

tal da Chancelaria da Embaixada em sua visita ao Brasil no dia 23 de fevereiro de 1960, com 

projeto do escritório americano McLeod and Ferrera – posteriormente expandida pelo escritó-

rio Henningson, Durham e Richardson em 1972 – e com paisagismo de Roberto Burle Marx. 

Mesmo sem a edificação, a Embaixada iniciou suas funções oficialmente em Brasília, no início 

de 1960 no Brasília Palace Hotel, mudando-se para um trailer provisório no terreno em março 

de 1961104 – indícios suficientes da estreita relação e acordo de cooperação indelével entre os 

dois países naquele decênio.

101 Entrevista à Fernando Serapião. Projeto Design, n.355, São Paulo, set. 2009, p. 10-13.
102 Loja “Forma” em São Paulo. Acrópole, São Paulo, n. 264, out. 1960, p. 362-363.
103  Depoimento de Gerardo Martinez Flores ao autor. São Paulo, 21 de dezembro de 2016.
104 https://br.usembassy.gov/pt/embaixadas-e-consulados/embaixada/mission/ (visitado em 
07/05/2017)
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 Ainda que a presença de mobiliário Knoll estivesse garantida na Embaixada America-

na, foi o Palácio da Alvorada – primeiro edifício inaugurado na Capital Federal,105 em 30 de 

junho de 1958 – que recebeu as primeiras poltronas da coleção Barcelona de Mies van der 

Rohe (com desenho de 1929, foi produzida em série pela Knoll apenas a partir de 1948). Os 

registros fotográficos que melhor ilustram as peças são do repórter Luciano Carneiro para a 

revista O Cruzeiro, de 16 de janeiro de 1960. Cobrir o primeiro baile de debutantes da capital 

federal foi a última reportagem de Carneiro após o choque do Viscount da Vasp, em que via-

java, com um Focker da FAB a apenas um minuto do aeroporto do Galeão.106 As fotografias, 

de 19 de dezembro do ano anterior, trazem jovens moças posando sobre um sofá da coleção 

de Mies van der Rohe, desenho de 1930; danificados pela exposição à luz, os negativos fo-

ram encontrados nos destroços do avião. Tanto o ensaio das 15 jovens no Alvorada quanto a 

dedicação do fotojornalista ao evento expõem sobre a curiosidade do cotidiano naquele novo 

cenário. Mais importante do que as peças é a disposição do mobiliário em agrupamentos con-

forme as ambientações seminais de Mies, metodologia de Florence Knoll e orientada pelo tato 

sensível de Aurelio Martinez Flores – que com a experiência ainda fresca da ambientação da 

Sede da Bacardi (1957–1961) de Mies van der Rohe, na Cidade do México. Modelo este tam-

bém endossado por Oscar Niemeyer ao dizer que “o importante na decoração são os espaços 

vazios, os espaços entre um grupo e outro”.107 Ainda no ano de 1959, um anúncio da Forma 

no Correio da Manhã introduz o mobiliário internacional, com especial atenção à permissão da 

Knoll, e orienta que, quando no Rio de Janeiro, procurassem Alcides da Rocha Miranda, Elvin 

Mackay Dubugras e Fernando Cabral Pinto para soluções de arquitetura de interiores, na Ave-

nida Churchill, 129.108 É possível supor que a relação da Forma com os arquitetos tenha sido 

fruto da incursão no planalto central. O trio trabalhava no projeto da Paróquia Nossa Senhora 

das Graças em Olaria, Rio de Janeiro, juntamente a Lúcio Costa, quando foram transferidos 

para a construção de Brasília.109 Seu livre trânsito entre a antiga e a nova capital certamente 

interessou a representação paulista.

 Nos primeiros anos da Knoll no Brasil, além do ambiente corporativo, o design interna-

cional foi adotado moderadamente nas residências burguesas paulistas – dos arquitetos, Vila-

nova Artigas, Carlos Millan, Paulo Mendes da Rocha, Siegbert Zanettini, Eduardo de Almeida, 

Ruy Ohtake, Marcos Acayaba, e de tantos outros. Até a data, era o mobiliário da Branco & 

105 BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. São Paulo: Editora Perspectiva, 2002.
106 Nota da Redação. O Cruzeiro, ano 32, n. 14, Rio de Janeiro, 16 jan. 1960, p. 6-11.
107 http://www.rodaviva.fapesp.br/materia/8/entrevistados/oscar_niemeyer_1997.htm (visitado em 
10/05/2017)
108  Anúncio Forma. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 22 nov. 1959, 2º caderno. p.05.
109 http://www.pnsgnf.org.br/Hist%C3%B3ria/ (visitado em 14/05/2017)
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Preto, fundada em 1952 (e encerrada em 1960) por um grupo de arquitetos do Mackenzie 

(Jacob Ruchti, Plínio Croce, Miguel Forte, Carlos Millan, Chen Y Hwa e Roberto Aflalo), e da 

loja de Joaquim Tenreiro, fundada em 1943 (e encerrada no final da década de 1960) que 

complementavam os arcabouços de concreto aparente. O resultado da primeira década, em 

que Aurelio esteve à frente da produção, pode ser visto no livro Residências em São Paulo 

1947-1975, de Marlene Acayaba: dois terços da amostragem de residências dos anos 1960 

apresenta o mobiliário internacional. Em depoimento de 1985, à Maria Helena Estrada, Aure-

lio relata:

“Cheguei – mandado pela Knoll para ficar seis meses e ao final desse tempo, havia desenvol-
vido apenas um modelo, devido à falta de condições existentes. Então, fiquei mais seis meses, 
começando a produzir as cadeiras Bertoia. Ao final deste tempo, estava colaborando com os 
arquitetos do prédio da Pirelli, no centro de São Paulo, desenhando algumas coisas para eles, 
chegando com nossas ideias sobre planejamento de interiores. Fui começando a conhecer 
os arquitetos, as pessoas da cidade, me chamavam de Sr. Knoll. Os primeiros clientes eram 
companhias internacionais que já traziam da matriz a especificação quanto ao mobiliário que 
usariam em seus escritórios. A aceitação em residências, desse estilo despojado, da estética 
“pele e osso”, dos móveis desenhados na Bauhaus, acho que só em dias bem recentes”.110

 O prédio da Pirelli mencionado pelo arquiteto, possivelmente seu primeiro projeto de 

planejamento de interiores no Brasil, foi objeto de publicação na Acrópole, de abril de 1961.111 

O projeto, na esquina da Alameda Barão de Piracicaba com a Alameda Ribeiro da Silva, 

nos Campos Elíseos, é do engenheiro José Valtolina com interiores do arquiteto Maurizio 

Mazzocchi. O hall do edifício, revestido em mármores italianos e granito nacional, recebeu 

dois conjuntos de estar com poltronas e mesa de centro da coleção Barcelona, de Mies van 

der Rohe. Os escritórios e salas de reunião foram equipados de acordo com os preceitos do 

Planning Unit, desenvolvidos por Florence Knoll. Mesmo que o mobiliário, neste caso, tenha 

sido criado por Mies, é importante lembrar que foi Florence Knoll quem os tirou do estado de 

exceção – do Pavilhão Alemão para a Feira Mundial de 1929 – para o estado de regra, do uso 

cotidiano; tendo sido inestimável sua contribuição para a aderência à arquitetura moderna. 

Martinez Flores, no Brasil, desenvolveu o Departamento de Planejamento com as mesmas 

ambições de sua criadora: orientar sobre a escolha do mobiliário a partir de um projeto de 

interiores integral. A esta altura, é possível identificar que o espaço que envolve as peças, 

o volume de ar necessário entre um estar e outro, ou os recuos obrigatórios entre elas e do 

agrupamento em relação ao perímetro dos ambientes é fundamental para a qualidade funcio-

nal e estética que caracterizará os interiores modernos da Knoll. Segundo Matias Eisler:

“Aurelio Martinez Flores foi enviado ao Brasil não apenas para viabilizar as novas peças, mas 

110 ESTRADA, Maria Helena. Op. cit., p.92-95.
111 Sede da Pirelli em São Paulo. Acrópole, n. 270, São Paulo, abr. 1961, p. 207-215.
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principalmente, para assegurar que fossem fabricadas no padrão da matriz. Na Knoll tinha 
muita gente que gostava dele, especialmente, Bog Longwell, braço direito de Florence Knoll 
e responsável pelo desenvolvimento industrial dos produtos; autor de uma célebre epigrafe 
sobre Florence Knoll – ‘Shu [nascida Florence Schust] tinha a capacidade de criticar algo, 
desconstruir tudo e colocar de volta a ideia em integridade’. Também Kurt Burgold, um alemão 
que não havia aceito as condições da segunda guerra na Alemanha, foi o principal responsável 
pela internacionalização da Knoll.  Quando decidia-se implantar uma licença fora dos Estados 
Unidos, ele passava pelo menos seis meses no país de destino; no Brasil não foi diferente. Não 
demorou muito para que Martinez Flores e meu pai [Martin Eisler] se entrosassem – meu pai 
passava longos períodos na Argentina e Aurelio era seu braço direito, uma autoridade na sua 
ausência. Com a chegada de Flores foi reforçada a assinatura da marca – Móveis e Objetos de 
Artes – isto porque Aurelio passou a desenhar pequenas peças, utensílios domésticos e para 
escritório, além do mobiliário; conferia as questões do desenho industrial à objetos do cotidia-
no. Além de um moedor de pimenta e saleiro que ele desenhou, e tenho até hoje, me recordo 
em particular, de um tabuleiro de xadrez em jacarandá com incrustações de marfim que con-
formavam o desenho xadrez; a torre era um cilindro de madeira com um rebaixo no centro, a 
rainha tinha um torneado em cima, o rei era similar mas encimado por uma esfera de madeira, 
os cavalos e os peões  também tinham desenhos específicos, mas todas as peças eram muito 
simples, feitas a partir de uma única ferramenta, o torno copiativo. Chegaram a fabricar entre 
trezentas e quatrocentas peças destas, muitas exportadas para a Escandinávia”.112

 Um anúncio no Correio da Manhã, de 1961, lista mais de uma centena de clientes 

atendidos, espalhados em dez cidades brasileiras, a maior parte deles bancos e instituições 

públicas. Outra notícia no mesmo jornal, de abril de 1962, informa sobre a participação do 

gerente da Forma, George Moore, na Convenção Anual da Knoll – momento em que os re-

presentantes internacionais discutem os novos modelos – com especial atenção para a visita 

à feira de Hannover, Alemanha, onde adquiriu moderna maquinaria, destinada à nova fábrica 

que a Forma, obedecendo seu programa de expansão, instalou no Km 16 da BR-2, em São 

Paulo.113 Qualificar a condição do trabalho era algo fundamental para a Knoll e cotidiano para 

a Forma. O próprio Martinez Flores já havia se expressado em entrevista de maneira similar 

durante o período em que foi diretor na Knoll Mexicana:

“Durante esse período me convidaram para conhecer a linha de produção que ficava na fábrica 
da Pensilvânia. Lá encontrei Hans e Florence Knoll, além de diversos designers da empresa. 
Nos Estados Unidos, uma cadeira demorava uma hora e meia para ser produzida, enquanto no 
México levava seis. Quando eu voltei, me perguntaram se não havia uma maneira de implantar-
mos um processo de produção mais rápido. Só que havia diferenças: por exemplo, o funcioná-
rio americano tinha três carros, todos os eletrodomésticos etc., enquanto o operário mexicano 
pegava três conduções para chegar no local de trabalho. Não dava para comparar”.114

 Enquanto a consciência da condição de produção era uma questão assimilada que, 

inclusive, garantiria passos mais largos futuramente, a questão da conscientização sociocul-

tural quanto ao mobiliário moderno foi um exercício de fôlego. Durante a trajetória da Forma, 

várias exposições foram organizadas dentro e fora dos espaços de venda. Já em 1960, foi 

112  Depoimento de Matias Eisler ao autor. São Paulo, 27 de novembro de 2016.
113 Presente a forma à convenção anual da Knoll internacional. Correio da Manhã, Rio de Janei-
ro, 1º caderno, 29 abr. 1962, p. 10.
114 Entrevista à Fernando Serapião. Projeto Design, São Paulo, n. 355, set. 2009, p. 10-13.
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anunciada, no jornal Correio da Manhã,115 a exposição dos mobiliários da Knoll Internacional 

no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro ainda em obras. Foram expostas aproximada-

mente quinze peças nas salas laterais da parte que já estava concluída. O articulista sobre 

artes plásticas, Jayme Maurício, salienta que as salas do museu foram radicalmente modi-

ficadas pelo projeto expográfico realizado pelos arquitetos Alcides da Rocha Miranda, Elvin 

MacKay Dubugras e Fernando Cabral Pinto, com a anuência do assessor técnico da Knoll, o 

arquiteto Aurelio Martinez Flores. Foram expostas três peças de Mies van der Rohe – a cadei-

ra Barcelona, a poltrona Brno, e seus complementos; cinco peças de Eero Saarinen – a mesa 

pedestal, cadeira de alumínio e plástico moldado, e poltronas com armação de fibra de vidro 

com estofamento em tecido de algodão; poltronas em ferro recobertas com vinil, e cadeiras 

em fibra de vidro com estofamento de Harry Bertoia; além de uma mesa de aço inoxidável 

e jacarandá, poltronas de aço e algodão e escrivaninha com base de alumínio e tampo em 

jacarandá da Bahia, de Florence Knoll. 

 Acredita-se que esta exposição tivesse como intenção expor à sociedade carioca o 

design internacional antes mesmo do início da produção de todas estas peças. Uma signifi-

cativa  mostra de arte, apresentada por Francisco Matarazzo Sobrinho, presidente da Bienal 

e do Museu de Arte Moderna em 1966 – e lançada pelos arquitetos Martin Eisler e Martinez 

Flores na Galeria Forma, na Rua Augusta, 2399 – foi apoiada em peças valiosas do século 

XVII, recolhidas do interior de Minas Gerais e da Bahia: um Cristo esculpido em madeira, 

um oratório-nicho elementar, e um fragmento do teto da Sé de Salvador, são algumas da 

peças expostas ao lado do mobiliário funcionalista;116 uma clara tentativa de distinguir estilos 

de vida que não fossem compatíveis àquele tempo. O Museu do Louvre de Paris, em 1971, 

no momento de uma apresentação do mobiliário contemporâneo, realizou uma exposição 

apenas com móveis da Knoll Internacional – a “Knoll au Musée”. Esta mesma coleção foi 

exposta em Viena, no Museu do Século XX e, no Brasil, no Museu de Arte Moderna do Rio 

de Janeiro em 1972 e, em seguida, no Museu de Arte de São Paulo em 1973. A visita da di-

retora têxtil da Knoll Internacional, Barbara Rodes, recebida por Martin Eisler, em dezembro 

de 1972, coincidente com a exposição da Knoll no MAM117 e também com a chegada de Yves 

115 MAURÍCIO, Jayme. O museu lança um novo gênero de exposições. Correio da Manhã, Rio 
de Janeiro, 31 jul. 1960. Caderno 2. p. 2.
116 MAURICIO, Jayme. Itinerário das Artes Plásticas: arte primitiva brasileira de 1600 unida a mo-
biliário ultramoderno. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 19 jan. 1966. 2º caderno. p.02.
117 Display: Knoll. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 07 dez. 1972. Caderno diretor econômico, 
p. 06. 
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Vidal,118 diretor da Knoll Internacional francesa, no mesmo ano.119 Em 23 de junho de 1976, 

foi realizada uma grande mostra dedicada a Le Corbusier, intitulada O clássico do século XX. 

Naquele ano a Forma apresentou, com exclusividade de distribuição, a Coleção Cassina de 

Le Corbusier, produzida pela Probjeto.120 Foram convidados para prestar depoimentos sobre 

o mestre: Alexandre Wollner, Sergio Kehl, Benno Perelmutter, Wesley Duke Lee, Ruy Ohtake, 

Marco Rezende, Salvador Candia, Samuel Spiegel, Julio Katinsky e Fábio Penteado.  A pró-

pria presença de Lúcio Costa no showroom carioca da Forma nos anos 1980, por ocasião da 

118 Nos arquivos de Aurélio Martinez Flores há o enquadramento de um convite de Yves Vidal, 
presidente da Knoll Internacional francesa:  Pour une presentation privee de l’exposition consacree 
a l’oeuvre de Mies van der Rohe. Cocktail le mercredi 13 mai 1970. A partir de 17 heures - Parc des 
Floralies. Bois de Vincennes, face sud du chateau, Parc des Floralies, Pavilions 431 - 441. R.S.V.P. 
Knoll International France, 268 BD St-Germain - Paris 7. Até hoje a Knoll francesa está neste ende-
reço.Como presidente da Knoll Internacional de 1951 a 1972, Yves Vidal foi responsável por levar os 
desenhos modernos americanos para o mercado europeu. Com seu parceiro, Charles Sevigny, apre-
ciado designer de interiores, Vidal conseguiu demonstrar por meio de ensaios fotográficos como a 
Knoll poderia se encaixar dentro da arquitetura histórica e tradicional de Londres, Paris, Berlim, Milão 
e Praga.
119 Dom Casmurro: De goela para goela. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 18 fev. 1972. 1º ca-
derno, p.07.
120 Documento de Referência da Forma sob posse do ex-colaborador Antonio de Biaggi, 1976: A 
Probjeto foi criada em 1964, por Leo Seincman, com a finalidade de produzir móveis de bom desenho 
em escala industrial. Mais do que um empresário, Leo sempre foi um pesquisador do mobiliário. Em 
1951, quando se começava a falar em móveis modernos, fundou a Ambiente, para fornecer móveis 
contemporâneos à nova arquitetura brasileira. Os pioneiros do design brasileiro trabalharam para a 
Ambiente: G. Palanti, Lina Bo Bardi, C. Fongaro, R. Aflalo. Em 1959 lançou o “Prêmio Ambiente” para 
projeto de móveis, que também foi um dos marcos da história de nosso desenho industrial. Leo Sein-
cman foi um dos fundadores da ABDI, da qual é hoje seu diretor. Falando dele, no catálogo da expo-
sição “Mobiliário Brasileiro”, o prof. Pietro Maria Bardi foi claro “Particular animação foi dada à difusão 
do móvel contemporâneo por Leo Seincman”. A probjeto, por sua vez começou a operar em 1964. 
Seu primeiro produto foi a famosa “cadeira dinamarquesa”. Em 1969, iniciaram-se os primeiros con-
tatos com o grupo Cassina. Em 1972, começou a produzir os primeiros móveis C&B Itália: as linhas 
“Amanta”, “Colorado” e a revolucionária série “Up”. Agora [1976], novas linhas estão sendo lançadas: 
“Maralunga”, “Pianura”, “Carlotta”, entre outras; os designers: Le Corbusier, Afra e Tobia Scarpa, Vico 
Magistretti, Mario Bellini. A Probjeto foi constituída em 1964, como sociedade de responsabilidade li-
mitada, com a finalidade específica de fabricar, em escala industrial, móveis de estilo contemporâneo, 
dentro dos conceitos do “Industrial Design”. Concretizavam-se assim as aspirações e tendência do 
seu fundador Sr. Leib (Leo) Seincman que desde 1951, vinha desenvolvendo esforços para o alcance 
de tal objetivo, no ambiente industrial do mobiliário, bem como junto ao IAB, na qualidade de sócio-
-fundador e dirigente de uma conhecida indústria brasileira, por ele constituída em 1951. Na busca de 
novos horizontes, foram estabelecidos contatos com o Grupo Cassina, de Meda, Itália, culminando, 
em 1972, com a transferência do “Know-how” de fabricação e o licenciamento para a produção, no 
Brasil, de toda a linha de móveis residenciais, desenhados pelos mais afamados designers e arquite-
tos italianos (Bellini, Scarpa, Pesce e outros) e fabricados, na Itália, pela C&B Itália. No ano de 1973, 
a Probjeto transformou-se em sociedade anônima, elevando o seu capital para Cr$ 6.000.000,00 e 
mudou-se para instalações próprias, em São Paulo, numa área de 11.000m2, onde passou a produzir 
móveis com estofamento de material esponjoso, estruturas de madeira, fiberglass e de outros mate-
riais sintéticos. Em 1975, celebrou acordo de cooperação tecnológica com a “Cassina S.p.A” e com 
o Centro Cassina S.r.L., passando a produzir a linha completa de móveis residenciais projetados no 
Centro e contando com o respaldo do mesmo, em complementação ao labor criativo dos designers e 
arquitetos brasileiros que atualmente, concorrem para a formação de uma escola de design nacional. 
Tendo assim iniciado suas atividades há pouco mais de onze anos, com o lançamento de apenas 
uma linha de cadeiras com concha inteiriça prensada, atingiu, a Probjeto, em 1976, a plena maturida-
de como fabricante de todo tipo de móvel residencial e de cadeiras e poltronas para escritório, apre-
sentando um crescimento médio, anual de 120% em volume de produção/vendas. Durante o ano de 
1976 dá-se o lançamento da linha de cadeiras “Le Corbusier”, sob licença exclusiva, escolhida entre 
os modelos clássicos da coleção “Cassina I Maestri”.
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apresentação dos filmes Le Corbusier e Picasso e lançamento da Coleção Strips, da designer 

italiana Cini Boeri, é uma demonstração de que a loja cumpria certo papel cultural na seara 

do design brasileiro. Em 1982, a Forma também exporia no Solar do Unhão, em Salvador.121 

Matias Eisler traça um panorama do desenvolvimento da Forma na cidade, notadamente pa-

ralelo às mudanças de centralidade econômica da metrópole:

“Tínhamos um gerente de vendas na Forma, chamava–se Amarto, e ele dizia – Carreguei muita 
Bertoia por cima do viaduto do Chá. Isso porque o primeiro showroom foi na Barão de Itapeti-
ninga, na época todos os clientes estavam no entorno, e Ernesto Wolf morava na Av. São Luís. 
Quando a loja ficou pequena, resolveram mudar o showroom para o embasamento do edifício 
Grande Avenida, na avenida Paulista 1754 – na frente havia uma escultura de Liuba, artista 
plástica nascida na Bulgária e radicada no Brasil nos anos 1950 – esposa de Wolf. Logo o edifí-
cio pegou fogo, e o showroom foi destruído – mais pelo trabalho dos bombeiros nos pavimentos 
superiores do que pelo incêndio. Nessa ocasião resolvemos nos mudar para a avenida Briga-
deiro Faria Lima, o showroom que a Forma teve por mais tempo. A Faria Lima ainda não existia, 
era rua Iguatemi, quando decidimos comprar um espaço em construção de aproximadamente 
1.000m². Depois do incêndio e enquanto a loja da Faria Lima estava em obras, alugamos um 
endereço temporário na Rua Augusta. É interessante dizer que quando compramos na Faria 
Lima, o canteiro central era largo, com um estacionamento para carros. Meu tio [Ernesto Wolf] 
não foi muito visionário naquela época e resolveu que não compraria vagas no edifício, embo-
ra tivessem oferecido. Contando com as vagas do canteiro central fomos pegos de surpresa 
mais tarde com o alargamento da avenida. Ainda que alugássemos o estacionamento de um 
call center distante um quarteirão e meio, os clientes sofriam assaltos no caminho da loja, era 
muito desagradável; este foi um dos motivos que nos fez buscar outra locação. Compramos um 
terreno, com uma casa antiga na avenida Cidade Jardim, ficamos um bom tempo imobilizados 
por causa da instabilidade econômica do país. Ernesto chegou a ceder a casa para a União 
Trabalhista Social como sede para a candidatura de Antônio Ermírio de Moraes ao governo 
do Estado em 1986; ganhou Orestes Quércia. Enquanto isso, corria um pequeno concurso 
fechado para decidir a solução arquitetônica da nova loja, com a participação de uns seis ou 
oito arquitetos – dentre eles Paulo Mendes da Rocha. Não só a proposta de Paulo era a mais 
interessante – de um “mini-MASP” –, como sabíamos que a escolha de PMR não geraria futura 
animosidade entre os arquitetos. E assim foi feita a última casa da Forma. Claro que posterior-
mente sofremos com a questões de acessibilidade que assolam aquele projeto. Infelizmente o 
tema não era latente como é hoje, e não foi objeto de sensibilidade nossa, nem do arquiteto, 
certamente hoje a proposta seria inviabilizada, pelo menos da maneira como foi construída”.122

 O pioneirismo da Forma destaca-se, sobretudo, pela tradição, inovação, constância 

e aperfeiçoamento. Suas concorrentes aos poucos surgiam e tomavam corpo para competir 

pelo mesmo filão empresarial – dos interiores corporativos que surgiam. São elas, a L’atelier 

sob coordenação do arquiteto Jorge Zalszupin, pioneira dos injetados fundada em meados 

dos anos 1950; a Escriba, voltada exclusivamente para móveis de escritório, dirigida por José 

Serber desde o início dos anos 1960 – contando com a colaboração de Abrahão Sanovicz e 

Karl Heinz Bergmiller; a Giroflex, de origem Suíça, com mobiliário também para escritórios 

desde os anos 1950; a Hobjeto, criada em 1964, dedicada a moveis residenciais e a partir dos 

anos 1970 direcionada ao mobiliário corporativo – contando com o desenho de Geraldo de 

Barros; a Mobilínea, também de 1964 com designers nacionais e estrangeiros dedicados ao 

mercado de móveis – com desenhos do experiente Ernesto Hauner.

121 ESTRADA, Maria Helena. Op. cit., p.92-95.
122 Depoimento de Matias Eisler ao autor. São Paulo, 27 de novembro de 2016.
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  E, também, a Oca, criada em meados dos anos 1950 por Sérgio Rodrigues – com 

desenhos de Freddy van Camp, Carlo Hauner e Ana Beatriz Gomes; a Probjeto, 1964, de Leo 

Seincman, com grande consistência de marca-produto e desenhos internacionais relevantes, 

como a linha de Arne Jacobsen, Isao Hosoe e Carlo Fongaro; a Riccó, fundada em 1976, es-

pecializada em desenvolvimento de móveis para escritório; a Securit, dos anos 1940, pioneira 

na fabricação de complementos para escritórios em aço – no início representante da Olivetti 

no Brasil; e a Teperman, fundada em 1914, representando a Herman Miller, a partir de 1960 

especialmente, com a linha de Charles Eames.123

 A partir dos anos 1970, fica evidente um direcionamento da construção do mobiliário a 

partir de uma discussão própria do campo do design Industrial. Atentamos que não se trata de 

uma nova construção de cunho nacionalista, mas sim de um campo ampliado, das condições 

que o design assumiria a partir daquele decênio, imerso em um sem-número de possibilida-

des de abordagem, absolutamente não excludentes. A condição ficou registrada nos nove 

boletins informativos da ABDI, de 1974 a 1977, e indelével na própria formação da primeira 

turma de Desenho Industrial da Fundação Armando Álvares Penteado em 1972 – primeira 

instituição a fundar um curso superior de Design em São Paulo. A primeira do país havia sido 

a Escola Superior de Desenho Industrial no Rio de Janeiro, fundada em 1962, a partir de 

um plano de ensino elaborado por Alexandre Wollner e Karl Bergmiller, com forte influência 

da Escola de Ulm. A partir da experiência dos móveis tubulares e todo o conhecimento que 

a produção deste trouxe, via Aurelio Martinez Flores e Knoll Internacional, com a consolida-

ção dos cursos de design e ambiente de interlocução, a Forma inaugura um novo período. 

Em1972, foi realizada a Brazil Export, uma grande feira industrial no pavilhão de exposições 

do Anhembi, na cidade de São Paulo, onde foram expostos vários produtos brasileiros para 

o mercado internacional. Produtos desaprovados por empresários estrangeiros por não apre-

sentarem características próprias, ou seja, a falta de um design próprio.124 Foi neste ambiente, 

de descontentamento criativo, milagre econômico e repressão política, que a Forma lançou o 

1º Concurso de Desenho Nacional em 1976, em estreita colaboração com o IAB e ABDI. Na 

tentativa de estimular o design nacional, a empresa organizou um departamento próprio de 

desenho industrial, inclusive com a contratação dos dois ganhadores do concurso.125 Ao passo 

que a Forma congregava os esforços para o desenvolvimento de um produto próprio, não dei-

xava de acompanhar e endossar os desenvolvimentos internacionais. Naquele mesmo ano, 

123 Evolução e tendências dos assentos para trabalho. Texto de Maria Cecília Santos. Revista 
Módulo. Rio de Janeiro, n.67, p.70-77, out, 1981.
124 Revista D.: design, educação, sociedade e sustentabilidade, v.1. Porto Alegre: UniRitter, 
2007.p.13-32.
125 Forma e o Design. Ponto de vista: Programa ABX Forma. São Paulo, n. 2, out. 1978, p. 4.
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a Forma foi responsável pelo lançamento no Brasil do Escritório Paisagem, de Alan Turville, 

resultado de pesquisas feitas no campo da arquitetura, design, sociologia, administração e 

economia, visando solucionar os problemas criados pela estrutura das modernas empresas. 

O Jornal do Commercio126 destaca o sistema como uma única área para ambientação de 

diversos departamentos. Através de painéis de alturas variadas, consegue proporcionar a pri-

vacidade ou visibilidade desejadas, além de economia de espaço, luz e ventilação – padrões 

de ocupação vigentes até hoje.

 O lançamento do Programa ABX da Forma foi, certamente, uma das criações que mar-

caram a década. O projeto, que havia começado com a criação de uma cadeira ergonômica, 

originou um sistema completo com mais de 400 versões de cadeiras que deveriam preencher 

as várias funções e hierarquias da empresa. No mercado brasileiro, as cadeiras nacionais para 

escritório começavam a perder espaço para as desenvolvidas no exterior, sob fortes questões 

de ergonomia e controle de qualidade. Adriana Adam, responsável pelo departamento de 

Desenho Industrial da Forma, e Ana Beatriz Gomes, sua colaboradora, desenvolveram por 

três anos o Programa ABX, primeira cadeira a levar em consideração as medidas do homem 

brasileiro. Adam, romena, nascida em Bucareste em 1946, ainda jovem e estudante de Dese-

nho Industrial na Faculdade Mackenzie,127 recebeu o primeiro prêmio da Bienal Internacional 

de Desenho Industrial de 1970.128 Já há quatro anos trabalhava na Forma, onde desenvolveu 

a premiada linha de mobiliário infantil129, a partir de três módulos cúbicos que em muito lem-

bram os elementos componíveis, desenvolvidos em 1967 por Aurelio Martinez Flores.130 Este 

havia deixado a Forma, após uma década de contribuição, para estabelecer, em 1971, sua 

própria representação de design: a Inter/design. O fato é que a mobilidade, flexibilidade e até 

ergonomia presentes naquelas peças infantis seriam reflexo da constante preocupação que 

permearia a produção da autora. Sobre o programa ABX, Adriana Adam e Ana Beatriz Gomes 

afirmam:

126 “Escritório Paisagem” é lançado pela Forma. Jornal do Commercio, Rio de Janiero, 24 ago. 
1976. Caderno 1. p. 18.
127 HELENA, Arcelina. Um quarto de módulos. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 12jul. 1971. Re-
vista de domingo. p. 8.
128 No ano anterior Adriana Adam havia ganho o segundo lugar na X Bienal de São Paulo. For-
mou-seu em 1977 pela Universidade Mackenzie. Em 1985, Adam, junto com Paulo Milani, Consuelo 
Cornelsen e Zeco Beraldin, criou a Nucleon 8, empresa dedicada à reedição de alguns móveis mo-
dernos brasileiros - de John Graz a Paulo Mendes da Rocha.
129 Móveis Infantis. Acrópole, n. 384, São Paulo, mai. 1971, p. 9-11.
130 Na revista Casa & Jardim, de fevereiro de 1971, por ocasião da inauguração da Inter/design, 
Aurélio Martinez Flores apresenta algumas de suas peças entre eles os elementos componíveis. Na 
página 27, sobre a imagens dos elementos, a legenda - “Surgiu recentemente na praça, modelo simi-
lar. Coincidência?”. Há grandes chances de que estivesse se referindo ao modelo lançado e premiado 
de Adriana Adam.
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“A responsabilidade de impor e lutar por uma ideia. E esse desafio foi uma escola, a cada 
tentativa de se provar algum conceito, ideia ou solução técnica, era necessário estudar, pes-
quisar. E foi com altos e baixos, trabalho e emoção que chegamos a encomendar as primeiras 
ferramentas de extrusão, a materialização, a concretização do projeto. A busca de material, a 
exploração de seus processos enriqueceu o projeto. As vantagens e limitações do alumínio, 
a forma pura, as tolerâncias, os acabamentos. Da extrusão, os perfis, a solda por fusão, até 
agora só utilizada em pequenos detalhes, tendo que resistir ao teste de 40.000 batidas. E foi 
assim que junto com o engineering enfocamos todas as fases com uma atitude de respeito 
e coerência ao projeto. Sem concessões conceituais. O estampo estrutural partia do perfil 
proposto e do conceito de montagem e de versatilidade do sistema. Assim após 3 anos de 
estudos, protótipos e teste, chegamos a obter uma quebra-cabeças que pode ser montado nas 
mais diversas formas e funções. Todas as etapas foram importantes, tudo foi somado. A con-
fiança da empresa em investir em um projeto nacional de uma forma tão globalizante. A nossa 
proposta de fazer um projeto enfocando o usuário brasileiro. E a atitude adotada entre o design 
e o engineering, conseguir uma linha mais ampla, porém racional, em termos industriais, pro-
dução e montagem. Em nenhuma fase do projeto, abandonar a sua essência, a ideia básica. 
Para isso foi necessário um esforço coletivo e de maneira particular colaborações diretas das 
partes envolvidas. Um sistema de auditório foi o primeiro passo. Começamos analisando as 
interfaces da arquitetura, acústica, circulação, materiais, etc. Paralelamente, os problemas do 
assento, pesquisa de mercado interno e externo, estudos ergonômicos, antropométricos, bio-
mecânicos, socioeconômicos, etc. Eram muitos dados que precisavam ser organizados. Dentre 
as várias metodologias existentes optamos pelos métodos de J. Christopher Jones. A evolução 
do projeto levou a um subprograma de cadeiras abrangendo também escritórios. Como ponto 
de partida do projeto, aplicamos a todos os funcionários ligados às vendas, um questionário 
sobre o posicionamento e características do produto a ser lançado. Através das respostas e 
sugestões pudemos delinear o perfil do produto para preencher as necessidades da empresa. 
Combinando os resultados da pesquisa de mercado, ergonômica e antropométrica, definimos 
um conceito, um esqueleto básico, um partido. E esse é o ponto mais significativo de um proje-
to, a sua definição conceitual. Eram muitas ideias, tivemos que optar por algumas e delinear a 
forma e a função desejadas, partindo para a adequação destas aos materiais e aos processos 
de fabricação. A forma teve que ser reelaborada de maneira mais racional e precisa. E foi uma 
batalha manter os conceitos a cada dificuldade que aparecia”.131

 No Mackenzie, onde estudou Adam, o curso de Desenho Industrial surgiu em 1970, 

dentro dos auspícios da Faculdade de Arquitetura, sob a direção do arquiteto e professor Jun 

Okamoto.132 A cadeira ABX expressa, notadamente, em menor escala, as preocupações natu-

rais ao campo da arquitetura daquele decênio: especialmente, sob as questões da reproduti-

bilidade técnica, estruturas flexíveis e extensíveis. A base de seu projeto é uma inter-relação 

entre assentos, encostos e estruturas de sustentação – cada componente absorvendo uma 

cota dos esforços totais –, criando uma estrutura sem amarrações mecânicas fixas, que con-

fere extrema flexibilidade ao produto final. A proposta é que as almofadas, como elemento de 

encosto, formem a estrutura básica da cadeira. Elas correm nos canais de alumínio, por meio 

das guias plásticas.133 Por ser totalmente desmontável, facilita a estocagem, montagem e ma-

nutenção, além da substituição do revestimento das almofadas pode ser feita por reposição 

131 Forma e o Design. Op. cit., p. 8-9.
132 No ano de 1970, no dia 23 de setembro, foi aprovada pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie a 
implantação dos Cursos de Desenho Industrial, Comunicação Visual, e Desenho e Plástica da Facul-
dade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie. No 1º semestre do ano de 1971, o Cur-
so de Desenho Industrial e Comunicação Visual deu seus primeiros passos, com duração de 3 anos 
sob a direção do Prof. Jun Okamoto, que ficou no cargo até 1977. (http://www.mackenzie.br/1717.html 
- visitado em 21/05/2017)
133 Forma e o Design. Op. cit., p. 10-13.



2.70 Programa ABX lançado pela Forma
Fonte: Forma e o Design. Fonte Jornal Ponto de vista: Programa ABX Forma. São Paulo, n. 2, out. 1978

2.74 Concepção Programa ABX 
Fonte: Forma e o Design. Fonte Jornal Ponto de vista: Programa ABX Forma. São Paulo, n. 2, out. 1978

2.71 Teste no Programa ABX
Fonte: Forma e o Design. Fonte 
Jornal Ponto de vista: Programa

 ABX Forma. São Paulo, n. 2,
 out. 1978

2.72 Montagem Programa ABX
Fonte: Forma e o Design. Fonte 
Jornal Ponto de vista: Programa

 ABX Forma. São Paulo, n. 2,
 out. 1978

2.73 Montagem Programa ABX
Fonte: Forma e o Design. Fonte 
Jornal Ponto de vista: Programa

 ABX Forma. São Paulo, n. 2,
 out. 1978



113

na mesma estrutura e no próprio local. Poucos projetos teriam tamanho investimento técnico 

e financeiro como este os anos seguintes. Com o falecimento de Martin Eisler, seu maior en-

tusiasta, em 1977, a Forma perdeu um pouco de seu vigor. Na década de 1980, fora o projeto 

da nova loja na Cidade Jardim, poucas foram as criações no âmbito do mobiliário, com desta-

que para o programa Forma B-3 – um sistema de trabalho para a planta aberta, onde o painel 

agrega funções, para passagem de dados e cabeamento.134 É do início da década a aquisição 

da linha Strips, da designer italiana Cini Boeri, e concessão da tradicional marca italiana, Ar-

flex. Segundo o diretor-superintendente da Forma, Petco Gueorguiev – búlgaro de nascimen-

to, naturalizado brasileiro desde 1959 –, na década de 1980, 90% das vendas se destinavam 

a escritórios; o acionista majoritário era a Algodoeira Brasil e 12,5% das ações eram da Knoll 

Internacional. Com aproximadamente 500 funcionários, a Forma era considerada uma das 

cinco maiores fabricantes de móveis para escritório no país e possuía duas fábricas: uma 

em São Paulo, com 3mil m², e a outra em Taboão da Serra, com 9mil m² – com um plano de 

expansão para 12mil m².135 Bastante distante de seu passado despretensioso e diligente, a 

Forma tornou-se uma empresa de grande porte, com o ônus e o bônus do corporativismo 

característico ao empreendimento. Sua inesperada venda para a Giroflex em 1997, efetuada 

por seu fundador Ernesto Wolf, em muito lembra a decisão de Florence Knoll em 1959, frente 

ao enredamento que o negócio lhe impunha. Segundo Matias Eisler, o fim da Forma ocorreu 

duas vezes:

“Em um momento de grande crescimento da Forma meu pai veio a falecer. A Forma sempre 
teve bons superintendes – a esta altura já deve ter ouvido falar de George Moore, importantíssi-
mo na ponte com a Knoll, enfim, foram vários. Procuramos alguns, e apareceu um primo-irmão 
da mulher de Ernesto, a Liuba; por ser da família logo se articulou. Passado pouco tempo da 
morte de meu pai, este novo superintendente começou a pressionar a empresa para que lhe 
desse uma participação. Deram-lhe 7%. Até então eram sócios da empresa, minha mãe, uma 
tia, um tio, irmão de Ernesto, e ele próprio – meu pai nunca foi sócio e nunca quis, bastava que 
minha mãe fosse; a ele interessava a posição de diretor artístico. Meu tio Wolf, não tinha filhos, 
e já estava avançando na idade, logo disse que não gostaria de ter como herdeiro apenas uma 
única pessoa. Sabendo disso, o superintendente, parte da família, mas não o suficiente para 
receber qualquer parte da herança de meu tio – vendo que a qualquer momento poderia ficar 
sem horizonte –, começou a convencer Ernesto de que a empresa deveria ser vendida. Utili-
zando-se de seu cargo, bússola da empresa, convenceu o meu tio a vender, e a ele foi pago 
em dinheiro sua parte nas participações. Foi vendida por um valor razoavelmente bom, para a 
Giroflex, em 1997. A Giroflex não tinha, assim como a Forma o interesse pelo design, mas tinha 
tradição – fundada em 1951 no Brasil pela família Schmidt, carregava consigo o prestígio da 
marca de origem suíça. Acontece que Pedro Schmidt, seu fundador, em 1975 logo passou suas 
ações para um instituto sem fins lucrativos que ele havia criado, revertendo todo o lucro para 
ações sociais– e dessa maneira queria também garantir a longevidade da marca. A outra meta-
de ficou com seu irmão Joaquim, quem presidiu a empresa até um pouco antes da aquisição da 
Forma, e da associação com a fabricante de poltronas americana Irwin. Na transição da Forma 
para a Giroflex fui convidado para continuar trabalhando na empresa, e assim o fiz até os anos 

134 Catálogo Comemorativo: Forma 50 anos, 2005. Este catálogo considera que a Forma tenha 
sido fundada em 1955. Há um catálogo dos anos 1970-80 que indica a data de 1952.
135 Forma lança linha para residência. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, Caderno de economia, 
p.14, 19 mai, 1980.
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2.76 Loja Interieur Forma Argentina 
Fonte < http://www.interieurforma.com.ar/showroom/>
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2000 quando migrei para a Irwin, também do grupo, pois não concordava com o rumo que es-
tavam dando para a Forma. Lembro-me que me colocaram em um cargo de liderança; era uma 
sexta-feira e tinha que entregar 2.500 poltronas dentro do prazo de uma semana, sendo que o 
tecido ainda estava no porto de Santos – comecei a ver o segundo fim da Forma. Sr. Joaquim 
vendeu a parte que lhe cabia e o Instituto procurou o fundo Galícia para controle da empresa 
em 2011. Embora tivesse muitos recursos – controlada por antigos executivos da Ambev e da 
Gafisa – pouco entendiam sobre móveis, e logo deram início ao fim da Forma e da Giroflex. Mal 
tiveram tempo de respirar, diziam – a poltrona Barcelona vende apenas seis unidades por mês, 
não vale a pena mantê-la, vamos implantar móvel que vende! Não entenderam que estavam 
comprando uma cultura de empresa que se criou por anos. Decretaram falência em 2014”.136

 Enquanto a Interior Forma137 na Argentina preserva até hoje o entusiasmo de seus 

três fundadores, na figura de sua segunda geração – Alberto Eisler, Gabriel Hakel e Alejan-

dra Aczel –, no Brasil, somos capazes apenas de estimar a incomensurável contribuição da 

Forma para a industrialização e conceituação do mobiliário brasileiro contemporâneo; desta 

vez eximidos do recorte ufanista que caracterizou os parcos estudos na área do design, no 

final da metade do século passado. Fica, portanto, evidente, no levantamento das fontes e 

depoimentos, que a contribuição da Forma, por associação com a Knoll Internacional, teve em 

vários momentos sua real contribuição minorada pela breve historiografia. Com o alinhamento 

deste conteúdo, é possível conjecturar o que antes só se poderia suspeitar: os esforços indivi-

duais, aparentemente incipientes quando aprumados, são o pedestal da transformação. Lina 

Bo Bardi, Giancarlo Palanti, Pietro Maria Bardi, Carlo Hauner, Ernesto Hauner, Matias Eisler, 

Ernesto Wolf, Sérgio Rodrigues, Aurelio Martinez Flores, Ana Beatriz Gomes e Adriana Adam 

são apenas alguns dos protagonistas da consolidação do desenho industrial nacional – com 

a atual visão amplificada, de tempos em que barreiras geográficas são questionadas, mais do 

que ratificadas, pouco nos interessa selecionar os atores desta história segundo sua origem 

ou influência. Conforme dito inicialmente, a pesquisa sobre a produção do mobiliário nacional 

é bastante recente e fragmentada. Não por falta de esforço dos pesquisadores, que a cada 

ano completam com novas peças este quebra-cabeças, mas pela dificuldade em rastrear 

aquelas práticas moveleiras. Por vezes de escala familiar ou existentes por um curto período 

de tempo e que, com o passar dos anos, perdem os preciosos relatos daqueles que em seus 

últimos anos de vida têm a memória como única depositária da história.

136 Depoimento de Matias Eisler ao autor. São Paulo, 27 de novembro de 2016.
137 Vale ressaltar que a Interior Forma teve um desenvolvimento e propósito muito similar à For-
ma brasilera. Sediados na rua Paraguay 545, em Buenos Aires, desenharam móveis, decoravam es-
paços e remodelavam ambientes, de acordo com o Knoll Planning Unit. Seus primeiros clientes foram 
a Ford Motors, Goodyear, Financiera del Banco de Londres y Gas del Estado - as mesmas multina-
cionais que se alocavam em São Paulo; prova de um contexto socioeconômico latino-americano, de 
industrialização e abertura às empresas norte-americanas. Em 1964, assim como no Brasil ampliaram 
seu showroom, mudando-se para o número 555 da mesma rua. Em depoimento Suzi Aczel relembra 
que um ensaio fotográfico realizado na casa da família Beccar Varela – lugar onde foi cantado pela 
primeira vez o hino nacional da Argentina – foi bastante importante para mostrar como o móvel mo-
derno se adequava muito bem ao clássico. Uma série de exposições, como a “El mueble: Tradición y 
Vanguardia” no Museo Nacional de Arte Decorativa, em maio de 1968, buscavam naturalizar as peças 
no país.



2.77 Livro CIO, de Edla Van Steen
Fonte exemplar do pesquisador

2.78 Livro CIO, de Edla Van Steen
Fonte exemplar do pesquisador

2.79 Tarde de autógrafos
Folha de São Paulo, São Paulo, 23 mai. 1965
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Ainda na década, capa do livro CIO, 1965

 A escritora Edla Van Steen migrou de Curitiba para São Paulo em 1962, na época 
trabalhava como redatora na agência de publicidade J.W.Thompson. Alugou um apartamento 
no mesmo prédio onde Aurelio Martinez Flores vivia com a mulher e os filhos – no Edifício 
Paulicéia, na Avenida Paulista, projeto de 1956, autoria de Gian Carlo Gasperini e Jacques 
Pilon, com paisagismo de Roberto Burle Marx. Em correspondência ao autor, Edla escreve:

“não me lembro quem nos apresentou. A fotógrafa Cláudia Andujar também morava lá. Logo 
conheci o arquiteto Ennes Silveira Mello, com quem fiquei casada por quinze anos. Aurelio  
era muito sociável, e nosso amigo, gostava de receber, fazia deliciosos coquetéis, onde eu via 
circularem os Zaragoza – Aurelio projetou para eles uma linda casa no Guarujá –, os  Petit...”138

 Em 1965, concomitante ao emprego na JWT, Edla terminava o seu primeiro livro de 
contos – Cio: reminiscências da infância –, escrito entre 1960 e 1964. Na época, seu marido 
Ennes montava o escritório paulista do arquiteto Sérgio Bernardes, lugar que Edla administra-
ria durante todo o período que o escritório durou na cidade. Continua Edla:

“em 1965, terminei o livro e Aurelio, brincando, fez a capa. Mas mudou o título, que era Cio: re-
miniscências da infância. Ele foi categórico – título grande não cabe na capa! O crítico de arte, 
escritor e curador, Carlos Von Schmidt adorou, e o livro foi assim publicado”.139

 A capa do livro, monocromática, tem pano de fundo branco e recebeu uma colagem de 
imagens recortadas e objetos enigmáticos sobrepostos. A colagem sobre fundo branco é um 
exercício que Aurelio resgataria quase cinco décadas depois em uma exposição na Galeria 
Raquel Arnaud,140 em São Paulo. Edla ainda relembra que, quando Martinez Flores deixou a 
Forma, montou a loja Inter/design, gerenciada por sua esposa Stella – também Edla e The-
reza Vlavianos abririam a Múltipla em 1973, galeria de arte e edições de múltiplos. Enquanto 
Aurelio projetava a casa de José Zaragoza, seu marido Ennes projetava a casa de outro sócio 
da DPZ, Roberto Dualibi. O livro Cio de Edla, com capa de Martinez Flores, seria apenas o 
primeiro de uma carreira literária bem-sucedida, no Brasil e no exterior.

138 Depoimento de Edla Van Steen ao autor. São Paulo, 26 de abril de 2016.
139 Depoimento de Edla Van Steen ao autor. São Paulo, 26 de abril de 2016.
140 RACY, Sonia. Galeria Raquel Arnaud. O Estado de São Paulo, São Paulo, 18 dez. 2012, Ca-
derno 2, p.52.
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ARQUITETURA

Inter/design/Brasil: Autonomia e Naturalização, 1971–2015

Inter/design, 1971

 O início dos anos 1970 foi marcado pela concomitância entre o Milagre Econômico 
e os Anos de Chumbo. Por um lado, elevado crescimento financeiro que não se via desde a 
proclamação da República e, por outro, o endurecimento do aparato repressivo dos estados 
democráticos: a ditadura. Durante o período que abrange o final da década anterior até a me-
tade desta, instaurou-se certo otimismo nacionalista que se intensificou com a vitória do Brasil 
na Copa do Mundo, em 1970 no México, ocasião em que o país assistiu a uma das maiores 
campanhas publicitárias de massa de sua história – “Quem não vive para servir ao Brasil, 
não serve para viver no Brasil”. A trajetória do móvel brasileiro já havia atingido um patamar 
de industrialização considerável e as tantas questões que permearam a história do mobiliário 
– o desenho próprio, a redução da matéria estofada, a fabricação das invenções, o desenho 
nacional a partir da produção em série, a própria industrialização do objeto funcionalista – já 
nos encaminhavam para um outro rumo: sobre o que poderia ser feito, de modo original, a 
partir do desenvolvimento técnico disponível. É neste momento que se consolidam alguns dos 
principais cursos de Desenho Industrial no país. Do ofício à profissão, a conscientização da 
abrangência da atuação do designer intensificou-se em um momento de autoafirmação nacio-
nal – identidade não perante a si mesmo, como na década de 1920, senão às outras nações.

É a partir desta condição que Aurelio Martinez Flores aparta-se da Forma, imbuído 
de grande fascínio pelo design, mas pouco afeito à busca da narrativa cívica que também 
dominaria a empresa. Desde sua chegada ao Brasil, esta era a primeira vez que o arquiteto 
caminhava com suas próprias pernas, a partir da reputação que conquistou enquanto desta-
cado diretor da Forma. A partir disso, sua atuação destina-se ao campo ampliado do design, 
aplicado aos itens decorativos e utilitários e às criações próprias. Tudo isso abrigado sob sua 
loja-galeria particular, conforme anuncia a reportagem no jornal O Estado de São Paulo, de 
21 de fevereiro de 1971:

“Inter/design é o nome da nova loja da Alameda Lorena, 1655. O arquiteto Aurelio Martinez 
Flores, de origem mexicana, é o seu proprietário. Objetos para residências e escritórios, de utili-
dade ou decorativos, é o que encontramos lá. Somente o bom desenho, nacional ou importado. 
Para os próximos meses, a perspectiva de móveis exclusivos projetados pelo proprietário. Além 
da boa forma colorida dos objetos, o encontro de um ambiente claro e amplo, numa combina-
ção de branco, preto e cristal”.141

A Inter/design foi fundada, segundo o escultor Nicolas Vlavianos, pelas seguintes pes-
soas: ele, escultor grego radicado no Brasil desde 1961; Luis Carta, fundador, no ano se-
guinte, da Editora Três e, posteriormente, editor da versão brasileira da revista Vogue; David 
Serson, médico; e, claro, o próprio Aurelio. Ainda segundo o escultor, suas célebres peças de 
aço inox soldado, que fizeram dele um dos primeiros a trabalhar com este material e técnica 
no Brasil, foram resultado de grande incentivo dado por Martinez Flores. Vlavianos afirma que 

141  Beleza e originalidade. O Estado de São Paulo, São Paulo, 21 fev. 1971, Feminino, p. 98.
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o arquiteto havia visto, em Milão, peças de ferro soldadas com aspecto bruto e sugeriu que 
desenvolvessem algo com o mesmo vigor em São Paulo. O próprio nome Inter/design surgiu 
a partir de uma marca de design que havia visto na Itália.142

 Na verdade, a primeira empreitada pessoal do arquiteto na comercialização de obje-
tos de design deu-se com a criação da Artes & Objetos, ainda em 1963, com a esposa Stella 
Freyssinier e sua sócia na loja, a artista plástica Helena Carvalhosa. A Rua José Maria Lisboa, 
1139 foi o endereço da A&O por quase todo o tempo que a mantiveram aberta, tendo come-
çado antes em um sobrado na Alameda Franca, próximo dali.143 Segundo Helena Carvalhosa:

“Soube por uma colega, Edla van Steen, que um amigo dela havia montado uma loja de design 
na alameda Franca e que aguardava apenas um sócio com capital para abrir o espaço; estava 
tudo pronto. Eu tinha acabado de me casar, e um dos padrinhos havia me dado um terreno em 
Alto de Pinheiro – lugar muito agradável, mas despovoado na época. Vendi o terreno e com o 
capital, abri a sociedade com Aurelio sem bem conhecê-lo, ímpeto de jovem. Na loja vendía-
mos desenhos nossos e de outros, muitas vezes as ideias partiam da capacidade técnica de 
cada fornecedor – a partir disso, adaptávamos, experimentávamos com madeira, com o acrílico 
que era novidade. Itens de todos os tipos: colheres, bandejas, objetos variados, do utilitário ao 
decorativo – faziam lista de casamento muitas vezes na loja. Havia também a iniciativa do ar-
tesanato. Uma viajem bastante marcante foi a que fizemos Stella e eu para Salvador em busca 
de artesanato, em uma Kombi usada, na estrada recém construída ligando os dois estados. 
Encontramos pouquíssimos itens e do que trouxemos vendemos muito pouco. O popular não 
era entendido naquele tempo como um item de desejo. Em geral, estávamos tendo sucesso no 
primeiro endereço, subimos para o piso de cima que era maior e depois pensamos em nos mu-
dar. A casa na José Maria, era a primeira de um conjunto de quatro casas geminadas, naquela 
época adquirir um imóvel próprio era mais descomplicado do que é hoje. Compramos e Aurelio 
fez a reforma. Como não tínhamos muitos recursos fizemos muito pouco, mas esta era a espe-
cialidade do Aurelio – fazer muito com pouco. Flores projetou um muro rugoso e espesso junto 
da calçada com uma inclinação ascendente como nas antigas construções mexicanas. Neste 
muro, abriu-se apenas uma única porta com folha de vidro tipo blindex; na fachada apenas a 
porta transparente e o logo da A&O, desenhada pelos amigos de Aurelio da Metro 3, posterior-
mente, DPZ. O que era então o espaço da garagem foi coberto com laje, nesta cobertura Flores 
abriu um óculo central que iluminava o espaço todo de maneira especial – uma intervenção 
pequena para máximo efeito. Com a fachada original do piso inferior demolida, a loja ganhava 
todo o comprimento do terreno. O espaço interno era todo branco, como gostava Flores. Ape-
nas um parêntese para comentar o impacto que me causo seu apartamento, ali na ladeira ao 
lado do Masp – era todo branco com móveis baixos sem encosto, algumas cadeiras de design 
e mesinhas Saarinen decoradas com vasos de frutas ou pequenos arranjo de flores só com a 
corola; uma estética muito particular, uma experiência de espaço que realmente nunca tinha 
tido. Na loja, não era diferente, pequenas mesinhas com três tamanhos de tampo formavam 
uma parte dos expositores; em outro trecho mais elevado, um jogo de espelhos prolongava e 
duplicava os módulos cúbicos dispostos em cascata; na frente poucas mesas no perímetro do 
espaço; e nos fundos ficava a mesa da Stella, de costas para a escada. Eu fazia todo o traba-
lho de campo, indo de um canto ao outro da cidade, falando com fornecedores e Stella fazia 
o social, recebendo as pessoas na loja. Fazíamos um horário diferente das outras lojas, das 
14h às 22h. De sábado, servíamos batidinhas e caipirinhas – como era comum naqueles dias, 
se saía para passear na Augusta, ver as novidades na cidade –, e a nossa loja estava neste 
roteiro. Recebíamos muita gente do meio criativo, e a aceitação era grande entre estrangeiros 
e turistas que já estavam mais familiarizados com este tipo de espaço e artefatos. Esta obra do 
acaso me introduziu às artes plásticas, entrei em um novo mundo que não era o meu, e que 
me abriu muitas portas”.144

Em 1971, com curadoria de Pietro Maria Bardi, o Masp organizou a mostra Mobiliário 
Brasileiro: premissas e realidade que contou com a participação tanto da A&O quanto da Inter/

142 Depoimento de Nicolas Vlavianos ao autor. São Paulo, 14 de março de 2016.
143 Depoimento de Gerardo Martinez ao autor. São Paulo, 21 de dezembro de 2016.
144  Depoimento de Helena Carvalhosa ao autor. São Paulo, 08 de dezembro de 2017.
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design, além de outras marcas: a Ambiente, Aki, Ao Gôsto, Arrendamento, Bernardini, Forma, 
Dominici, L’atelier, Hobjeto, Lafer, Probjeto, Tecnogeral e Ruth Decorações.145 A A&O abriu 
as suas portas por volta de uma década, em um projeto pioneiro para São Paulo no campo 
do design. Embora a loja fosse bem-sucedida, inclusive financeiramente, Helena Carvalhosa 
tinha a perspectiva de estudar artes plásticas – concluiria na Fundação Armando Alvares Pen-
teado em 1977, com reconhecimento artístico muito anterior, no Masp em 1972 –, enquanto 
Martinez Flores abriria, em seguida, a Inter/Design. Decidiram que a marca e o negócio A&O 
ficariam com Aurelio e o imóvel com Helena; a marca logo foi vendida e a casa até hoje é 
preservada pela família Carvalhosa.

De modo paralelo e em menor proporção, na mesma década de 1960, Aurelio e Stella 
também mantinham a Artes do México, importando produtos daquele país. A loja era coman-
dada por Stella e Monique Zaragoza, cônjuge de José Zaragoza. A ideia de criar a Inter/design 
surgiu durante uma viagem pela Europa, quando Flores identificou novidades em matéria de 
móveis e a necessidade de ter no Brasil alguma loja semelhante às de lá – disposição muito 
incentivada por Gio Ponti no contexto Italiano. A revista Casa & Jardim aponta que o arquiteto 
vendeu alguns desenhos para firmas italianas, os quais seriam lançados no mercado de lá.146 
Segundo comentários de Flores, para o jornal Correio da Manhã, a faixa socioeconômica que 
aceitava estes artigos era muito reduzida. Não pelo poder aquisitivo, mas pelo nível cultural: 
“São cadeiras simples, de boa forma. Mas há pessoas que preferem a falsidade do colonial, 
fabricado hoje (às vezes até mal copiado), por medo do vizinho ver que está usando coisas 
tão simples. Não é só aqui, em qualquer outro lugar do mundo existe uma grande faixa social 
que não tem mesmo gosto. Mas as pessoas certas estão aparecendo. [Referindo–se ao vidro 
fumê da fachada] Pode parecer esnobismo, mas não é. Veda a visão de quem passa na rua 
porque realmente não temos esta loja para o grande público. A pessoa que vem comprar aqui 
sabe o que quer e sabe o endereço”.147

 Desde o início a Inter/design importava poucas peças, mas de diversos designers: um 

relógio desenhado por Richard Sapper; uma caneta de Marco Zanuso; pesos de papel em 

cubos de cristal, de Bruno Munari; abridores de garrafa do grupo Cini e Nils; e pratos pintados 

da Fornasetti. Depois de duas semanas de funcionamento, Aurelio já teve uma constatação 

positiva, segundo o Jornal do Brasil:148 o público que ia até a loja entendia mais do assunto 

do que há oito anos, quando abriram a A&O na Alameda Franca. Além de peças desenhadas 

pelo arquiteto, a Inter/design frequentemente contava com objetos da Danese, famosa firma 

de Milão. À parte do mobiliário, exposições de arte eram organizadas para que as peças se 

mostrassem integradas ao espírito de seu tempo e o lugar superasse a simples proposição 

145  Mobiliário brasileiro: premissas e realidade. Catálogo de exposição. São Paulo: MASP, nov./
dez. 1971.
146 A importância do desenho industrial. Casa & Jardim, n. 193, Rio de Janeiro, 34, fev. 1971, p. 
26-31.
147 “Design”: segredo está na simplicidade. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 10/11 jan. 1971. p. 
08.
148 SOUTELLO, Mônica. Quase tudo que reluz é moda. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 10 e 11 
jan. 1971, Revista de domingo, p. 8.
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de um espaço para consumo – como por várias vezes tinha-se na Forma e em outros esta-

belecimentos. A primeira delas foi uma exposição de litografias de John Lennon, Vassarely, 

Miró, Salvador Dali e Calder. Em entrevista, Aurelio Martinez Flores relembra a transição para 

o negócio próprio:

“Após dez anos, de 1960 a 1970, terminou meu contrato [com a Forma]. Meu salário era alto 
e a empresa não precisava mais de mim, então fizemos um acordo financeiro e saí. Como 
eu não tinha clientes para arquitetura, apesar de continuar fazendo os interiores a pedido da 
Forma, surgiu a ideia de abrir uma loja com objetos de design internacional, que não havia em 
São Paulo. Eu conhecia os arquitetos, e não os clientes. Convidei alguns sócios – entre eles 
Luís Carta e o escultor Nicolas Vlavianos – e abrimos a Inter/design, na alameda Lorena. Para 
comprar o que venderíamos, fui até Milão e trouxe todas as novidades de design, duas ou três 
unidades de cada peça. Havia de tudo. A Valentine, máquina de escrever desenhada por Ettore 
Sottsass, era vendida na Inter/design. A loja parecia um espaço de exposições, com carpete 
branco e poucos objetos. Uma loja visualmente limpa, para que as peças se destacassem. Eu 
tinha o escritório em cima da loja, mas não havia clientes de arquitetura”.149

 Um sofá de aço cromado e couro, datado de 1965, projetado por Aurelio Martinez 

Flores é um dos móveis que figuram na mostra sobre mobiliário brasileiro organizada por 

Pietro Maria Bardi, no Masp, em 1971. Com 200 peças cedidas por colecionadores e 17 fir-

mas da capital, a mostra pretendia oferecer uma breve história do desenho e da indústria nas 

duas décadas e meia anteriores.150 A estratégia de Bardi, nesta primeira exposição do gênero 

realizada no Brasil, era expor lado a lado móveis coloniais e peças contemporâneas, a fim 

provocar a reflexão sobre o mobiliário adequado ao seu tempo e de valorizar historicamente, 

as criações. No mesmo ano da exposição, a revista Casa & Jardim informou que o sofá seria 

lançado brevemente – indicador de que até a data tratava-se de um protótipo.

 A Inter/design cumpriu um papel que até então era desempenhado timidamente pelas 

empresas moveleiras, como a própria Forma. Sabia-se bem que o escopo do design não se 

resumia a cadeiras, mesas e sofás, muito embora estes itens ainda sofressem com a resistên-

cia do consumidor em aceitá-los como peças de expressão. Aurelio Martinez Flores inovou ao 

inserir no contexto paulistano uma loja especializada em objetos do cotidiano embebidos de 

desenho industrial ou, familiarmente, de design: uma máquina de escrever, uma caneta, um 

relógio, um isqueiro, um porta lápis, um peso de papel etc. – objetos utilitários e decorativos 

até então raramente vistos na prancheta do designer local. Segundo Aurelio: “inicialmente as 

pessoas achavam que nossos produtos eram malucos ou bonitinhos e compravam para levar 

para a casa em Guarujá, ou para o sítio. Agora já compram para a casa de São Paulo mesmo, 

o que não acontecia antes porque um cinzeiro de plástico, por exemplo, embora de bom de-

149 Entrevista à Fernando Serapião. Projeto Design, n.355, São Paulo, set, 2009, p. 10-13.
150 MUSEU inaugura mostra do mobiliário. O Estado de São Paulo, São Paulo, 30 nov. 1971, 
Geral, p.14.
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senho, não representava status”.151 Neste mesmo artigo, Martinez Flores revela que também 

realizaria projetos de arquitetura de interiores, o que indica a predisposição do arquiteto, des-

de o início da Inter/design, em desempenhar o ofício de arquiteto.

Eis que para o arquiteto, imbuído do espírito do design, ou desenho integral, não há 
distinção de importância do objeto a ser projetado, contanto que dotado da “boa forma”.152 
Sem embaraço, como o fez várias vezes, Martinez Flores se colocou a explicar  desde uma 
cadeira, criação sua – O Jornal do Brasil traz a participação do arquiteto na UD, Feira de Utili-
dades Domésticas de 1978, compartilhando um stand com Cléber Machado, Maurício Mattar, 
Sérgio Rodrigues, Joaquim Tenreiro e Domênico Calabrone153 –, passando pela elucidação 
de objetos ordinários, como a função de uma mesa de centro,154 até chegar em obras de 
arquitetura, suas e de outros. Enquanto sua loja se destacava na seara do design, seu escri-
tório de arquitetura, inicialmente de interiores, ganhava espaço na mesma medida em que se 
delineava o escopo da disciplina no Brasil. E cada novo objeto recebia destaque nos jornais: 
“Aurelio Martinez Flores recheou sua Inter/design com um lote multicolorido de artesanato 
mexicano”155; “colocou nas prateleiras objetos recém aterrizados do MOMA de Nova York”;156 
“porta-guardanapos de acrílicos multicoloridos triangulares ou quadrados”;157 “um jogo de xa-
drez de Josef Hartwig, de 1924, da escola Bauhaus”.158

Interiores

Sua primeira obra no Brasil será realizada dois anos mais tarde e será elucidativa 

não apenas da maneira como abordará a arquitetura, mas do código de interiores, elaborado 

e reconhecido em suas obras. Muito influenciado pela lógica do Planning Unit de Florence 

Knoll e com a desenvoltura conquistada na Forma, em nenhum momento a tarefa de projetar 

o espaço interior de um edifício lhe parecerá incumbência menor. Pelo contrário, esta será 

vista como principal ponto de contato do usuário com o lugar – negligenciá-la seria um grande 

equívoco na ótica do arquiteto. Sobre a composição dos espaços internos, continuamos em 

falta de artigos: ou estudam-se as obras ou os móveis que elas contêm, mas raramente sua 

151 SOUTELLO, Mônica. Op. cit., p. 8.
152 MARSIAJ, Angela. Os caros objetos do design. Folha de São Paulo, São Paulo, 31 jul. 1986, 
Caderno Ilustrada, p. 48. 
153 O “design” dos escultores na UD. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 14 mai. 1978, Caderno B, 
p. 2.
154 TAVANO, Janette. Mesa de centro serve até para por os pés. Folha de São Paulo, São Paulo, 
18 out. 1987, Estilo, p. 10. 
155 PASCOWITCH, Joyce. Entrelinhas. Folha de São Paulo, São Paulo, 14 dez. 1991. Caderno 
Ilustrada. p. 02. 
156 PASCOWITCH, Joyce. Entrelinhas. Folha de São Paulo, São Paulo, 12 dez. 1990, Caderno 
Ilustrada, p. 02. 
157 Beleza e originalidade. O Estado de São Paulo, São Paulo, 21 fev. 1971, Feminino, p.98.
158 A arte de presentear por quem entende do assunto. O Estado de São Paulo, São Paulo, 28 
nov. 1976, Feminino, p.278.
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composição no espaço. O livro Residências Interiores da editora Acrópole, de 1956, chegou 

próximo de verificar esta demanda, ao compilar interiores selecionados de residências publi-

cadas desde a fundação da revista Acrópole, em 1938, nas palavras do editor:

“Focalizamos neste Livro projetos de residências e sugestões para decoração de interiores, 
divulgados em diferentes ocasiões pela Revista Acrópole. É o primeiro trabalho no gênero a ser 
editado no país e representa mais um esforço nosso em divulgar o que de importante ocorre 
nos diferentes ciclos da residência em geral. Tudo que se realizou até hoje de interessante 
no gênero foi sempre publicado pela Acrópole, com o objetivo de promover uma aproximação 
maior entre o grande público e os que labutam num dos diferentes setores da arquitetura, da 
engenharia ou da decoração. Segundo esse afã de servir bem, Acrópole apresenta agora aos 
seus leitores um volume ilustrado, contendo valiosos trabalhos projetados ou já realizados en-
tre nós. Trata-se de um verdadeiro espelho da morada brasileira”.159

 Esta publicação, ao lado do livro Residências em São Paulo 1947-1975, de Marlene 
Milan Acayaba, nos entrega amostragem significativa dos interiores residenciais de grande 
parte do período moderno no Brasil, mais especificadamente em São Paulo, cobrindo de 
1938 a 1975. Neles encontramos diversas situações: residências com plantas apresentadas 
sem a disposição do mobiliário – o que qualifica desprendimento na formulação da vivência 
interna, ou que este trabalho devesse ser realizado por outrem, um decorador –; em poucas 
delas a arquitetura recebe interferência devido a uma conformação desejada na disposição 
do mobiliário – uma parede côncava na sala de jantar para mesa circular, como ocorre em 
uma residência do arquiteto José Augusto Belucci –; muitas casas confortáveis com móveis 
arrimados no perímetro dos ambientes; ou mesmo residências de grande porte com mo-
biliário constrangido em conformações típicas de casas convencionais; algumas possuem 
mobiliário integrado à marcenaria e, com o passar do tempo, e experiências envolvendo o 
concreto armado em São Paulo, alguns deles passaram a ser moldados in loco, no concreto. 
O fato é que, em raríssimas ocasiões, o mobiliário era pensado juntamente com o projeto de 
arquitetura. Por este feito reconhecemos até hoje, unidade nos trabalhos da Branco & Preto, 
da Ambiente S.A., da Forma S.A., e em menor escala, da Tenreiro – Móveis e Decorações – 
embora houvesse outras, com interesse apenas na venda da peça avulsa, sem grandes orien-
tações ou projeto de decoração.160 A arquitetura de interiores de Martinez Flores em muito se 
beneficiou da compreensão da metodologia de design integral, concebida inicialmente por 
Florence Knoll.161 Como poderá ser visto nos trabalhos que desenvolveu e nos depoimentos 

159 Residências Interiores. São Paulo, Editora Acrópole, 1956, p. 03.
160 Algumas delas, nas principais capitais, Rio de Janeiro e São Paulo: Artécnica Ltda. na Rua 
Marques de Itú, 61; Aurel Hedvig, na Rua Guarara, 95; Carlos Martins Spira, na Rua Augusta, 953; 
Dinucci, na Rua Augusta, 760; G. Layolle, na Rua Figueiredo Magalhães, 88; Galeria Oriental Ltda., 
na Rua D. José de Barros, 32; Home Studio Arte Decorativo, na Rua Santa Isabel, 66; Jean Muller, na 
Praça da República, 299 - 9º andar; Mobíia Contemporânea, na Rua Vieira de Carvalho, 191; Móveis 
de Aço Fiel S.A., na Rua Cachoeira, 670; Móveis Suecos Artodos, na Rua Major Sertório, 96; Móveis 
Teperman, Avenida Rangel Pestana, 2109; OCA, Rua Jangadeiros, 14 - Rio de Janeiro; Pierre Weckx, 
na Rua Augusta, 2369 - 1º andar; Dominici, Rua 13 de Maio, 53; Fábrica Metalúrgica de Lustres Ltda., 
Rua Pelotas, 141; Nadir Figueiredo S.A., na Rua Independência, 382. 
161 Etapas da Unidade de Planejamento de Florence Knoll: Preparação da lista de verificação 
dos requisitos do plano com ênfase na flexibilidade e na adaptação. Adaptação de todos os materiais 
para se adequar ao conceito arquitetônico do projeto. Seleção e desenvolvimento de projetos para 
eficiência, uso funcional e qualidade estética. Preparação dos projetos de ocupação, desenhos de 
locação, e perspectivas e desenhos de apresentação para arquivo do cliente. Planejamento do design 
de interiores em detalhes, incluindo móveis e têxteis, levando em conta a durabilidade e manutenção. 
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de alguns usuários de seus espaços, Aurelio buscava a vocação do lugar na elaboração de 
suas propostas. Verificaremos, nos ambientes criados por ele, a autonomia de uma peça em 
relação a outra, ou de um agrupamento em relação ao outro, como se cada item tivesse, as-
sim como edifícios, seu recuo lateral mínimo – situação bastante diferente do acumulado de 
móveis e objetos que se amontoam nas casas de alguns de seus contemporâneos, às vezes 
em uma tentativa de conforto que o concreto era incapaz de oferecer. O elaborado equilíbrio 
que à primeira vista pode ser confundido com a fácil simetria, está presente na conformação 
dos agrupamentos – seja de um sofá com poltronas, ou de uma mesa de jantar com apoio –, 
costumeiramente, ancorados no eixo de uma janela, de uma obra de arte, ou de um elemento 
de destaque. Diferentemente, da abordagem contextual abrangente da Knoll, o aporte mexi-
cano de Aurelio, a partir de sua natureza pessoal e origem, é único.  Em seus projetos, longe 
de ficarem referenciados como repetições, dois aspectos são constantes: o da cor branca e o 
da aspereza, que fazem parte de seu código espacial elementar. Segundo Flores:

“Seria falta de modéstia falar que eu influencio o gosto. Não acho que meu trabalho siga ten-
dências. A cor branca não é nenhuma novidade em minhas obras, mas pode ser para os outros. 
Não sou criador do branco, só acho que as pessoas sempre ficam bem com fundo dessa cor. 
Não há modismo na arquitetura. A moda é muito passageira para mim, a cada estação ela aca-
ba. Se você segue uma tendência, acredita que está certo. Como uma religião, se acredita no 
catolicismo, se torna católico. Meu trabalho é muito particular, tenho poucos clientes, eles têm 
de se identificar comigo. Não faço muita concessão”.162

 Se, por um lado, o arquiteto se colocava em uma posição distinta, bem resumida por 

Pedro Moreira Salles – “diante de uma fila de clientes à sua porta que não existia”163 – esta 

mesma atitude lhe fazia chegarem os clientes de seu interesse – estes poucos seletos basta-

vam e foram os promotores de sua arquitetura. De acordo com sua antiga colaboradora, Tânia 

Eustáquio: “raramente havia atrito entre Aurelio e os clientes; estes quando o contratavam 

tinham profundo respeito e confiança pelo trabalho do arquiteto, de modo que os argumentos 

eram dificilmente cerceados”. De outra maneira a relação era interrompida logo no início, 

como presenciou algumas vezes o arquiteto e colaborador Ricardo Lemos.164 O seguinte de-

poimento de Eustáquio, sobre o primeiro contato com o arquiteto, de certa maneira revela a 

vacilação comum diante de um espaço operado por Flores:

Preparação e submissão de estudos em relação à iluminação e seleção de dispositivos elétricos. 
Preparação de projetos especiais para o trabalho de interiores, como unidades embutidas, secções 
e elevações de paredes, estantes, portas deslizantes, painéis, e trabalhos similares, se necessá-
rio. Seleção de esquemas de cores para o interior. Seleção e design de todos os itens acessórios, 
como bandejas de cinzas, bandejas de cartas, cestos de resíduos e itens similares. Preparação de 
desenhos de trabalho para todas as unidades especialmente desenhadas. Fabricação e correção 
de modelos 1:1 de todos os itens especiais não produzidos industrialmente. Supervisão de todos os 
itens durante a produção em fábricas locais, incluindo controle rigoroso sobre padrões de qualidade. 
Coordenação do programa de entrega para atender aos horários estimados pelo cliente. Supervisão 
da instalação completa do projeto. https://www.knoll.com/design-plan/story/the-planning-unit  (visitado 
em 04/06/2017).  
162 Designers. Folha de São Paulo, São Paulo, 19 jan. 1997, Revista da Folha, p. 09.
163 Depoimento de Pedro Moreira Salles ao autor. São Paulo, 22 de março de 2017.
164 Depoimento de Ricardo Lemos Furtado ao autor. Rio de Janeiro, 03 de abril de 2017.
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“Eu estava fazendo um trabalho sobre galerias de arte na faculdade, e o Aurelio tinha feito o 
projeto da galeria Skultura. Fiz o trabalho sobre esta obra e fui entrevistá-lo. Me recordo de 
ter falado na entrevista elogiosamente, que a casa que ele havia feito para o José Zaragoza 
parecia muito um projeto do Barragan. Lembro que ficou um pouco incomodado e disse – não, 
não parece! Mas aquele pátio, com aquela escada...  Claro que depois da entrevista fui pes-
quisar melhor. Isso foi em 1983. Passou um tempo depois da nossa conversa, e retornei para 
pedir trabalho. Me lembro que tinha uma arquiteta no escritório – estava bem pequeno – era 
a arquiteta baiana Maria José Gantois de Carvalho, quem trabalhava com o Aurelio desde o 
escritório antigo, na Rua André Fernandes; quando a sociedade de Aurelio acabou, a equipe 
se dividiu e a Maria José o acompanhou.  Por ocasião das férias da Maria José, ocupei o seu 
lugar; primeiro provisoriamente, e em seguida, por causa de novas demandas, permaneci. Mi-
nha primeira memória da arquitetura do Aurelio, lembro bem e me deixou totalmente inspirada. 
Era uma coisa pequena, a sala de reunião do escritório dele. Você entrava na sala e não havia 
nada. Era de um enorme rigor estético, e não tinha visto nada parecido. Lembro que havia uma 
parede forrada em linho cru, era elegante, tinha um quadro, uma pequena gravura do Picasso, 
e ao lado tinha uma escultura, não me lembro do nome do artista, mas era um bloco de ferro 
prensado. A cor daquele ferro escuro, só com o desenho do Picasso – você se sentava e era 
capaz de passar horas seduzido pela composição. A mesa era linda, o tom das cadeiras, a 
partir disso fui entendendo que ele tinha a compreensão do vazio, nunca era vazio de fato. 
Com pouco detalhes, na medida, com um senso de proporção que quando estava realmente 
envolvido, era surpreendente”.165

 A estética proposta por Martinez Flores carrega em seu benefício sua origem, embora 

os países dividam o continente, a presença efetiva da cultura mexicana deu-se por poucas 

vezes no Brasil ao longo do século XX – na maior parte delas, de maneira superficial ou estri-

tamente protocolar. A partir disso, pode-se afirmar que a perenidade do arquiteto quiçá tenha 

lhe ofertado a excepcional condição de ser ele o principal representante da arquitetura de seu 

país. Sob todos os efeitos e circunstâncias, Aurelio era anunciado como um arquiteto mexica-

no radicado no Brasil e seu trabalho jamais obliterou esta condição. No âmbito do mobiliário e 

interiores, entrevistado sobre A importância do desenho industrial, na ocasião da inauguração 

da Inter/design, Martinez Flores manifesta:

“A palavra ‘design’ é de origem inglesa. Nasceu como profissão, junto com o nascimento da era 
da indústria, ou como chamou Le Corbusier, a era da civilização da máquina. Tem sido uma 
palavra de difícil tradução para outras línguas: como por exemplo na Itália, o termo ‘disegno’, 
e na França, ‘dessin’, não sintetizaram exatamente o que pretendia. O termo style, de origem 
americana, também não é plenamente satisfatório, e então a escolha recaiu na palavra inglesa 
‘design’, embora tenha encontrado ainda algumas composições. É usada também na língua 
portuguesa, pois a tradição literal da palavra ‘desenho’ tem um significado um tanto vasto. 
Pois bem, esta palavra vem quase sempre acompanhada por ‘Industrial’, isto é, ‘Industrial De-
sign’ – que significa criação, a concepção de objetos a serem fabricados em escala (no plano 
industrial) e sempre acompanhados e dirigidos de acordo com o conhecimento do ‘designer’. 
Apesar de já ter mais de um século de idade, o desenho industrial continua sendo um incom-
preendido pelo público em geral. Quando começou a aparecer a máquina e a produção em 
escala, a confusão era total. Objetos que antigamente, apenas alguns privilegiados podiam 
possuir eram, subitamente, colocados no mercado, aos milhares, produzidos a um preço ra-
zoável pela máquina. Todos os objetos ficaram, de repente, ao alcance de muitos. O ‘designer’ 
é o indivíduo que realiza a atividade de criar, com sólidas bases técnicas e artísticas (estéticas) 
qualquer artigo para produção industrial. A técnica está sempre ligada à realização, porém é 
indispensável a beleza da forma e a função a que se destina o objeto. “A beleza não é o enfeite 
da expressão. É a própria expressão”. Todo progresso técnico está subordinado à função. A 
função é o funcionamento do isqueiro, do telefone, da máquina de lavar roupa, do automóvel, 
dos guindastes e do foguete lançado ao espaço, assim como duma simples cadeira ou de uma 

165 Depoimento de Tânia Eustáquio ao autor. São Paulo, 06 de fevereiro de 2017.
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colher. Toda função, entretanto, exige um material, e todo material uma forma. A princípio todo 
material está ligado a uma única forma, e, consequentemente, surge logo adiante a questão da 
forma perfeita. A beleza da forma, beleza do objeto de uso quotidiano, é uma velha aspiração 
do homem, talvez tão antiga como a própria humanidade. A beleza dos objetos está sujeita aos 
princípios estéticos de uma época. Há cem anos, por exemplo, o homem iniciava a construção 
de máquinas. Empenhado em solucionar o problema funcional, faltou-lhe tempo e entendimen-
to para resolver a questão formal. Sem dúvida, o técnico de então sentia-se coagido a adotar 
os seus produtos de uma forma ‘bonita’ e pensava ter satisfeito esse desejo emprestando or-
namentos da arquitetura. Naquela época ainda se desconhecia que a forma de um aparelho, 
digamos técnico, devia emanar, principalmente, da função a que se destinava. Só nos tempos 
atuais chegou-se a esta conclusão, e cumpre ao ‘designer’, atualmente, realizá-la e pô-la em 
prática. A beleza é apreciada pelo operário que trabalha diante duma máquina (de construção 
adequada e de linhas agradáveis), como de uma dona-de-casa ao usar os aparelhos e objetos 
que lhe facilitam o trabalho caseiro. Definindo os elementos de estilo atual, podemos dizer 
que (na pintura, por exemplo): a linha pura continua, o contraste manifesto de superfícies, uso 
moderado de elementos decorativos, ou composições de cores em superfícies descontínuas, 
aquilo que corresponde a nossa concepção de um desenho moderno. Dentro disto, o artista, o 
designer, o construtor, acham inúmeras possibilidades de desenvolvimento. Entretanto, existe 
aqui um perigo, algumas vezes subestimado, isto é, do ambiente falso. Nem tudo fica bem 
só por ser moderno. Por exemplo: uma escrivaninha projetada para ser instalada na diretoria 
de uma firma não ficaria bem em qualquer residência, mesmo se for de linhas modernas; da 
mesma maneira não se usarão os mesmos meios arquitetônicos ao projetar os interiores de 
uma igreja e de um restaurante. O estudo do ambiente, portanto – a questão da atmosfera 
agradável ou estimulante – deveria preceder a cada projeto e a cada construção. Esse estudo 
deve ser acompanhado, de perto, pela necessidade do conhecimento do material usado. Cada 
material possui características próprias, assim a forma de uma bandeja deverá ser diferente se 
esta for de plástico, de madeira ou de vidro. Isto é: o ‘designer’ não pode partir de conceitos es-
quemáticos, mas, sim, deve, em cada caso, reunir todos os fatores: configuração do ambiente, 
escolha do material, gosto do consumidor (conhecimento do mercado) e o aspecto econômico 
do novo produto. Hoje em dia nota-se em muitos países artigos industriais cuja forma e função 
reúnem integridade, harmonia e beleza, e são essas as vantagens pelas quais são preferidos 
pelo público consumidor. Pode-se observar, facilmente, que a qualidade da forma se tornou 
um fator econômico importante. A qualidade é a concepção básica e a meta a que aspira toda 
a economia vital e progressista. Que uma máquina de escrever, escreva, isto é a realização 
natural da indústria, mas que, além de escrever, seja leve, silenciosa, prática e econômica, isto 
se deverá a uma realização do seu ‘design’. O fim intrínseco da técnica é de tornar mais fácil 
a existência humana, tanto no setor material como no espiritual e estético. Esse conhecimento 
é uma obrigação para aquele que cria formas novas e para aquele que as admira, portanto 
para o produtor e para o consumidor. Todo aquele que produz e cria partindo de um senso de 
responsabilidade social, isto é, que se esforça em elevar o nível de vida geral, não pode opor 
à exigência de uma qualidade da forma. O gosto é, quase sempre, uma questão de educação. 
Inúmeros exemplos nos demonstram com quanta vontade os consumidores em geral aceitam 
um artigo de forma nova e agradável. Mostrar e convencer são tarefas de responsabilidade. E 
esta é a tarefa proposta pela nova loja, Inter/design.166

Além de proprietário da Inter/design, um artigo no O Estado de São Paulo menciona Flores 
como membro do Conselho de Artes Plásticas na Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia 
de São Paulo,167 na ocasião do concurso “Selo da Boa Forma”. Aurelio presidiu a comissão, ao 
lado de Licínio de Almeida, Claude Kubrusly, Dulce Carneiro e Maureen Bisilliat, em busca de 
objetos ou utensílios que melhor representassem os avanços do desenho industrial na indús-
tria brasileira, merecedores do “atestado de boa forma”. A Comissão de Fotografia e Design, 
inicialmente chamada de Comissão de Fotografia e Arte Aplicada, criada em junho daquele 
ano, também visava documentar ensaios fotográficos sobre determinados bairros tradicionais 
que aos poucos perdiam suas características originais, de modo a registrá-los para a memória 

166 A importância do desenho industrial. Casa & Jardim, Rio de Janeiro, n.193, fev, 1971, p.26-31 
e 34.
167 A arte de presentear por quem entende do assunto. O Estado de São Paulo, São Paulo, 28 
nov. 1976, Feminino, p.278.
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da cidade. A intenção final era criar um salão em que se exibiria o melhor conteúdo em matéria 
de forma.168

 Trabalhar a partir da escala do mobiliário dotou o arquiteto de uma notável sensibilida-
de construtiva. Casualmente, ao revelar a amplitude da atuação do designer – termo que lhe 
cai tão bem –, Aurelio nos dá uma pista de como seria sua atuação no campo da Arquitetura 
nos anos que seguiriam, ou de como projetar “da colher à cidade”169 solicita o mesmo em-
penho criativo. Segundo Luiz Recamán, em Bauhaus: vanguarda e mal-estar da metrópole, 
o termo design de fato tem sua derivação a partir das experiências realizadas naquele mo-
mento, na Bauhaus, que podia incluir tanto a planificação artesanal de um objeto quanto sua 
concepção determinada pela produção em série – sendo aquele o lugar onde se realizou essa 
inflexão do termo.170 Os argumentos do texto acima revelam alinhamento íntimo do arquiteto 
com os princípios da Bauhaus. Mesmo que distante das origens acadêmicas da Bauhaus no 
país, Martinez Flores criou condições legítimas para que aquelas concepções fecundassem 
na principal metrópole brasileira e fossem difundidas e assimiladas naturalmente. Não à toa, 
por várias vezes foi identificado como o divulgador da Bauhaus no Brasil.171

  A questão dos interiores, ainda hoje disforme, e muito pouco explorada pelos 
arquitetos, seja por crendice ou imperícia, tem no bojo da história sua natureza vacilante. Um 
dos poucos profissionais, contemporâneo de Flores, a enxergar a existência de um vácuo 
entre o móvel e a arquitetura foi o arquiteto suíço radicado no Brasil, Jacob Ruchti – bastante 
conhecido por sua atuação na Branco & Preto. Não foram poucas as vezes em que o arquiteto 
se manifestou sobre o assunto, “Decoração? Não existe mais. É o que dizem os arquitetos de 
interiores”172 e “Arquitetura de Interiores no Brasil”, são apenas alguns dos registros da tenta-
tiva de Ruchti em qualificar o ofício. A seguir, um excerto do segundo artigo:

“Há necessidade no Brasil de um arquiteto especializado em interiores, porque o arquiteto que 
projetou a casa ou o edifício, ou a fábrica, ou o escritório, não levou o projeto até suas últimas 
consequências [...] antes de mais nada, a gente deveria definir em que consiste a atividade de 
arquitetura de interiores, no sentido de mostrar que ela não é nada mais, nada menos, do que 
parte da arquitetura de uma edificação para qualquer finalidade”.173

 Aurelio, assim como Ruchti, tinha a convicção de que o conceito de decoração não 
era mais possível – em suas palavras, “a decoração é uma ideia que acabou no século XVIII”.
174Seu didatismo empírico fez com que lecionasse arquitetura de interiores e escrevesse sobre 

168 Concurso: procura-se o selo da boa forma. Folha de São Paulo, São Paulo, 21 nov. 1976, 
Artes Visuais, p.88.
169 Conhecido aforismo que representa a ideia de “desenho total” da Bauhaus; de autoria impre-
cisa, já foi creditado a Adolf Loos, Walter Gropius, Le Corbusier, Ernesto Nathan Rogers e Max Bill.
170 RECAMÁN, Luiz. Bauhaus: vanguarda e mal-estar da metrópole. In: Jorge de Almeida e Wol-
fgang Bader (orgs). Pensamento alemão no século XX, v. III – Grandes protagonistas e recepção das 
obras no Brasil. São Paulo: CosacNaify, 2013, p. 55-79.
171 Mobiliário. Folha de São Paulo, São Paulo, 03 nov. 1985, Casa e Companhia, p. 11. 
172 RUCHTI, Jacob. Decoração? Não existe mais. É o que dizem os arquitetos de interiores. Re-
vista Mais, nº 9, São Paulo, abr. 1974.
173 RUCHTI, Jacob; PENTEADO, Fabio. Arquitetura de Interiores no Brasil. Projeto e Construção, 
São Paulo, 1970.
174 SANTOS, Cecilia Rodrigues dos. Aurelio Martinez Flores: exercícios de colagem sobre fundo 
branco. Arqtexto, n. 13, Porto Alegre, 2008, p. 49.
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decoração na metade da década de 1970. Nota-se que o arquiteto, mesmo diante de toda a 
conotação sobre o encargo do decorador, jamais se eximiu da função ou do título175 – à lem-
brar de sua participação no I Encontro Nacional de Arquitetura de Interiores e Decoração, na 
Bahia, com a participação de Ruy Ohtake, Adriana Adam, Silvio Oppenheim, Mário Cravo, en-
tre outros176 –, pelo contrário, garantiu seu lugar à mesa e a integridade de suas obras a partir 
da indistinção de interior/exterior, muito próximo do que também apregoava Jacob Ruchti.

 Durante a existência da Inter/design, foram muitos os interiores de Flores, especial-
mente de apartamentos – vários já não existem mais –, alguns edifícios e, destes um número 
ainda menor preservam-se até hoje conforme sua concepção original. Das mais de sessenta 
obras formalmente catalogadas, estima-se que um terço esteja operando e que apenas meta-
de destas seja de acesso público – um dos motivos pelo qual Martinez Flores segue anônimo, 
de conhecimento de um pequeno grupo privilegiado. Da mesma maneira que a abertura da 
Inter/design foi noticiada com euforia, seu fechamento em 2006 foi visto com pesar: “A turma 
do design está um pouquinho órfã. Com seu estilo urbano e sofisticado a Inter/design, que 
nasceu nos anos 70 e foi precursora de objetos para casa e escritório com design contem-
porâneo, na Alameda Lorena, fecha suas portas. Várias gerações foram influenciadas pelo 
trabalho de Aurelio Martinez Flores e Stella Freyssinier, que nos anos 60 foi proprietária da 
Artes do México e da Arte e Objeto”.177

Primeira obra no Brasil, 1973

 A Residência Zaragoza, no Guarujá, é considerada por Martinez Flores sua primeira 

obra de arquitetura no Brasil. Segundo José Maria Martinez Zaragoza, seu proprietário, aque-

la também foi sua primeira casa construída, após poupar suas economias por algum tempo.178

“Conheci o Aurélio nos anos 1960, logo que ele chegou ao Brasil. Eu tinha, nessa época, junto 
com Francisco Petit, um estúdio, Metro 3, de propaganda, design, desenho industrial e arqui-
tetura promocional. Um dos clientes era a Forma, que tinha a patente dos móveis Knoll, cria-
dos por nomes como Mies van der Rohe, Eero Saarinen e Marcel Breuer. Fiz uma campanha 
para as poltronas do Mies van der Rohe e quem deveria aprovar era um senhor indicado pela 
Knoll de Nova York para supervisionar a produção dos móveis e a comunicação criada para 
eles. O nome dele era A.M.F., Aurélio Martinez Flores. A partir daquele dia, hablando español, 
tornamo-nos amigos. A família Flores – Aurélio, Stela e filhos – morava num prédio na avenida 
Paulista e nós na rampa do túnel da avenida 9 de Julho. Éramos quase vizinhos. Stela, esposa 
de Aurélio, e minha mulher ficaram muito amigas. Eu tinha um terreno na praia de Pernambu-
co, no Guarujá. Perguntei ao Aurélio se ele gostaria de construir uma casa na praia. Naquela 

175 Vale lembrar que Florence Knoll enfrentou embate parecido na delimitação do campo de inte-
riores nos EUA na década de 1950, ainda em razão de muitos desentendimentos na abrangência do 
seu trabalho; por várias vezes diria – “I am not a decorator!”.
176 Congressos e convenções: Arquitetura de Interiores. Folha de São Paulo, São Paulo, 24 mar. 
1978, Caderno Turismo, p.28.
177 GIOBBI, Cesar. Design em catálogo. O Estado de São Paulo, São Paulo, 22 out. 2006, Ca-
derno 2, p.168.
178 Depoimento de José Zaragoza ao autor. São Paulo, 03 de fevereiro de 2016. Devido ao 
esquecimento de alguns fatos, e desejo de narrar a história de sua relação com Martinez Flores de 
acordo com o vigor do passado, Zaragoza apontou este relato seu como sendo importante: MORAES, 
Carlos. Caixas de Sentimentos. Private Brokers, n. 28, São Paulo, 06 jan. 2015, p.56-65.
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época o Aurélio, sendo mexicano, não poderia assinar o projeto, mas eu não estava nem aí, ele 
também não. Fomos visitar o terreno e, enquanto conversávamos, ele foi rabiscando e assim 
surgiu o projeto. Uma beleza! A casa saiu na revista Architectural Digest. Walter Moreira Salles 
viu e quis conhecer a casa e o arquiteto. A amizade entre os dois resultou em diversas grandes 
obras. A família Flores mudou-se para o prédio em que eu e minha família morávamos, na rua 
Professor Picarolo. Luis Carta, que estava sempre com a gente, morava na rua Suécia, onde 
vivo agora. Quando ele se mudou para Madri, comprei a casa dele e, de novo, convidei Aurélio 
para fazer uma casa. ‘Uma casa não, um palácio!’, respondeu. E assim fez. Aurélio é inesquecí-
vel. Toda vez que vou ao Guarujá, penso nele. Toda vez que entro na minha casa aqui em São 
Paulo, penso nele e, quando entro no meu estúdio, não posso deixar de lembrar-me dele”.179

 Na versão autografada do único livro de Martinez Flores, a dedicatória à Zaragoza: 

“Para meu fraternal amigo José. Sem cuja confiança ao me confiar minha primeira obra no 

Brasil, este livro não teria sido possível”. Aurelio esclarece, em entrevista, sobre a casa e o 

caderno mencionados:

“Zaragoza era sócio de [Francesc] Petit na agência de publicidade Metro 3. Décio Pignatari era 
redator lá. Fazíamos parte do mesmo círculo social, mas conheci primeiro Petit. Com o tempo 
me aproximei de Zaragoza, talvez pela raiz de cultura ibérica, eu mexicano e ele espanhol. O 
que também facilitou foi morarmos no mesmo prédio, eu no sétimo andar e ele no décimo, em 
um edifício que fica na alça do túnel da avenida 9 de Julho, perto da Fundação Getúlio Vargas. 
Ele era um diretor de arte de sucesso, mas ainda não tinha criado a DPZ. Ficamos muito ami-
gos na época e quando ele comprou o terreno no Guarujá me chamou para desenhar a casa. 
Fizemos o projeto com muita facilidade, bebendo uísque um na casa do outro, em seis meses, 
e eu nem cobrei nada pelo trabalho. [...] o livro foi um presente que Zaragoza fez, juntamente 
com minha mulher, para mim. Tem diversas colagens, fotos da família, desenhos, plantas e 
muitas outras coisas, enfim, é uma espécie de registro das sensações que sentimos durante a 
criação da casa. Pietro Maria Bardi, quando viu o livro, gostou muito e achou que deveríamos 
fazer cópias, uma pequena tiragem. Mas eu não dei muita bola, achei que a ninguém importa-
va, mas era um documento. Deveria ter feito, não?”180

 Do livro não localizado, resta apenas um croqui de Zaragoza da primeira visita que 

fizeram ao terreno. Sobre o lugar, o arquiteto Maurício Azenha Dias faz uma ampla pesqui-

sa a respeito das residências modernas da praia de Pernambuco e identifica que as casas, 

respeitadas suas diferenças, continuavam vinculadas aos princípios dogmáticos da escola 

paulista.181 Ele seleciona em sua amostragem: a Residência Stephan Neuding (1959) do ar-

quiteto Gian Carlo Gasperini; a Residência Sérgio Lunardelli (1964) de Eduardo Longo; a 

Residência Roberto Letaif (1967) de Sami Bussab; a Residência Melanie Farkas (1971) de 

Rodrigo Lefèvre; a Residência Milton Sabag (1972) de Miguel Juliano; a Residência Giacinto 

Micales (1975) de Eurico Prado Lopes; a Residência Cláudio Tozzi (1976) de Décio Tozzi182; a 

Residência James King (1980) de Paulo Mendes da Rocha; a Residência Gustavo Halbreich 

179 Cf. depoimento anterior.
180 Entrevista à Fernando Serapião. Projeto Design, n.355, São Paulo, set, 2009, p.10-13.
181 DIAS, Maurício Azenha. Arquitetura moderna na praia. Residências na Praia de Pernambuco, 
Guarujá. Arquitextos, São Paulo, ano 04, n. 038.01, Vitruvius, jul. 2003 <http://vitruvius.com.br/revis-
tas/read/arquitextos/04.038/665>.
182 Os interiores desta residência foram projetados pelo arquiteto Isay Weinfeld. In: Apenas uma 
Casa. Casa Vogue Brasil, n. 2, ano 11, 1987, p. 76-81.
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(1985) de Haron Cohen; e a Residência Rafael da Luz (1986) de Oswaldo Arthur Bratke. A se-

leção – que não inclui a residência de Zaragoza – deixa evidente que, mesmo individualmen-

te, as residências compartilham entre si os princípios a que se contrapõem. Nesse sentido, 

o projeto de Martinez Flores, mesmo que já tivesse sido incluído nos estudos da academia 

brasileira, não teria sua aderência garantida.

 Fortuitamente, a residência Zaragoza não pode ser entendida pelos mesmos parâ-

metros dos projetos vizinhos. A começar pela fachada frontal, quase ausente. No desenho 

são dois longos retângulos cegos e sobrepostos, diferenciados pelo peso gráfico do grafite 

– traços de simplicidade intrépida, hoje amplamente difundidos na obra contemporânea de 

Ryue Nishizawa e Kazuyo Sejima, por exemplo. Quem passa na Avenida das Mangueiras, 

na praia de Pernambuco, quase não entende que o pequeno recuo lateral de 1,25m serve 

de acesso ao pedestre. Os carros não acessam o lote, não há garagem ou estacionamento 

para automóveis, e as máquinas tomam o gramado frontal. Ao transpor este pequeno acesso 

lateral através de um muro de 2,70m de altura, contíguo à rua, o ingressante não enxerga o 

jardim, que normalmente intermedeia a via e a casa; o muro perimetral em nada representa 

a necessidade de segurança que motiva o fechamento usual. Acessa–se o que parece ser 

já um espaço interior: um corredor comprido, com quase 20 metros de extensão, que leva o 

convidado a percorrer toda a largura do terreno dentro de um túnel enclausurado. No extremo, 

há luz abundante que, por contraste, se torna ofuscante. Chegando próximo da ponta, vê-se 

que a luz foi apenas um artifício; a saída é à esquerda. As casas mexicanas são conhecidas 

por esta antecâmara que relaciona o exterior imediatamente com o interior das residências – a 

Casa Gilardi (1976) de Luis Barragán ensaia um corredor autônomo, mas além de se tratar de 

um projeto posterior, não corresponde a uma antecâmara, senão a uma ambição similar de 

percurso enigmático.

 Todavia, na casa de Martinez Flores, o corredor/antecâmara conduz para um pátio 

aberto. Mas não será este o pátio comum à arquitetura ibérica, como fizeram os árabes – 

quando a casa circunda o pátio e este é seu complemento unificante.  Aqui, a relação do pátio 

é maior com o jardim posterior do que com o programa da residência; a porta principal ainda 

não foi cruzada. Ocorre como se a casa almejasse outra frente – até mais importante que a 

primeira –, para o campo do Clube de Golfe do Guarujá que estende o jardim até aonde a vista 

alcança. Um rasgo na alvenaria é que concebe a vista, tem a altura de uma porta e largura 

de quase seis metros – permite construir o externo interiorizado quando a treliça de madeira 

está cerrada, ou o interior externalizado quando aberta. Uma única escada – extrusão dire-

ta da alvenaria – interrompe a monotonia do perímetro quadrangular – branca como toda a 
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casa, sua função parecer ser aproximar o homem do céu azul do litoral e dar-lhe a vista do 

alto. Mesmo que seja uma casa despojada e na praia, a presença da porta principal indica 

que despojamento não refuta protocolo. A porta de madeira recebeu uma escultura de ferro 

aplicada: a “árvore da vida”. As salas de estar e jantar pouco se diferenciam, com exceção do 

pé direito mais baixo do jantar – estratégia que será recorrente nas residências posteriores –, 

ambas compartilham portas amplas, porém não totalmente devassadas para o jardim. Quan-

do os caixilhos são recolhidos para o interior dos enchimentos de alvenaria, o vão libera-se 

completamente como se tal artifício de vedação não fosse necessário existir e a vida fruísse 

com mais liberdade.

 O espaço social separa-se da cozinha e dos quartos por um anteparo: da categórica 

geometria do estar, adentramos o intrincado setor de serviços. Entre duas alvenarias, a larga 

escada interna conduz, curiosamente, apenas ao dormitório do casal no piso superior – a as-

censão é motivada por uma escultura religiosa do século XVI no ponto de fuga, iluminada por 

uma zenital no final do patamar. As pisadas em ipê contrastam com a cerâmica branca feitas 

artesanalmente e utilizada em toda a casa. Ampla, a suíte do casal esconde, além da vista pri-

vilegiada, a solução técnica para o reservatório de água. A caixa d’água é um dos elementos 

curiosos da arquitetura residencial paulista – ora oculta entre laje e telhado, ora a extensão de 

um dos pilares, ora completamente isolada, e no pior dos casos um volume impensado sobre 

a cobertura –, e a solução de Martinez Flores foi a de criar um colchão de água de 50cm so-

bre toda a área de laje do banheiro do casal. A preocupação era a de não ultrapassar a cota 

mais alta do muro de alvenaria circundante com qualquer elemento incauto. Se, no quarto do 

casal, ela é uma plataforma central, nos três quartos do térreo, a cama é um elemento fixo no 

comprimento da alvenaria, como das cabines de dormir dos antigos navios. Enxutos, os três 

quartos do térreo dividem dois banheiros pequenos, sendo um deles compartilhado pela casa. 

Visivelmente, são quartos feitos apenas para dormir, e as janelas de pequenas dimensões, 

voltadas para um dos recessos do lote, não deixam dúvida.

 Um pequeno hall articula os quartos e estar com a cozinha, sugerindo um terceiro 

ponto de acesso na casa mais próximo dos quatro chuveirões para quem chega da praia. A 

cozinha, não diferente dos quartos, é reclusa e funcional; diferente da integração que permeia 

tantas outras casas contemporâneas a esta. Flores, nem mesmo no litoral, parece abrir mão 

das funções bem estabelecidas, que sua formalidade e formalismo lhe impõem. Cozinha, la-

vanderia e quitinete da empregada compartilham um pátio que, juntos, conformam um setor 

único de serviços. A divisão por funções é a ocorrência que mais aproxima Flores da moderni-

dade europeia que a nutre, já que a casa ganha uma unidade de medida própria. Dispensada 
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a modulação servil, os espaços são construídos um a um, quase autônomos em seu desenho 

– a fuga de conceitos demasiadamente estruturantes que apontam para a previsibilidade de 

tantas outras casas do período não acomete a residência do Guarujá.

 É justamente este desprendimento das ideias totalizantes que permitiram com que Au-

relio projetasse acréscimos sem prejuízo da proposição inicial nos anos que seguiram a sua 

finalização. Uma reportagem da revista Vogue,183 de janeiro de 1976, traz uma nova piscina. 

Em 1986, projeta um pórtico anexo a área social para substituir uma tenda quadriculada de 

lona vazada que aparece em uma das imagens da revista Architectural Digest,184 de 1977.  A 

maior complementação é o atelier anexo, construído no terreno adquirido posteriormente. O 

novo muro frontal é construído deslocado em relação ao anterior e, nessa diferença de ali-

nhamentos, um painel treliçado torna-se a única abertura da fachada, agora mais comprida 

e ainda hermética. O novo anexo prevê espaço para automóveis, mas seu percurso não é 

construído materialmente: com o tempo o rastro na grama é suficiente para indicar o caminho 

sem irromper o cenário. O atelier é construído como um novo volume branco, articulado à 

matriz por um pátio amplo, quase uma praça, com volume de ar esculpido a partir do vazio.

Mackenzie, 1975

 Aurelio já havia atingido certo reconhecimento no cenário paulistano quando foi convi-
dado para ministrar aulas na cátedra de Arquitetura de Interiores da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo Mackenzie, em 1975. O arquiteto Isay Weinfeld lembra-se do fato que originou o 
convite à Flores:

“Eu era estagiário de Jacob Ruchti quando este estava montando o curso de Arquitetura de 
Interiores para a Faculdade de Arquitetura, infelizmente, Jacob faleceu e não chegou a minis-
trar as aulas do curso que havia montado. A direção, na época, chamou o arquiteto e artista 
plástico Silvio Oppenheim (1941-2012) que era discípulo de Ruchti, e Aurelio Martinez Flores 
para ministrarem as aulas de Interiores”.185

 Oppenheim ministrou Arquitetura de Interiores no Mackenzie, de 1975 a 1979, en-
quanto Martinez Flores de 1975 a 1977 – apenas três anos, como comprovam seus documen-
tos pessoais e desenhos do acervo. Algumas hipóteses podem ser levantadas para o curto 
período, contudo os mais próximos apostam na crença de Aurelio de que se nascia arquiteto 
no sentido estrito da palavra – o que geraria certa animosidade para o professor. Em uma 
entrevista Aurelio diz: “O que é preciso para ser um bom arquiteto? Precisa nascer arquiteto. 
Sabe, acredito ser um dom. Um dom dado por Deus, ou por alguma divindade – falo em Deus 
pois toda a minha formação veio dos jesuítas. Estudei desde Aristóteles até São Tomás de 

183 Verão numa Casa Branca. Vogue Brasil, n.08 São Paulo, jan, 1976, p. 55-63.
184 CARLSEN, Peter. Special Feature: Architecture: Aurélio Martinez Flores. Architectural Digest, 
dez, 1977, p. 98-106.
185 Depoimento de Isay Weinfeld ao autor. São Paulo, 07 de setembro de 2016.
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Aquino. Por exemplo, o Chico Buarque tem um dom. Mahler tinha um dom. Com certeza eles 
não aprenderam a fazer o que fizeram na escola. Tem certas coisas que você nasce com elas. 
Niemeyer, Le Corbusier e todos esses grandes arquitetos nasceram com um dom. Veja: o 
Tadao Ando era boxeador”.186 Mirna Zambrana, sua última associada rememora a abertura da 
exposição Less Is More em 2008, na Panamericana Escola de Arte e Design, quando Aurelio, 
diante de uma plateia de estudantes, disse em seu discurso que não era possível estudar 
para ser um grande arquiteto, uma vez que partia de um dom divino. Mirna lembra-se que a 
fala causou desconforto momentâneo na audiência.187 Gerardo Martinez, o filho mais velho de 
Aurelio, recorda-se de ter ouvido a expressão várias vezes durante sua vida:

“Acho que o que ele queria dizer é que você nasce com certa sensibilidade, isso é realmente 
difícil de aprender. Você aprende a relação que as coisas têm entre si, como devem ser, isso 
faz parte da pesquisa, da aprendizagem; quer dizer, você não começa a fazer casas porque 
sim, há um apetite para isso. Fala-se muito que Frank Lloyd Wright, quando visitava seus 
clientes, mexia nos móveis para colocá-los no lugar onde deveriam estar, Mies a mesma coisa. 
Lembro-me que quando morávamos em Brasília, e meu pai nos visitava, centralizava mesas e 
deslocava cadeiras para os locais onde faziam sentido estarem”.188

 Marcio Kogan, aluno de Aurelio em 1976, reconhece que o trabalho de Flores tinha 
algo de especial em comparação a seus contemporâneos, mas a admiração e respeito que 
nutria pelo professor não o prevenia das notas baixas conferidas por Flores; nem a seu colega 
Isay Weinfeld, no ano anterior. Lembra-se de que seus trabalhos envolvendo a arte conceitual 
e arquitetura não eram bem recebidos pelo mestre notadamente formalista, mas as notas 
baixas representavam mais um conflito ético do que estético. Kogan ouvira de uma colega, 
em certa ocasião na Faculdade, que Aurelio havia mencionado que dois de seus alunos cer-
tamente obteriam êxito na carreira, referindo-se a ele e a Isay Weinfeld.189 O fato também é 
uma recordação para Weinfeld, que, do mesmo modo, lembra-se entusiasmado dessa fala 
enquanto estudante.190 Acredita-se que em suas aulas Aurelio trouxesse questões de seu 
escritório para que fossem exploradas pelos alunos. Em seu acervo constam trabalhos aca-
dêmicos de seis alunos do curso de Arquitetura de Interiores do Mackenzie, no último ano uni-
versitário, datados de novembro e dezembro de 1977; por razão desconhecida foram retidos 
no arquivo do arquiteto. Desenhos de Tereza Cristina Ferrari, Albertina Rosati Pereira, Paulo 
M. B. Rizzo, Jacqueline M. Zagha, Roberto Del Nero e Carlos Eduardo Chieregati. Junto às 
proposições dos estudantes, uma outra: um anteprojeto de autoria do próprio arquiteto, para 
um Centro de Desenho Industrial, no Edifício Senai, na Avenida Paulista nº 750, 1º andar.

Vogue, 1975

 Na miríade do desenvolvimentismo brasileiro, surgem, na transição da década de 1960 
para 1970, as primeiras revistas de segmentação editorial, voltadas para atender às neces-

186  BAVA, Cristina. Aurelio Martinez Flores. Casa Claudia, 2013 <https://casaclaudia.abril.com.br/
casas-apartamentos/aurelio-martinez-flores/>. 
187 Depoimento de Mirna Zambrana ao autor. São Paulo, 24 de novembro de 2015.
188 Depoimento de Gerardo Martinez ao autor. São Paulo, 21 de dezembro de 2016.
189 Depoimento de Marcio Kogan ao autor. São Paulo, 15 de março de 2016.
190 Depoimento de Isay Weinfeld ao autor. São Paulo, 07 de setembro de 2016.
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sidades de clientes específicos. A revista Manequim (1959) e Claudia (1961), que buscavam 
atingir o público feminino, começavam a inserir questões relativas à sociedade, comporta-
mento e moda; até então, o conteúdo disponível às moças eram as revistas de fotonovelas, 
com histórias românticas fotografadas.191

A arquitetura, cristalizadora dos costumes socioculturais mais estáveis e explícitos, 
dispunha, no programa arquitetônico doméstico desta época, o quarto de costura – algumas 
vezes próximo da copa, outras, dos dormitórios –,visivelmente de imprecisa locação dentro 
das estruturas convencionais de uma residência. A revista Vogue, trazida na década de 1970 
para o Brasil, foi fundada em 1892 nos Estados Unidos e continua sendo uma das revistas 
femininas de moda mais influentes do mundo.

O primeiro número da Vogue brasileira foi lançado em maio de 1975 e trazia para o 
público feminino conteúdo aprofundado de temas tradicionais ou mesmo novos assuntos de 
interesse. O corpo editorial começava a se diferenciar das demais revistas publicadas até a 
data – pensadas, escritas e editadas por homens. Nesta ocasião Luis Carta e Domingo Alzuga-
ray, embora fossem seus patrocinadores, não cercearam a participação feminina. A parte das 
questões de gênero, que dominavam, de fato, todos os âmbitos do trabalho, a revista Vogue 
destacou-se das demais publicações nacionais por entender e reportar que a mulher já havia 
conquistado outra inegável condição social. Muita desta compreensão veio imaterialmente im-
portada de discussões que já aconteciam no bojo da revista americana – o feminismo havia se 
consolidado, desde a década de 1960, enquanto movimento político integrado a muitas outras 
bandeiras, de lutas civis e minoritárias. Dentro deste aspecto, torna-se importante a primeira 
redação, da seção introdutória “Ponto de Vista”, sobre qual seria a mulher público da Vogue. 
Na primeira edição, não foi elencado o núcleo editorial da revista, mas acredita-se que estas 
palavras sejam outorgadas, ou minimamente endossadas, por seus dois principais editores:

“A mulher Vogue é a favor da simplicidade. A favor do essencial, das linhas geométricas, do 
acessório correto, do cabelo fluido, da maquiagem natural. Das cores básicas: branco, preto, 
bege, um toque de ferrugem, outro de verde-musgo. A mulher Vogue alcança a máxima sofis-
ticação de não ser sofisticada, aprecia a estilização da Art-Decó, é uma mulher “decontractée” 
que pensa, lê, trabalha, a mulher-mulher, talvez com mais cabeça e um pouco menos de cora-
ção do que no passado, mais lúcida, presente, contemporânea. É nela que vamos pensar nesta 
conversa que se inicia aqui, agora”.192

 A partir do segundo número, compunham seu corpo editorial inicialmente: Luis Car-
ta (diretor editorial), Rudi Crespi (diretor adjunto), Isabel Montero (texto), Nicky Baendereck 
(moda), Anibal dos Santos Monteiro (arte), Lew Parella (fotografia) e Lolly Hime (correspon-
dente do Rio de Janeiro), além de colaboradores especiais da edição.193As seções da revista 
se dividiam em Moda, Beleza, Viver e Gente, tratando de temas variados, nacionais e inter-

191 BAPTISTA, Íria; ABREU, Karen. A História das Revistas no Brasil: Um Olhar sobre o Segmen-
tado Mercado Editorial. Revista Científica Plural, n.4, Santa Catarina, jul. 2010, p. 16, <http://paginas.
unisul.br/agcom/revistacientifica/artigos2010/iria_baptista_karen_abreu.pdf>.
192 Ponto de vista. Vogue Brasil, n. 1, São Paulo, mai. 1975. p.101.
193 Entre os colaboradores: Antonio Bivar, Alik Kostakis, Antonio Calmon, Attilio Baschera, Carlos 
Diegues, Claudine de Castro, David Zinaa, Daneil Más, Helena Amaral, Ignacio de Loyola, Luiz Lobo, 
Marcel Richard Raillet, Marc Berkowitz, Marco Antonio de Menezes, Maurício Kubrusly, Olney Kruse, 
Osmar Lins Paulo Francis, Ricardo Ramos e Zózimo Barrozo do Amaral.



3.61 Capa Vogue Brasil 
São Paulo, jan, 1976

3.60 Verão numa Casa Branca
 Vogue Brasil. São Paulo, jan, 1976



153

nacionais sob a ótica e interesse brasileiros, mas, principalmente, aparadas em textos de 
intelectuais da época – como Paulo Francis, Ignácio de Loyola Brandão, Osmar Lins, Zózimo 
Barroso do Amaral, Antônio Bivar, Pietro Maria Bardi, entre outros. Baseado nos volumes da 
revista que o pesquisador pôde encontrar,194 a participação de Aurelio Martinez Flores como 
editor da seção de decoração data de setembro de 1975. O êxito do núcleo de decoração na 
revista se provaria de imediato e, em poucos meses, seria lançado o segundo título – Casa 
Vogue Brasil –, em julho de 1975. Martinez Flores era reconhecido arquiteto e fomentador do 
desenho industrial e, naquele momento, já havia dividido a sociedade da sua loja Inter/design 
com o editor da publicação, Luis Carta. Sua presença ficou registrada no primeiro número 
da Vogue Brasil, na cobertura da festa de inauguração para agências de publicidade e anun-
ciantes, no clube Harmonia de Tênis, em São Paulo.195 Segundo o designer Gregório Kramer, 
colaborador da Vogue na época:

“Eu conheci Aurelio mesmo por meio do Atílio em 1968. Atílio o conheceu quando era diretor de 
arte da Vogue. Trabalhava com muitos anúncios, muita publicidade e entrava constantemente 
em contato com a Metro 3 do Zaragoza; Aurelio era da turma. Flores era antes de mais nada 
um cavalheiro mexicano, de uma palavra só, bastante cerimonioso; era um inglês morando no 
México. Me lembro de um jantar na casa do Aurélio, ele já morava na Granja [Viana]. Veio o 
cantor mexicano Armando Manzanero para o Brasil e Flores ofereceu um jantar. Na entrada da 
casa, um vaso de flores muito moderno, sobre muitos papéis rosa choque amassados – sua 
mexicanidade se revelava nestes detalhes. Me lembro quando Aurelio apareceu na Forma, 
para mim tinha o modernismo brasileiro acontecendo e era muito interessante, mas a lingua-
gem do mundo ainda não havia chego aqui. Na época era o colonial brasileiro que ditava, e ele 
com aquela brancura, aquele design – com o suéter de três botões. De manhã, visitávamos 
frequentemente a Forma na Augusta para ver as novidades. A loja que ele abriu depois, a Inter/
design era uma loja muito importante, era a introdução da contemporaneidade no design, não 
era da modernidade apenas. Se reparar todos os museus quando fazem uma seção de design 
é um tanto fraco, imagine que naquela época, na Alameda Lorena, você tinha o compêndio 
de todo o design do mundo. O fato de não fazer janelas por exemplo era curioso; na casa do 
Guarujá do Zaragoza abriu janelas para o corredor interno; para a rua, nunca. Decoração não 
era com ele, não gostava de coisas pequenas, minúcias, pensava no macro, gostava do todo. 
Quando Walther Moreira Salles o conheceu, ficou fascinado; assim como Aurelio era um ho-
mem moderno, um cavalheiro. É difícil explicar, mas quando a pessoa é muito autêntica acaba 
sendo internacional. Não precisa se vestir de poncho e conga para ser autêntico; Sofia Loren 
não podia ser mais napolitana, se é que me faço entender. Jorge Amado escreveu algumas de 
suas melhores obras no exílio. O talento sempre transcende o lugar. Você sabe na sua geração 
que algo irá transcender seu tempo, assim era o trabalho de Aurelio, embora seja difícil de crer 
nos tempos atuais que algo transcenda estes dias; era possível sentir”.196

 No campo da decoração, Aurelio foi responsável por orientar os leitores sobre as con-
dições contemporâneas de habitabilidade dos interiores, principalmente nas residências. Em-
bora fosse editor permanente, foram poucas as matérias de sua autoria ao longo da colabora-
ção com o periódico: de setembro de 1975 a agosto de 1977, passando a consultor da Casa 
Vogue até dezembro de 1978 e colaborador da Vogue até setembro de 1978. Na primeira 
reportagem que foi possível acessar, na revista Vogue, o arquiteto publicou a Residência Fer-
nando Millan, do arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Na matéria “A casa de Fernando Millan: 

194 O acervo da revista Vogue Brasil e Casa Vogue Brasil não é completo e se divide entre duas 
instituições: a Biblioteca da Fundação Armando Álvares Penteado e a Biblioteca da Faculdade de Ar-
quitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (algumas das edições, doadas pela família do 
arquiteto Abrahão Sanovicz). A editora responsável pela revista não possui acervo completo.
195 A festa de vogue em São Paulo. Vogue Brasil, n. 1, São Paulo, mai. 1975, p.110.
196  Depoimento de Gregório Kramer ao autor. São Paulo, 19 de dezembro de 2017.
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nua e crua” o arquiteto ressaltou, curiosamente, valores que lhe são caros em seus próprios 
projetos, como em um raio-x também seu. Em suas palavras:

“Uma escultura para morar, feita por um dos melhores arquitetos do Brasil, Paulo Mendes da 
Rocha. Concreto aparente. Grandes espaços. A escada que sobe para os quartos, à esquerda, 
é escultura dentro de escultura; atrás, uma peça em alumínio de Lygia Clark. Nas fotos abai-
xo, escultura de Brecheret, peças blanc-de-Chine e estanho sobre console do século XVII; a 
iluminação da casa é zenital, por cima, e muda de acordo com a hora do dia. O pé-direito é 
duplo no living-praça. No topo da escada, um relevo magnífico de Sérgio Camargo. Na sala, 
óleo de Di Cavalcanti, escultura de Krajcberg, móveis de Mies van der Rohe, tapetes do Oriente 
combina-se sobre o asfalto do piso e o concreto nu [...]. Num terreno relativamente pequeno, 
650m2 no bairro paulista do Morumbi, uma verdadeira obra de arte arquitetônica, feita para 
uma família especial, os Millan, por um arquiteto especial, Paulo Mendes da Rocha. Arquiteto 
para uma elite, não econômica nem social. Uma elite cultural. Para encomendar uma casa 
como esta é preciso não ter jamais pensado que “status” vem de uma “casa mediterrânea” ou 
de uma falsa “fazenda de café” em pleno centro urbano. Para se endossar um projeto como 
este são necessários apenas cultura e bom-gosto, e a convicção de que menos é mais, de que 
despojado é sinônimo de belo; e de que a casa é feita para se morar, se comunicar, se amar, 
e não simplesmente para se sugerir os índices da conta bancária. A ideia do arquiteto foi ple-
namente aprovada pelos donos, Fernando e Ana Mathilde Millan: a casa estabelecendo uma 
continuação da avenida, a praça-living, sem grades nem barreiras. O mesmo piso de asfalto da 
rua se prolonga nos interiores. “Para se morar nesta casa é preciso cuca boa e coração aberto” 
foi o comentário de um dos membros da família. À magnífica coleção de arte de Fernando aos 
móveis clássico-modernos de Mies van der Rohe e de Marcel Breuer, e às mesas brasileiras do 
século XVII se misturam as pranchas de surf, os aparelhos de som e de fotografias dos quatro 
filhos do casal. A casa integra tudo. A.M.F.”197

 A iluminação estritamente zenital, a franqueza do material e o domínio das artes são 
apenas alguns pontos de contato filtrados pela observação de Martinez Flores. A edição nú-
mero oito, da Vogue Brasil, de janeiro de 1976, dedica dez páginas à matéria “Verão numa 
Casa Branca” sobre a primeira obra de Martinez Flores no Brasil: a residência de Zaragoza, 
no Guarujá – embora, evidentemente, não tivesse sido assinada por ele. Sua verdadeira atua-
ção enquanto formador de opinião se daria na Casa Vogue Brasil de duas maneiras: por meio 
das reportagens de sua autoria e da coluna “Fala o Arquiteto” na última página da revista. En-
quanto se dedicava às matérias, os assuntos eram variados: a primeira delas – “Minicasas”, 
em coautoria com a correspondente do Rio de Janeiro, Lolly Hime, sobre o aproveitamento 
do metro quadrado em centros urbanos, na edição de janeiro de 1976; “Sucata em tiragem 
limitada” sobre a firma de artefatos antigos de Paulo Ribeiro Pereira e do arquiteto Manoel 
Roberto Siqueira de Figueiredo, na edição de março de 1977; “A popular arte popular” sobre 
os objetos feitos a mão com segunda função estético-decorativa, na edição de julho de 1977; 
“Luz e arte das luminárias” extensa matéria sobre iluminação artificial, na edição de setembro 
de 1977; “Bela, confortável, arrojada: É uma casa contemporânea” a partir de uma residência 
projetada pelos arquitetos Sidonio Porto  e Raymundo Rocha Diniz, no alto de Pinheiros, em 
São Paulo, na edição de outubro de 1977; e “Design 78” cobrindo o II Salone del Mobile em 
Milão, na edição de abril de 1978. O trabalho do arquiteto enquanto editor, assim como em 
suas obras, também foi acompanhado pelos grandes veículos de comunicação, demonstra-
ção de interesse (e audiência) pela figura pública de Martinez Flores: “O arquiteto Aurelio 
Martinez Flores, editor de decoração da revista Vogue voltando do Rio ontem, onde conseguiu 
de Maria Cecilia Fontes, que permitisse fotografar a sua casa, para reportagem ampla, cuida-

197  FLORES, Aurelio Martinez. A casa de Fernando Millan: nua e crua. Casa Vogue Brasil, n. 4, 
1975, p. 92-97.
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da, nível-Vogue”;198 ou “arquiteto Aurelio Martinez Flores esteve na última na Fenavem [Feira 
Internacional de Vendas e Exportações de Móveis] fotografando para o próximo número de 
Casa Vogue”.199

 Entretanto, merece destaque sua coluna na última página da revista, espaço em que 
o arquiteto expunha com liberdade sobre fatos sociais relacionados ao ambiente da arquite-
tura. Inicialmente tinha formato de crônica, e seguiram algumas edições com a coluna “Fala 
o Arquiteto”. Com a participação de outros personagens – Ruy Ohtake, Attilio Baschera, José 
Duarte de Aguiar e Lolly Hime –, a partir de fevereiro de 1977, a coluna passou a se chamar 
“Falam os nosso Experts”; por último “O Sim e o Não” – com Maria Ignez Correa da Costa, 
Rudi Crespi e Aparício Basílio da Silva, somados aos anteriores – a partir de julho de 1977, 
estendendo-se até maio de 1978. Os textos revelam um outro modo de acessar o arquiteto. 
Abaixo foram transcritos todos os excertos de sua autoria; sem rodeios, o arquiteto parece 
substituir o didatismo abrangente que recheia a revista por uma arguta e ambígua comicida-
de:

“A ELEGÂNCIA DE FICAR NU – Por que o estilo colonial ainda é sinônimo de ascensão social, 
quando na maioria das vezes significa o contrário? Por que continuamos a acreditar que ter 
uma cópia de algum móvel de outra época significa status, quando na realidade revela o opos-
to e é justamente por isso que o procuramos nesses falsos clichês? Fazia tempo que eu não 
visitava um casal de amigos que mora num prédio tradicional de São Paulo, prédio sóbrio, de 
melhores épocas. E sempre me chamava a atenção seu amplo hall de entrada, com piso de 
mármore, seus elevadores ainda forrados com madeira nobre, enfim: um prédio que mantinha 
uma dignidade que não havia sido maculada ainda pela mesinha colonial do zelador, nem 
pelos revestimentos plásticos cobrindo as paredes dos elevadores. Mas qual não foi a minha 
surpresa quando, visitando esses amigos, recentemente, verifiquei que naquelas paredes que 
permaneceram elegantes na sua nudez, já haviam sido colocadas reproduções de gravuras 
inglesas (logicamente com motivos de caçadas), e embaixo destas uns bancos que querem 
ser “marquesas”, mas que, pelo desconhecimento do bem-intencionado marceneiro que as fez 
anteontem, não chegam sequer a ser “damas da corte”... E, ao lado de todo este “requinte”, um 
cache-pot de fibrocimento com plantas – graças a Deus! – naturais, que “enriquecem, enobre-
cem, sofisticam” este imutável hall que era por certo mais elegante quando estava nu. A.M.F.”200

“SONHO DA PEQUENA BURGUESIA – Algumas semanas atrás, apareceu num seminário 
nacional uma entrevista de uma das maiores autoridades em estética do país. Quando lhe per-
guntaram (passo a transcrever ao pé da letra): “Professor, e a arquitetura? Como vê o relacio-
namento da arquitetura brasileira com a epidêmica especulação imobiliária que assola o país?”, 
ele respondeu: “Vejo mal. Agora, não satisfeitos, estão inventando um novo estilo mediterrâ-
neo, um novo colonial e nem sei o que mais. Isso é uma estupidez gigantesca, Edifício Pablo 
Picasso e Edifício Peter Brughel em estilo das ilhas gregas. Ora, isso é mesmo uma estupidez, 
precisamos reagir”. Dessas palavras me veio uma ideia: por que não criar um outro estilo que 
poderia ser chamado de “mediterrâneo-clássico”, e que seria uma bela junção do mediterrâneo 
e o neoclássico? Não sei se o professor da entrevista gostaria, pois esse estilo teria, digamos, a 
entrada, o hall em neoclássico, boisseries, etc. e tal; e depois um andar com janelas em arcos, 
qualquer tipo deles com a condição de serem arcos; e logicamente a fachada caiada de branco 
em reboco grosso. O andar imediato superior já teria grades de ferro fundido nas janelas e pe-
quenos oeil de boeuf no melhor estilo de Versailles. Depois esta rítmica sequência de andares 
seria coroada por uma cobertura em estilo Louis quelque chose; exteriormente e interiormente 
teria todos os cantos arredondados e muito, mas muito epóxi, e muitos arcos. Agora o nome do 
edifício, para não usar nomes de pintores – dos quais o professor entrevistado não gostou – po-

198 MIRANDA, Tavares de. Folha de São Paulo. São Paulo, 25 mai. 1975, Caderno Vida Social, 
p. 50. 
199 MIRANDA, Tavares de. Folha de São Paulo, 17 ago. 1978, Caderno Ilustrada, p.02
200 Fala o arquiteto. Casa Vogue, n. 6/A, São Paulo, dez. 1975, p.s/n.
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deria ser escolhido entre estas sugestões: Château Du Vanier, Château Cas d’Ubigni, Château 
D’Armant ou, em último caso, Mansão Peter Long. Assim, quem sabe, seus felizes moradores, 
aqueles do tipo que manda arrancar mármore dos banheiros para colocar azulejo, teriam reali-
zado mais um de seus sonhos. A.M.F.”201

“AH! A SIMPLICIDADE – Estes fatos foram relatados por um bom amigo meu. Creio que são 
verídicos. Convidado a visitar uma grande senhora da nova sociedade, qual não foi a surpresa 
do meu amigo, chegando à residência, após cruzar o portão, ao ter que atravessar um lago, 
conduzido numa galeria dourada que cintilava sob as luzes do crepúsculo, dirigida por bar-
queiros com capas de arminho (no inverno) e de sedas da China (no verão). Foi recebido por 
três mordomos, um hindu, um neozelandês, ambos de 1,90m de estatura, e entre os dois, um 
anão de exatamente 95cm, de nacionalidade desconhecida, trajando calção de seda moiré e 
jaqueta recoberta com miçangas em tons abacate, iguais ao pequeno turbante que lhe coroava 
a testa. Depois de ser recebido com tanta solenidade, meu amigo foi conduzido ao vestíbulo da 
mansão onde o piso era de marqueterie formando losangos pequenos no centro. Incrustadas, 
asas de borboletas plastificadas compondo minúsculos vasos de flores, que com os jogos de 
luz que brotavam do forro, compunham pequenas constelações de cores feéricas. O teto era 
todo trabalhado em relevo simulando cachos de uvas com bacantes, pequenos peixes de vá-
rias espécies japonesas raríssimas (século 11), sendo espetados por Netunos dourados, com 
tridentes lapidados em cristais de rocha. Todos esses seres mitológicos uniam-se no centro do 
forro do amplo vestíbulo, de onde pendia um lustre em que os ouros e azuis das mais célebres 
fábricas de porcelana da Alemanha formavam sóis reais. Quatro mil velas iluminavam tenue-
mente o recinto. Só então – meu amigo me contou – ele reparou nas paredes, pois ficou tão 
impressionado olhando para cima e para baixo, guiado pelos mordomos, que quando se deu 
conta já estava no jardim de inverno. Redobrando a sua expectativa, deparou entre palmei-
ras imperiais, laranjeiras e plantas dos pomares do Himalaia, crescendo em liberdade várias 
espécies de orquídeas raríssimas, todas em tons pastel, desde o amarelo “gema de ovo de 
andorinha” até o azul “amanhecer no Havaí”, passando por toda a gama de pêssegos desde o 
“melba” até o Durazno royal. Meu amigo se viu totalmente perdido nesse ambiente maravilhoso 
e irreal, em que os seus únicos companheiros eram bustos de rainhas e filósofos esculpidos 
em lapis-lazúli, que se multiplicavam refletidos nos espelhos que cobriam os muros e o teto 
daquele paradisíaco universo. Poucos segundos após, meu amigo ouviu uma música celestial 
que parecia aproximar-se mais e mais, até quase pensar que uma filarmônica estava a seu 
lado. Nesse preciso momento, a senhora apareceu! Com uma túnica de lamé prateado com 
pequeninos pontos dourados formando na trama cintilantes jogos de luzes, ela se aproximou. 
Trazia a tiracolo um filhote de tigre de Bengala, com coleira forrada em cetim, internamente, 
e brilhantes em baguettes por fora. Vinha seguida por dois pavões reais, machos, com suas 
caudas em leque, e nas patas, à maneira de pulseiras, dois pequenos anéis de platina com 
inscrições gravadas (que, mais tarde, meu amigo soube serem os nomes deles). Quando ele 
se recompôs da forte impressão, a única coisa que lhe ocorreu foi cumprimentar a senhora, 
perguntando: “Senhora, peço-lhe que me diga como logrou toda esta decoração, estes belos 
ambientes?” Então ela, com voz suave, quase sussurrante, responde: “Simplicidade, meu filho, 
só simplicidade”. A.M.F.”202

“DECORAR ATÉ QUE É FÁCIL... – 1º) Encomende ou desenhe você mesma uma estante 
em madeira ou ferro cromado, imitando junco-da-índia ou bambu-de-málaca. 2º) Compre em 
alguma loja ou fábrica de antiguidades orientais um par de pequenos (mais ou menos 20cm 
de altura) gatos com cara de leão ou leões com cara de gatos, de preferência azuis e de ce-
râmica. E quando alguém perguntar qual a “dinastia” das figurinhas responda que o macho é 
Ming e a fêmea Tang. Assim seu interlocutor ficará satisfeito. 3º) Compre quinze samambaias 
de metro e meio, quatro arecas-régias, seis Philodendros, dezoito Pyrus Salcilifolia, três Cercis 
Rubrum, quinze hibiscos, quatro Bertulas Verrucosa. Misture bem e ponha tudo num cache-pot 
de latão com adornos em palhinha de Madagáscar, com alças simulando jarra etrusca. Coloque 
num “cantinho” da sala a ser decorada. 4º) Afaste-se dois metros e meio, para ver o efeito, e 
se for de seu agrado respire fundo e comece a sentir-se um Billy Baldwin, um David Hicks ou 
um François Catroux. Continue, aproveite esta euforia e volte à mesma loja onde comprou os 
felinos, pergunte se têm elefantinhos anões com arreios multicolores e compre imediatamente 
dois, um com a tromba para cima e outro com a tromba para baixo. Mande fazer umas peque-

201 Fala o arquiteto. Casa Vogue, n. 9/A, São Paulo, mar. 1976, p.s/n.
202 Fala o arquiteto. Casa Vogue, n. 12/A, São Paulo, jun. 1976, p.s/n.



3.72 A importância do 
desenho industrial 

Revista Casa & Jardim. 
Rio de Janeiro, fev, 1971

3.73 A importância do 
desenho industrial 

Revista Casa & Jardim. 
Rio de Janeiro, fev, 1971

3.74 A importância do 
desenho industrial 

Revista Casa & Jardim. 
Rio de Janeiro, fev, 1971

3.75 A importância do 
desenho industrial 

Revista Casa & Jardim. 
Rio de Janeiro, fev, 1971



161

nas bandejas de prata para colocar sobre os lombos dos paquidermes e servir como cinzeiros. 
Estas duas peças deverão ser postas enviesadas defronte da janela, na hipótese de esta não 
ter sido escondida pelo “verde” que você botou no cantinho. Se for este o caso, coloque os ele-
fantinhos ao lado da porta, como guardiões. 5º) Como iluminação, procure meia dúzia de ovos 
de avestruz, com patinhas e eletrificados. Disponha-os displicentemente em vários cantos da 
sala, dando a impressão de que foram colocados en passant. 6º) No piso, joque seis ou sete 
tapetes orientais, de preferência nacionais. São bem mais econômicos e tão coloridos quanto 
os melhores Shikaz, Kazak ou Heriz. 7º) No tocante ao mobiliário, mande fazer um oratório do 
século 16 e converta-o em geladeira-bar, com espaço para seu jogo de copos “bico-de-jaca”. 
Procure algum modelo de Manuel Francisco Lisboa e mande reproduzi-lo em aço escovado. 
Assim você terá um móvel do “setecentos” brasileiro, porém feito com materiais e tecnologia 
(?) atuais. Agora que o seu ambiente ficou pronto, sente-se, relaxe e comece a pensar que 
“decoração” até que é fácil! A.M.F.”203

“JÁ QUE COPIAM, COPIEM BEM – Há firmas no mercado de móveis que, por falta de iniciativa 
ou até de escrúpulos, se dedicam a copiar móveis de autores consagrados universalmente, 
como Breuer, Bertoia, Saarinen ou Nelson. Estas firmas parecem não ter pelo menos a preo-
cupação de comprar um modelo original para verificar proporções, medidas e acabamentos. 
Outro dia, vendo uma dessas “criações” a olho nu e tirando conclusões que qualquer leigo po-
deria tirar – no caso, tratava-se de uma cadeira de assento e encosto de palhinha – notei que a 
cópia estava completamente fora de simetria, um lado diferente do outro. Isso sem mencionar a 
qualidade de acabamento. Também no preço, infelizmente, existe uma diferença entre a cópia 
e o móvel original, e o cliente acha que está fazendo uma boa compra. Não percebe que está 
sendo enganado, pois recebe em má qualidade a diferença a menos no preço. Assim, seria 
bom que as empresas cujos modelos andam sendo copiados lhe reduzissem os preços para 
que a diferença em cruzeiros entre original e cópia não fosse tão grande. Às empresas “copia-
doras” aconselharia, já que copiam, então copiem bem. A.M.F.”204

“MODA E ESTILO – Edna W. Chase, durante muitos anos editora de Vogue, nos Estados 
Unidos, e mulher admirável por sua vivência, costumava dizer que “moda é algo que pode ser 
comprado” e “estilo algo que a gente já possui” Podemos pensar que o “estilo” ou “grande esti-
lo”, é próprio só dos ricos. Mas isso é um erro. Ás vezes, a riqueza ou o poder econômico fazem 
com que o “estilo” se torne vulgar ou simplesmente bom gosto. Coisas contrárias ao “estilo” 
de que falamos. Ou seja: a vulgaridade é sempre ostensiva, pretensiosa, e o bom gosto uma 
timidez educada. O estilo, pelo contrário, tem convicção, arrogância e um pouco de audácia e 
confiança. Tentar explicar o sentido de “estilo” é bastante difícil. Como poderíamos precisar, por 
exemplo, que o Hotel Copacabana, no Rio, tem estilo, e o outros novos hotéis, não? Ou então 
que John F. Kennedy tinha estilo e Ford não tem? No entanto, essa é a realidade. Por outro 
lado, vemos muitas residências que têm estilo e seus moradores não; muitos iates que têm e 
seus proprietários não – e assim poderíamos continuar com uma extensa lista de exemplos. 
Possivelmente as novas fortunas tenham colaborado para que o estilo aos poucos fosse desa-
parecendo. Elas geraram uma série de edifícios, hotéis e residências de vulgar ostentação e 
pretensões “de época”, para dar a uma classe econômica em ascendência a falsa nobreza que 
procura pelo menos nas aparências dos lugares onde mora, seja em casas pseudocoloniais, 
seja em prédios pseudomediterrâneos. Infelizmente, os seguidores das “modas” formam uma 
multidão e os possuidores de estilo são só uns poucos. Para concluir, como diz Russel Lynes, 
esperemos que a história se lembre de nossa época não pelas nossas “modas” e sim pelo 
nosso estilo. A.M.F”205

“DA ‘BAMBUSERIE’ À ‘CHINOISERIE’“ – Realmente fantástico como as modas tomam conta 
das pessoas. Assim como os parisienses foram influenciados no princípio deste século por 
Paul Poiret que, inspirado no décor de Leon Bakst para o ballet Schéherézade, mudou comple-
tamente não só o vestuário, mas até a forma de vida das pessoas. Isto acontece em todas as 
faixas sociais. São Paulo já teve sua época de boliche e de tobogã, numa faixa; em outra, já foi 
moda imitar casas de fazenda no meio de loteamentos urbanos. Esperemos que passe a moda 

203 Fala o arquiteto. Casa Vogue, n. 14/A, São Paulo, ago. 1976, p.s/n.
204 Fala o arquiteto. Casa Vogue, n. 16/B, São Paulo, set. 1976, p.s/n.
205 Fala o arquiteto. Casa Vogue, n. 18/A, São Paulo, dez. 1976, p.s/n.
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de edifícios de “estilo mediterrâneo”, assim como passou a dos de “estilo neoclássico”. Isso 
na arquitetura. Agora a moda que está invadindo os interiores – pelo menos os paulistas – é a 
Chinoiserie. Pergunto eu: será tão dourada como foi a da Bambuserie? A.M.F.”206

“O ESTILO E A DECORAÇÃO DE INTERIORES – Num dos últimos números de uma prestigio-
sa revista estrangeira de decoração li o depoimento de um “Interior Designer” americano que 
só falava do Rio, suas belezas naturais, suas praias, comparava suas ruas com a Fifth Avenue 
etc. Assim se expressou sobre o “Interior Design”: “Honestamente, não existe nada parecido 
com significado, para nós, destas palavras. Eu diria que é um campo aberto, pois só agora 
começam a existir lojas de tecidos para decoração e , na maior parte dos interiores que visitei, 
eles eram em estilo Luís XVI, muito “vestidinhos”, ou em estilo italiano contemporâneo”. Não 
seria interessante que esse senhor, na sua próxima visita ao Brasil, viesse a São Paulo para 
ver que aqui o estilo chique ainda é realmente o mediterrâneo? A.M.F.”207

“O SIM E O NÃO – SIM para as cores frias nas cozinhas (azuis, verdes). NÃO para as cores 
quentes (vermelhos, roxos). SIM para a indústria que utiliza design nacional. NÃO para a in-
dústria que copia. SIM para um cache-pot cesto do alto Xingu. NÃO para cache-pot de falsa 
tartaruga. SIM para uma coleção de conchas e caracóis. NÃO para uma coleção de paliteiros. 
SIM para a madeira de cerejeira. NÃO para o jacarandá. SIM para bibliotecas com livros para 
ler. NÃO para bibliotecas com livros para enfeitar. SIM para os aparelhos de telefone atuais. 
NÃO para réplicas de modelos antigos, adaptados. SIM para luz direta sobre a mesa na sala de 
jantar. NÃO para luzes indiretas sobre as mesmas. SIM para a qualidade. NÃO para o preço. 
A.M.F.”208

“O SIM E O NÃO - Para este número escolhi apenas um SIM, pois considero-o muito importan-
te. SIM para o Centro National d’Art et de Culture Georges Pompidou, recém-inaugurado em 
Paris, e que tem sido alvo das críticas dos motoristas de táxi parisienses e de outras pessoas 
também sem autoridade para fazê-lo. Este centro é uma das principais obras de arquitetura de 
nossa época e sua estrutura se integrará à cidade como já se integraram as estruturas da Gare 
de Lyon ou a da Tour Eiffel que também foram criticadas em sua época, assim como também 
se criticou muito a obra de um Van Gogh ou de um Modigliani, no princípio. Infelizmente ainda 
precisamos aprender a não criticar aquilo que não entendemos. Podemos não gostar, mas 
criticar nunca. É preciso saber que esse prédio não é um monumento com o obelisco da Place 
de la Concorde. Este prédio foi projetado como um utensílio para múltiplos usos. Não se trata 
apenas de um museu, mas de um centro de cultura, entretenimento e informação e que não 
somente vale a pena ser visitado como é de uma obrigatoriedade fundamental principalmente 
nesta época de tão pouco entretenimento... A.M.F.”209

“O SIM E O NÃO – NÃO deve ser coincidência a semelhança entre o logotipo da nova linha 
de móveis Alain Delon, com as siglas usadas por Albrecht Durer: é simplesmente falta de ima-
ginação. SIM para a tendência de mobiliário simples em pinho como os mostrados por Lulli 
Bethlem, mostrados no II Salão de Decoração da Uniforma no Copacabana Palace, do Rio. 
Esperamos que ele tenha tantos seguidores como tiveram as lacas, os aços e os bambus. NÃO 
para os móveis “modernosos” mostrados no mesmo Salão. Não preciso dizer os nomes de 
seus criadores... eles sabem. SIM para iniciativas como a de uma tradicional firma de tecidos 
de São Paulo, convocando para um concurso de estampas para tecidos com temas brasileiros. 
SIM virá a São Paulo a Design Collection do Museu de Arte de Nova Iorque. Esta coleção reúne 
objetos e móveis escolhidos pela sua qualidade e significação histórica, verdadeira ilustração 
do desenvolvimento do design do fim do século passado até nossos dias. Esta exposição deve-
-se à iniciativa de empresários preocupados com os problemas do design aplicado à indústria 
e tem o apoio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e da Associação 
Brasileira de Desenho Industrial (ABDI). A.M.F.”210

206 Falam os nossos experts. Casa Vogue, n. 16/B, São Paulo, fev. 1977, p.s/n.
207 Falam os nossos experts. Casa Vogue, n. 22/A, São Paulo, mar. 1977, p.s/n.
208 O sim e o não. Casa Vogue, n. 26/A, São Paulo, jul. 1977, p.s/n.
209 O sim e o não. Casa Vogue, n. 26/A, São Paulo, ago. 1977, p.s/n.
210 O sim e o não. Casa Vogue, n. 28/A, São Paulo, set. 1977, p.s/n.
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“O SIM E O NÃO – Nos anos 60 surgiu nos EUA um movimento artístico chamado Pose-Art 
no qual o artista prestigiava aquilo que o público pedia: latas de sopa, artistas do cinema ou 
artigos do supermercado, etc., o que a sociedade de consumo consumia: se eles queriam 
adubo natural, era isso que eles tinham.  Pois bem, agora nos anos 70, penso que em termos 
de decoração sem pretender ser um Waldner (sem relação com Syvia Amélia nenhuma) ou um 
Omar (sem relação com Shariff nenhum) gostaria de predizer que este ano de 1978 poderá 
ser o ano pop na decoração no Brasil. Assim tudo o que já foi “cafona”, “Nouveau Riche” ou 
de “Cattivo Gusto” terá um renascimento que será exercido por todos os decoradores(as) e 
arquitetos de moda. Os valores mudarão, o feio será bonito e assim por diante. Tendo isto em 
mente começarei este meu SIM e NÃO com o seguinte: SIM para as cabeças de cavalo em ce-
râmica (tamanho natural). NÃO para as esculturas de Berrocal, Vlavianos ou Moore. SIM para 
o estilo mediterrâneo-anatômico (para entender as plantas precisa-se ter ao lado um tratado 
de anatomia). NÃO para o estilo brasileiro contemporâneo (Artigas, Mendes da Rocha, Mello 
Saraiva, Ohtake, Porto/Rocha Diniz, etc.) SIM para os veludos (de preferência roxos e turque-
sas). NÃO para a lona (de preferência crua). SIM para visitas de personagens decorativos tipo 
Syvia Kristel (artista?). NÃO para visitas de personagens não decorativos tipo Friedrich Hayek 
(Economista, prêmio Nobel 1974). SIM para lançamentos de loteamentos pequenos feitos na 
Churrascaria Rodeio. Aliás, esta idéia poderá ser aproveitada pela “Mission Interministérielle 
pour l’aménagement touristique du Languedoc-Roussillon” responsável pelos lançamentos de 
centros turísticos (com infra-estrutura) como “Port barcarés” e outros, e que poderá fazer esses 
seus lançamentos neste conhecido restaurante paulista. Assim, para finalizar, quero explicar 
que os leitores já avisados devem informar aos menos avisados deste movimento Pop-decora-
tivo (um pouco tardio) no Brasil.211

 Ao cobrir assuntos como a autenticidade do mobiliário e adequação ao seu tempo; 
arquitetura de interiores e decoração; o estilo adotado pelo mercado imobiliário nos edifícios 
residenciais, em especial às incorporações da construtora Adolpho Lindenberg em “estilo me-
diterrâneo” – edifícios com nome: Alexandria, Tunis, Marrakech, Costa Dourada e Palma de 
Majorca, nas páginas de publicidade da mesma revista;212 Martinez Flores evidencia, recor-
rendo ao humor dilacerante, as idiossincrasias de uma sociedade economicamente  emergen-
te sem lastro cultural de igual proporção. Sua participação na revista findou com a entrada do 
diretor José Hugo Calidônio e a transição editorial para Andrea Carta, filho de Luis Carta. A 
partir de 1980, suas aparições na revista continuariam, mas desta vez como objeto de outro 
jornalista ou editor. Segundo Stella Michaan, proprietária de um apartamento que teve a área 
social remodelada por Flores em 1974 – e que está até hoje nas mesmas condições –, “Aure-
lio era bastante requisitado na época e caro também; era o seu momento. O arquiteto anterior 
que eu havia contratado tinha desenhado tudo arredondado, todos os cantos e paredes in-
ternas eram arredondados. Houve a sugestão de colocar um móvel colonial próximo ao pilar, 
mas o sofá em forma de banana, moda na época foi o limite, tive que o demitir. Já com Aurelio 
não tive problemas, eu gostava de tudo que ele fazia. Uma das intervenções foi rebaixar o pé 
direito que era usual quanto mais alto melhor. A iluminação é discreta e pontual e os móveis 
acabam se destacando sobre o fundo branco. As duplas de mesas de centro de vidro e apa-
radores revestidos em inox foram desenhadas especialmente pelo arquiteto. Parece pouco, 
mas é exatamente este trabalho com o mínimo que recebe elogios até hoje dos que entram 
aqui, quarenta anos depois”.213 O apartamento, no sétimo andar da Rua Melo Alves, 599, todo 
decorado com móveis da Forma/Knoll e algumas peças da família, foi a versão de Flores para 
a matéria editada por ele “Em três espaços iguais, três soluções diferentes” na revista Casa 

211 O sim e o não. Casa Vogue, n. 32/A, São Paulo, fev. 1978, p.s/n.
212 De como um nome em voga - Lindenberg lança um edifício chamado Vogue. Casa Vogue, n. 
35/A, São Paulo, mai. 1978, p.96-105.
213   Depoimento de Stella Michaan ao autor. São Paulo, 12 de dezembro de 2017.
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Vogue, de setembro de 1976. O endereço é o reflexo exato do que fazia o arquiteto enquanto 
editor exigente.

A presença do humor se daria de maneira sutil e quase contraditória no seu cotidiano 
de obras tão polidas, às vezes velado por um sarcasmo educado, outras por uma expressão 
debochada e jocosa quase irritada. No trecho abaixo, de uma entrevista ao jornalista Carlos 
Moraes, a primeira hipótese; e no seguinte, à Helena Amaral da revista Interview, uma versão 
menos amistosa: 

“Aurélio Martinez Flores continua sentado em sua cadeira histórica e não custa perguntar como 
ele interpreta uma das frases mais intrigantes da sua referência maior, Mies van der Rohe: 
“Deus está nos detalhes”. Ele sorri e sussurra, em inglês, “God is in the detail...”. Sim, pode 
ser, conclui. Deus não está na planura, no chapado, no óbvio, no previsível, no monocórdio, 
mas no requinte e na surpresa do detalhe. No que sutilmente quebra, irrompe, interrompe. No 
pequeno luxo às vezes mais sentido que notado. Mas não é fácil explicar. Então Aurélio mostra 
um simples painel que no seu escritório anula a janela para a rua. O painel desce na direção 
do piso, mas se interrompe a poucos centímetros do chão. Um detalhe de nada, mas algo ali 
respira melhor. Ele aponta e brinca: “Deus pode estar por ali”.214

“1) Qual a casa mais bonita que já viu no Brasil até hoje? – As casas de José Zaragoza em 
Guarujá e em São Paulo; 2) Qual a casa mais bonita que já viu no exterior até hoje? – A “Casa 
de La Barranca” no México, construída no séc. XVII; 3) Qual seu estilo preferido de decoração? 
– “less is more”; 4) Qual seu estilo preferido de arquitetura? – “less is more”; 5) O que falta na 
sua casa? – Almofadas, pratas, tapetes persas, consoles, lustres, samambaias, “chinoiseries” 
etc; 6) O que tem na sua casa que em outras não tem? – O meu estilo de vida; 7) Qual o lugar 
mais importante da sua casa? – A área de serviço; 8) Qual o lugar que mais gosta de sua casa? 
– Hall de entrada; 9) Qual a coisa mais importante da sua casa na sua vida? – Que não é minha 
senão alugada; 10) Como a Arte entra na sua casa? – Quando as peças ou quadros são muito 
grandes, pela janela”.215

Architectural Digest, 1977

 A revista Architectural Digest, fundada em 1920 e distribuída desde então mensal-
mente nos Estados Unidos, raramente dedicava um ensaio fotográfico às residências estran-
geiras. Ainda que o título da revista sugira, a pauta principal é desde sua fundação, design 
de interiores e estilo de vida. Não por acaso, a edição de dezembro de 1977 trouxe em oito 
páginas a Residência Zaragoza no Guarujá, como matéria especial. O texto de Peter Carl-
sen216 acompanhado das fotos de Dulce Carneiro, não deixou de reforçar a origem mexicana 
do arquiteto e a herança espanhola que compartilha com o catalão José Zaragoza. Não fosse 
a citação geográfica inicial e final – quando o autor, relembra que, apesar da descrição, a casa 
está no Brasil e com isso finaliza, mesmo que ao avesso, com a tradicional paisagem tropical 
brasileira –, não saberíamos bem ao certo se tratava de uma casa brasileira.

214   MORAES, Carlos. Caixas de Sentimentos. Private Brokers, n.28, São Paulo, 06 jan. 2015, 
p.56-65.
215  Documento do acervo do arquiteto com respostas às perguntas de Helena Amara, da Revista 
Interview. São Paulo, 20 de maio de 1985.
216 Peter Carlsen (1947-1990), escritor e editor especializado em design e arquitetura, foi tam-
bém editor da revista GQ de 1972 a 1983 e foi coautor, com William Wilson, de ‘’Manstyle: The GQ 
Guide to Fashion, Fitness and rooming’’, publicado em 1977. Escreveu sobre design de interiores, 
arquitetura e arte para Architectural Digest, Connoisseur e The New York Times Magazine.
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“Cubism and the early houses of Le Corbusier are echoed in the sharp interplay of planes, while 
the sudden image of a single palm piercing the sky reminds us that we are surrounded by the 
turbulent and majestic landscape of Brazil”.217

 Possivelmente, pode ter sido a abordagem apoiada na influência ibérica, descolada do 
contexto brasileiro, que atraiu a atenção do ator mexicano, naquela época já aclamado artista 
de Hollywood Ricardo Montalbán,218 e o fez buscar pelo arquiteto Aurelio Martinez Flores para 
projetar sua residência em Los Angeles. Foi por intermédio da publicação na Architectural 
Digest que Montalbán tomou conhecimento daquela que havia sido a primeira obra de Flores 
no Brasil. Este inusitado interesse foi expresso em uma carta enviada ao arquiteto. Segundo 
Martinez Flores, a carta pedia que, quando passasse por Los Angeles, fosse ao encontro 
de Montalbán, pois este gostaria de construir uma casa e havia gostado muito da casa de 
Zaragoza.219 O arquiteto rememora com pesar, em entrevista à Fernando Serapião, que, na 
época, agradeceu os elogios e nunca mais o procurou novamente. Sua negativa teria dado a 
oportunidade ao arquiteto mexicano Ricardo Legorreta, seu contemporâneo na universidade, 
de construir sua primeira obra fora do México, aquela que foi a condutora de tantos outros 
projetos internacionais, especialmente na América do Norte. Legorreta ratifica a informação, 
ao escrever sobre sua Casa Montalbán, de 1985: 

“Esta casa representó un reto muy específico para Legorreta Arquitectos. Fue el primer proyec-
to fuera de su país. Se diseñó para el actor Mexicano Ricardo Montalbán y su esposa Geor-
giana, quienes habían solicitado que la casa representara a México en el sentido moderno sin 
ser ostentoso, proporcionando la privacidad que requiere una figura pública. Localizada en un 
acantilado en las colinas de Hollywood, la casa representa una escultura, una silenciosa serie 
de volúmenes y paredes que crecen desde la tierra y realzan el azul del cielo. El programa re-
quería pocos pero amplios espacios. Un área para la música y la televisión, representa el estilo 
de vida del actor y la alberca es típica del ambiente del sur de California. El área de recepción 
se diseñó tanto para un gran número de visitas, comidas para cenas íntimas. Los pisos de 
piedra mexicana se extienden a través de la casa y en las recámaras tapetes hechos a mano 
cubren los pisos. Los muros principales de la casa están terminadas con aplanado burdo en 
tonos tierra, relacionados con el piso. En ciertas áreas de la casa colores brillantes acentúan los 
espacios y volúmenes importantes. Algunos muros envuelven la alberca para reforzar su víncu-
lo con la casa y capturar la luz azul celeste que se refleja. La casa emula la cultura y el estilo de 
vida moderno de los dueños en una interpretación contemporánea de la hacienda mexicana”.220

 Em depoimento, Pedro Moreira Salles acrescenta que teve a oportunidade de ouvir a 
versão de Ricardo Montalbán em uma viajem de pesquisa:

“Quando decidimos que o arquiteto responsável pelo projeto de nossa fazenda em Matão seria 
o mexicano Ricardo Legorreta, fomos orientados por ele a visitar seus projetos, em especial 
as residências na Califórnia, dentre elas a Residência de Montalbán. Me acompanhou nesta 
viagem o arquiteto Ricardo Lemos Furtado, quem seria responsável pela tropicalização do 
desenho de Legorreta no Brasil, e que já detinha certa experiência da linguagem mexicana, 

217 “O cubismo e as primeiras casas de Le Corbusier ecoam na aguda interação dos planos, en-
quanto a súbita imagem de um único coqueiro que penetra o céu nos faz lembrar que estamos rodea-
dos pela turbulenta e majestosa paisagem do Brasil”. Special Feature: Architecture: Aurélio Martinez 
Flores. Architectural Digest, dez, 1977, p.106. Tradução do autor.
218 Ricardo Montalbán (1920-2009) foi um ator mexicano que obteve grande sucesso na TV e no 
cinema americanos. Dentre seus papeis mais relevantes estão, Mr. Roarke na série A Ilha da Fantasia 
(1977-1984), Khan Noonien Singh na série original Jornada nas Estrelas, iniciada em 1967, e no filme 
Jornada nas Estrelas II: A Ira de Khan (1982).
219 Entrevista à Fernando Serapião. Projeto Design, n. 355, São Paulo, set. 2009, p. 10-13.
220 Site do arquiteto. http://legorretalegorreta.com/casa-montalban/ 
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pois havia colaborado com Aurelio Martinez Flores em outros projetos da família. Quem nos 
recebeu na casa foi o próprio Ricardo Montalbán, para quem eu perguntei qual havia sido o 
motivo da contratação de Legorreta como seu arquiteto. Como resposta, Montalbán disse que 
na época mal conhecia as obras de Legorreta, mas que na verdade tinha visto o projeto de um 
arquiteto mexicano no Brasil, nas páginas de uma revista. Ele e a esposa tentaram entrar em 
contato com o arquiteto, mas como resposta ouviram a negativa de que não tinha tempo nem 
interesse pelo projeto. Ricardo Lemos ouvia descrente, ao mesmo tempo que ambos sabíamos 
que aquela resposta era absolutamente compatível com Aurelio”.221

 Segundo Moreira Salles, talvez aquela tenha sido a maior oportunidade que Aurelio 
teve para difundir seu trabalho internacionalmente. A casa Montalbán foi um precedente indis-
pensável para que a carreira de Legorreta rapidamente ganhasse o cenário internacional e, 
dada a qualidade da arquitetura de Flores, não há dúvidas de que seria da mesma maneira.222 
Ademais, esta pode ser considerada a primeira vez que Martinez Flores abriu caminhos para 
seu conterrâneo; a segunda, seria para o projeto da Fazenda de Matão, quando a família, 
familiarizada com a arquitetura de Flores, buscou outra variante mexicana.223

Sociedade com Isay Weinfeld, 1978

 Isay Weinfeld foi aprovado no vestibular do Mackenzie em dezembro de 1970.224 Na-
quela década o curso já se desenvolvia em cinco anos e a cadeira de Arquitetura de Interiores 
acontecia no último deles. Embora se imagine que a sociedade entre Aurelio Martinez Flores 
e Isay Weinfeld tenha se dado a partir da relação professor-aluno, o fato é que este não foi o 
principal motivo para que o convite do experiente Flores, 49 anos, fosse feito ao recém-for-
mado Weinfeld, 26 anos. Segundo Isay Weinfeld, foi a sua primeira obra que levou Aurelio a 
reconhecer que suas experiências com a arte conceitual aplicada à arquitetura, apresentadas 
na faculdade, não se limitavam ao campo teórico. A primeira obra,225 e o posterior reconheci-
mento de Flores, de acordo com Weinfeld, se deu da seguinte maneira:

“Já estava na metade do curso, quando meus pais resolveram reformar sua residência na Rua 
Suíça e contrataram o arquiteto Jacob Ruchti – foi quando eu comecei a estagiar com o ar-
quiteto. Jacob era um arquiteto suíço apaixonado pelo Brasil, ao mesmo tempo que mantinha 
sua identidade europeia tinha profundo encanto pelas belezas da Bahia, aos moldes do que se 
conhece de Lina Bo Bardi. Além de requintado, era cultíssimo, durante sua existência atendeu 
as mais influentes famílias brasileiras, suas casas foram as mais importantes do período, não 
somente pela arquitetura, mas também pela revolução que fez no que se refere a arquitetura 
de interiores – na sua visão, trabalho intrínseco dos arquitetos, o qual era realizado por deco-
radores. Em 1974, Jacob faleceu, e a casa dos meus pais foi seu último trabalho. Lélio Ma-
chado Reiner, sócio de Ruchti, diante de uma porção de projetos em curso, me convidou para 
que juntos déssemos andamento ao escritório – eu estava no terceiro ano da faculdade. Foi 

221 Depoimento de Pedro Moreira Salles ao autor. São Paulo, 22 de março de 2017.
222 Cf. depoimento anterior.
223 Segundo Martin Luque, proprietário da Casa Gilardi e último cliente do arquiteto mexicano 
Luis Barragán, a encomenda da Residência deRicardo Montalbán havia sido oferecia inicialmente à 
Barragán. Tendo conhecido a Sra. Montalbán e suas exigências, Barragán teria imediatamente decli-
nado o convite.A asserção de Luque é interessante porque é quase impensável que nesta busca por 
um arquiteto mexicano, Luis Barragán não tivesse sido considerado. Depoimento de Martin Luque ao 
autor. Cidade do México, 27 de setembro de 2017.
224 Mackenzie: 865 foram aprovados. Folha de São Paulo, São Paulo, 21 dez. 1970, p. 6.
225 Em três espaços iguais, três soluções diferentes. Casa Vogue, n. 16/B, São Paulo, set. 1976, 
p.62-71.
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nessa época que a Shi [Shinobu Kamimura] começou a trabalhar comigo. Naquele momento 
dividíamos uma casa na Rua Francisco Dias Velho; eu e Lélio em uma metade da casa, Candi 
Hirano, quem era bastante amigo de Lélio e diretor do Mackenzie, na outra, e o Sr. Sadao, pai 
de Hirano e grande maquetista que ocupava a garagem da casa. Em 1973, eu não era forma-
do, mas já trabalhava como arquiteto. Para me ajudar, meu tio, irmão do meu pai, comprou um 
apartamento na Rua Melo Alves, e deu os interiores para eu e Lélio fazermos. A gente fez um 
projeto incrível para a época, já com as ideias que eu tinha em mente – demolimos todos os 
quartos, restaram apenas três cilindros de aço no meio do apartamento todo pintado de preto. 
Neste apartamento eu logo aprendi uma lição que trago comigo até hoje, porque embora o 
projeto tivesse sido um sucesso, não tinha absolutamente em nada a ver com o cliente – nesse 
sentido o considero totalmente errado. Independentemente, na época, o apartamento foi pu-
blicado pela revista recém-fundada Casa Vogue, em seus primeiros números. Aurelio Martinez 
Flores era o editor de decoração na época, e estava fazendo o apartamento da galerista Clara 
Sancovsky no mesmo edifício. Ao descobrir que Silvio Oppenheim também fazia um aparta-
mento e eu outro – era desconhecido por ele naquele momento – Aurelio resolveu publicar os 
três apartamentos, como três abordagens distintas para o mesmo espaço”.226

 Segundo Isay, Aurelio havia gostado especialmente da sua proposta para o aparta-
mento e este foi o verdadeiro ensejo para o posterior convite de sociedade. O motivo do aceite 
também não pode ser minimizado. Mesmo parecendo ser uma proposta irrecusável para um 
jovem arquiteto que já se identificava com arquitetura de Flores, os motivos foram também 
outros:

“Dentre as famílias que Jacob já tinha trabalhado, estava a família Conde, dona do BCN (Banco 
de Crédito Nacional). Jacob Ruchti havia feito a residência de Armando Conde, um grande ban-
queiro da época. Na ausência dele, chamaram o Lélio para fazer o projeto da sede do banco 
em Alphaville. O projeto era uma pequena cidade, de uma escala enorme para o escritório, e 
eu sabia que ficaria imerso nele por anos – definitivamente, o cenário que se aproximava não 
estava nos meus planos. Foi neste momento que Aurelio me fez o convite – disse ter se admi-
rado com o meu trabalho, e ter sido eu a primeira pessoa que considerou para construir algo do 
zero, e então, me separei do Lélio. Nosso escritório ficava na Lorena sobre a loja que Aurelio 
tinha com sua esposa, a muito querida Stella Freyssinier de Martinez, chamada Inter/design; 
combinamos que o escritório se chamaria Inter/design Arquitetura”.227

 Juntos, Isay Weinfeld e Aurelio Martinez Flores desenvolveram muitos dos projetos 
que hoje são creditados apenas a Martinez Flores, dentre eles, o apartamento de Walther 
Moreira Salles, no Rio de Janeiro, e a agência-sede do Unibanco, em Poços de Caldas. A 
colaboração entre ambos se provou bem-sucedida e, logo após o primeiro ano, mudaram-se 
para outra sede – uma casa espaçosa na Rua André Fernandes, 175, adquirida com a ajuda 
de Gregório Weinfeld, pai de Isay. Nas palavras de Flores, publicadas na Casa Vogue de 
1982:

“Há 3 anos, a Inter/design Arquitetura, através de seus diretores Aurelio Martinez Flores e Isay 
Weinfeld, resolveu mudar para novas instalações. Seus antigos espaços já não eram suficien-
tes para abrigar uma equipe permanente de arquitetos e desenhistas, além de contar frequen-
temente com a colaboração de estagiários estrangeiros. Situada numa rua tranquila dos Jar-
dins, a casa onde hoje funciona os escritórios da Inter/design Arquitetura quase não precisou 
de reforma. Este sobrado foi escolhido justamente por possuir uma arquitetura perfeitamente 
identificada com a filosofia deste escritório. Suas salas amplas e espaços de boas proporções 
voltados para o jardim produzem a calma e a tranquilidade necessárias para o trabalho”.228

226 Depoimento de Isay Weinfeld ao autor. São Paulo, 07 de setembro de 2016.
227 Cf. depoimento anterior.
228 Escritório local Inspirador, simplesmente puro. Casa Vogue, n. 6, São Paulo, 1982, p.176-179.
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 A sociedade entre os arquitetos se iniciou em abril de 1978, segundo Shinobu Kami-
mura,229 colaboradora de Weinfeld há mais de quatro décadas. A dinâmica administrativa apri-
morada com Lélio Machado Reiner e suplantada por Isay na sociedade, em muito favoreceu 
o crescimento exponencial do escritório, ao mesmo tempo em que a imprensa da época era 
tomada por um enorme ceticismo ao desacreditar que um arquiteto jovem e recém-forma-
do pudesse estar ao lado do experiente Martinez Flores e também desenvolver, na mesma 
proporção, uma arquitetura de grande maturidade. Inusitadamente, Aurelio sendo notívago 
– dormindo das 4am às 11am – fazia existir duas dinâmicas incompatíveis com o andamento 
regular de um escritório em sociedade. O arquiteto Ricardo Lemos Furtado, colaborador da 
época, se lembra espirituosamente de que, quando vinha do Rio de Janeiro para São Paulo 
discutir projetos e se hospedava no apartamento de Aurelio, era comum que houvesse um ou-
tro expediente noturno em que conversavam sobre arquitetura. A mesma coisa ocorria quan-
do Martinez Flores viajava até o Rio de Janeiro, quando Ricardo Lemos, já exausto da jornada 
diurna, separava o final da noite para resolver questões da obra com o desperto Aurelio.230 
Ocasional para Ricardo, o hábito diário, tão natural quanto inesperado, foi uma das razões 
pela qual a separação de Isay e Flores acabou acontecendo em 1983. Isay permanece na re-
sidência, onde manteve seu escritório pelos próximos trinta anos, na companhia da arquiteta 
Shinobu Kamimura, enquanto Aurelio, na companhia da arquiteta baiana Maria José Gantois 
de Carvalho, retornou para a sobreloja da Inter/design na Alameda Lorena, onde permaneceu 
até o início dos anos 1990, quando se mudou para a Rua da Consolação, 3676.

Unibanco Poços de Caldas, 1978

 A edição 79, de 1984, da revista Módulo traz o panorama completo do programa ar-
quitetônico que havia tomado os escritórios de arquitetura a partir de 1974: a arquitetura ban-
cária. A revista aponta que, a partir do início dos anos 1970, há o aumento da internacionali-
zação financeira no país. A presença do capital estrangeiro impulsionou a abertura de novos 
bancos comerciais e, dada uma maior rentabilidade oferecida pelas aplicações financeiras, 
houve uma alocação dos recursos privados nestas instituições em detrimento de outros in-
vestimentos. Momento em que os arquitetos trabalhariam, alguns quase que exclusivamente, 
em projetos de agências bancárias. Caso de: Siegbert Zanettini, Newton Massafumi, Yoshio 
Arakawa, para o Banco Auxiliar; Roberto Loeb e Aurelio Martinez para o Unibanco; Sidônio 
Porto e Carlos Bratke, para o Banco Nacional; Davino Pontual, Paulo Pires e Sergio Porto, 
para o Banco Boavista; Ruy Ohtake, Luiz Antônio Pitanga do Amparo e Miguel Juliano, para 
o Banespa; Siegbert Zanettini para o Banco Noroeste; Virgínia Lannes Emanuel e Carlos 
Bratke, para o Bamerindus; João Eduardo De Gennaro, Adelina Desidério Monte, Noeme Car-
valho Malta, Miguel Francisco Sguilaro e Yodo Komatsu, na Itauplan, para o Banco Itaú; Sie-
gbert Zanettini para a Caixa Econômica e Jorge Königsberger e Gianfranco Vannucchi para o 
Comind.231 Contudo, ainda que o projeto da nova agência do Unibanco em Poços de Caldas 
fosse fruto desta prosperidade financeira – e Aurelio também fará algumas agências na capital 

229 Depoimento de Shinobu Kamimura ao autor. São Paulo, 27 de março de 2017.
230 Depoimento de Ricardo Lemos Furtado ao autor. Rio de Janeiro, 03 de abril de 2017.
231 SABBAG, Haifa. Arquitetura bancária. Módulo, n.79, Rio de Janeiro, mar, 1984, p.42-67.



3.97 Primeira Casa Moreira Salles
Imagem acervo AMF

3.98 Primeira Casa Moreira Salles 
Imagem acervo AMF

3.96 Vista aérea do Unibanco
 Imagem acervo Ricardo Lemos

3.99 Perspectiva artística do projeto
Imagem acervo Jorge Martinez Flores



177

paulista –, o programa, neste caso, envolvia diretamente a memória de seu fundador.

 “Depois de conhecer a história e visitar o terreno, senti uma imensa responsabilidade: 
não era para fazer uma agência, e sim um monumento”.232 Aurelio não estava equivocado 
ao tratar da primeira encomenda de peso de Walther Moreira Salles como compromisso im-
portante. Na esquina onde se instalaria o projeto, das ruas Bahia e Paraná (hoje, rua Assis 
Figueiredo e rua Prefeito Chagas) existia o casarão que abrigou a origem da família Moreira 
Salles e do então Unibanco (hoje Itaú Unibanco). Ali, João Moreira Salles, pai de Walther, se 
estabeleceu com a família – a esposa Lucrécia, e os filhos Walther, Elza, Hélio, e José Carlos. 
Graduado pela Escola de Comércio Álvares Penteado, em São Paulo, João trabalhou em 
diversas cidades de Minas Gerais como correspondente de vários bancos. No ano de 1918, 
foi ele próprio quem mandou construir aquele sobrado que Aurelio, décadas mais tarde, teria 
a responsabilidade de substituir. No térreo, trabalhava-se e, no pavimento superior, João Mo-
reira Salles vivia na companhia da família. Foi no dia 27 de setembro de 1924 que nasceu a 
Casa Bancária Moreira Salles e Cia.

A casa era um magazine, uma loja de comércio diversificado, com armarinho, louças, 
cristais e comestíveis. No mesmo endereço, João Moreira Salles instalou seu pequeno escri-
tório para prestar serviços financeiros, depósitos e saque. No ano de 1924, mudou-se para 
Santos, onde fundou uma sociedade comercial que operava no ramo de compra e venda de 
café. Já nos anos 1940, deixou de existir a Casa Bancária Moreira Salles. Nascia então o 
Banco Moreira Salles, com a fusão da própria Casa Bancária com a Casa Bancária de Bote-
lhos, fundada por Pedro di Perna (natural de Piaggini, Salermo e cuja vida até o fim se funde 
à existência do Unibanco) com o Banco Machadense, cujo controle acionário passara às duas 
primeiras, com a matriz no próprio sobrado.233 O Banco Moreira Salles expandia-se nacional-
mente e em 1967, foi transferido da sua matriz em Poços de Caldas para o Rio de Janeiro. 

A razão da transferência foi a incorporação do Banco Agrícola e Mercantil S.A., o ban-
co Moreira Salles deixou então de designar-se pelo nome de seu criador para transforma-se 
na União de Bancos Brasileiros S.A. Com a morte de João Moreira Salles em 1968, Walther 
Moreira Salles, o filho mais velho, assumiu as responsabilidades do pai na presidência do 
banco. Tendo habitado e trabalhado no sobrado da família, também tinha ciência da sua res-
ponsabilidade neste novo projeto, passados dez anos do falecimento do patrono.

 No catálogo comemorativo da inauguração da instituição, inclusive amplamente noti-
ciada,234 Pietro Maria Bardi – grande amigo de Flores e colega de redação da revista Vogue 
–, dedicou algumas palavras sobre o recém-inaugurado projeto do Unibanco em Poços de 
Caldas:

“A tendência da arquitetura atual é de superar a característica da terra em que surge, tenden-
do a uma espécie de linguagem esperanto, valendo um modo de geometrização inseparável 

232 SERAPIÃO, Fernando. Edifício Moreira Salles - Unibanco. In: Aurelio Martinez Flores – arqui-
tetura. São Paulo, BEI, 2001. p.96.
233 Catálogo em comemoração a nova agência de Poços de Caldas, fevereiro de 1983. Acervo 
do arquiteto Ricardo Lemos Furtado.
234 MIRANDA, Tavares de. Várias. Folha de São Paulo, São Paulo, 16 mar. 1981, Caderno Ilus-
trada, p.22. 
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do que no Novecentos se pretende mais: a função reduzida aos termos de utilidade. O que 
impõe ao arquiteto renunciar aos desperdícios individualistas, ao chamar a atenção para o 
formalismo. Assim: uma conquista da estética, ao enfrentar com ideias puras uma proposta de 
construção. No caso em apreço, a ocasião foi mais que propícia para que se visse um edifício 
de proporções limitadas e, portanto, bem convidativo para a concentração de elementaridades. 
A escolha do arquiteto foi feliz. Existem os badalados, enquanto muitos são os agregados à 
ordem dos silenciosos, que trabalham sem alarde, como é o caso. [...]. Quando se julga uma 
arquitetura, os que raciocinam, não esquecendo que o presente vem de longe, se lembram de 
motivos e opiniões emanados de mestres. Ocorreu-me naturalmente, visitando a obra, pensar 
no Filarete, que afirmava no seu “Tratado” ser uma arquitetura a consequência do encontro 
de dois elementos: o comitente e o executor, isto é, de quem determina o trabalho e de quem 
desenha e o leva a bom termo. A situação se verificou, neste edifício, de um jeito concorde, 
diria sentimental. A ocasião ensejou conciliar duas circunstâncias: cultivar a memória de quem 
iniciou a empresa comercial, como símbolo da atividade ao logo de anos desenvolvida, e per-
petuação da operosidade posterior. O arquiteto foi incumbido de prover e combinar dois espa-
ços: o do normal funcionamento de um estabelecimento bancário e o da lembrança. Este último 
deveria recompor o ambiente de um lar, isolando-o e atribuindo-lhe indispensável privacidade. 
Alguns objetos, móveis, retratos de família dão o registro do tempo. Os arquitetos resolveram 
muito bem a proposta formulada. O resultado é satisfatório por combinar ampla área destinada 
ao banco, para o público, e disposição dos escritórios, utilização de entradas e saídas; e na 
parte superior, a singela intimidade do andar-memória, por sua vez também ambiente normal 
destinado à presença de eventuais hóspedes. A composição do edifício foi idealizada e de-
senhada com rigorosa atenção para o funcional. Por fora vê-se uma arquitetura derivada das 
plantas, de massas ajustadas harmonicamente, novidades de paredes intersectadas formando 
um conjunto movimentado, bloco em contraste com as construções existentes nas redondezas. 
Delineia-se um edifício convincente e original, novidade para Poços de Caldas, lembrança de 
um cidadão pioneiro, um desses pró-homens que unem à ação a persistência e a visão do 
futuro. Esse projeto cria um traçado arquitetônico que chamarei de puro, já que descarta a 
preocupação de surpreender com sensacionalismos modulares, tão em moda no Brasil, e deixa 
que o resultado do externo seja o da solução orgânica. Foi o que fez a Inter/design Arquitetura. 
Penso em Carlo Lodoli, o profeta da arquitetura, que assumiu uma posição neste século. No 
Seiscentos, este padre, o Sócrates da arquitetura, tratou do funcionalismo, dizendo que a be-
leza externa de uma construção era o resultado de seu interior. No banco-memória de Poços 
de Caldas temos a marcante confirmação do bom senso de Lodoli. Também o mobiliário, como 
todos os objetos incluídos no projeto, foi desenhado pelos arquitetos, conferindo aos ambientes 
equilíbrio e funcionalidade para o bom desempenho dos funcionários. O arquiteto fez questão 
de tudo desenhar, até mesmo as mínimas serventias. Caso raro, pois quase sempre o arquiteto 
última uma construção, intervindo depois os que dispõem a decoração.”235

 Pietro Maria Bardi destaca os principais pontos de interesse na obra: o primeiro deles 
é o fato de ser, ao mesmo tempo, uma agência bancária e o lugar da memória, o que parece 
não abalar os arquitetos – a equipe era formada por Aurelio Martinez Flores e Isay Weinfeld 
na direção, Guillermo Lopez Silva, Ricardo Luiz Lemos Furtado, Luciano Devià, Fernando 
Alberto Reuttmann, Sonia Regina Longato Bitar e os desenhistas João Roberto Bitar e Shi-
nobu Kamimura. Externamente, o edifício é uma esfinge, menos no sentido do peso e mais 
no sentido enigmático. Os prismas puros e isostáticos apoiados uns sobre os outros perdem 
peso, quando o que resta na percepção são os balanços em variadas direções. Para aquele 
que vê de fora, o interior não é possível de ser habitado, para quem entra, sobra luz – a me-
lhor luz, como por várias vezes indicou Aurelio, aquela que vem de cima. Os dois primeiros 
volumes, do térreo e 1º pavimento, compartilham o miolo e a ausência de aberturas laterais é 
compensada pelas visuais que o pé direito duplo proporciona. Nestas duas lajes, quando não 
há a intersecção dos volumes, os arquitetos perfuraram estrategicamente, para receber a luz 
natural na medida da necessidade interna: sobre a sequência de gerentes no térreo; e no pri-
meiro piso, apenas sobre a espera da superintendência. Vale dizer que estes recortes não são 

235 Catálogo em comemoração a nova agência de Poços de Caldas, fevereiro de 1983, p.24-25. 
Acervo do arquiteto Ricardo Lemos Furtado.
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feitos posteriormente à definição da disposição interna, mas são eles, também, definidores do 
arranjo interno, da hierarquia espacial. O apartamento da família Moreira Salles, no segundo 
pavimento, usufrui da cobertura, onde as aberturas para entrada de luz são executadas com 
maior liberdade. Nota-se que não há qualquer desespero em levar a luz natural para todos os 
espaços, há zenitais nos banheiros e na sala de jantar – locais constantemente iluminados 
pelo arquiteto em seus projetos; a sala de estar e lavanderia são beneficiadas por pátios. Ao 
que tudo indica, o apartamento na cobertura – ainda que coadune com o programa da cons-
trução anterior – foi sugestão de Martinez Flores.236 Um apartamento de iguais proporções e 
para o mesmo cliente aparecerá na cobertura do projeto da CBMM em São Paulo.

 A garagem, localizada no subsolo, ocupa toda a área do terreno e possui uma rampa 
de acesso e outra de saída de automóveis, uma em cada rua. No pavimento térreo, a agência 
do banco abrange gerência, subgerência e atendimento, além de serviços como sanitários, 
copa e caixa-forte. Existem dois acessos distintos para se chegar ao primeiro pavimento: um 
através de uma escada helicoidal, que leva à superintendência; e o outro, por uma escada 
situada na torre vertical, que serve ao atendimento de impostos e tributos. Esta escada heli-
coidal merece atenção especial, pois é em si uma escultura e não apenas uma forma de subir 
ou descer. Esta é a primeira de uma sequência de escadas conhecidas que os arquitetos 
executarão. Trata-se de um elemento de irrupção na ortogonalidade dos espaços de arestas 
bem aparadas – ou estas escadas são objetos de foco ou, simplesmente, se abstêm comple-
tamente da paisagem interna.

 No segundo pavimento, situa-se o apartamento privativo da família Moreira Salles, 
com acesso através de elevador. Na cobertura e torre de serviços – espécie de quarta caixa – 
estão: elevador, escada, casa de máquinas de ar-condicionado e caixa d’água. Outro aspecto 
abordado por Bardi é o desenho dos pormenores. Ele não cita, mas foram desenhados, além 
do que já se espera do arquiteto, as grelhas ao redor das árvores, a cabine telefônica para o 
ponto de táxi existente na esquina, as proteções de ferro para as colunas da garagem, grades 
de ventilação e ar-condicionado, além dos móveis e balcões para assinaturas de cheques, 
com espaços para fichas de depósito, cinzeiro, depósito de papéis e canetas. Ricardo Lemos, 
arquiteto colaborador do projeto, lembra-se que aquela obra foi uma das primeiras a dispor as 
placas de granito sobre inserts metálicos e não colados diretamente na alvenaria com arga-
massa – tudo executado na base da experimentação.237 Um detalhe em especial, do encontro 
das faces externas e internas levou algum tempo para ser resolvido, e foi inclusive registrado 
no catálogo comemorativo. O nome da Instituição foi gravado no granito com o mesmo tipo 
de ferramenta usada nas inscrições Românicas, o cinzel, por um dos últimos artesãos deste 
ofício. Também foi feita uma extração no granito para dar lugar à comunicação visual escul-
pida. Segundo Lemos, um pouco antes da inauguração Aurelio teve que se indispor com um 
dos diretores para garantir que o edifício não recebesse a comunicação visual padrão – inad-
missível para os arquitetos e certamente para o embaixador Walther Moreira Salles.238 Hoje, 

236 SERAPIÃO, Fernando. Edifício Moreira Salles – Unibanco. In: Aurelio Martinez Flores – arqui-
tetura. São Paulo, BEI, 2001. p.96
237 A edição 84 da revista Projeto, na seção “Construtoras/Destaque do Ano” também ressalta 
este detalhe “Um dos detalhes especiais mais elaborado foi o revestimento da fachada em granito 
utilizando o sistema de fixação americano.” Projeto, n. 84, São Paulo, fev, 1986, p. 82.
238 Depoimento de Ricardo Lemos Furtado ao autor. São Paulo, 03 de abril de 2017.
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passados quase quarenta anos, tomam completamente o edifício e, junto com as parabólicas, 
condensadoras de ar-condicionado e câmeras de segurança, o banalizam na cidade, contra-
riando a memória de seu fundador, a delicadeza de quem o comissionou e o esmero de seus 
autores.

Apartamento Walther Moreira Salles, 1978

 O apartamento de Walther Moreira Salles e Lucia Curia, sua esposa, foi a primeira 
obra particular projetada pelo arquiteto para o embaixador. Situado na Avenida Atlântica, no 
Edifício Golden State, posteriormente rebatizado de Edifício Presidente Tancredo Neves em 
homenagem ao seu morador mais ilustre, o endereço foi escolhido com a ajuda de Flores. O 
imóvel passou por uma grande reforma para adequar-se novo morador. Na entrada, como é 
de costume, Aurelio transforma o hall social em uma câmara escura, com todas as paredes re-
vestidas de mármore preto com veios bem paginados; apenas destaca-se a escultura branca 
de autoria do escultor Sérgio Camargo. Ao cruzar a porta, a surpresa: a intensa luminosidade 
e o azul do mar. Todo branco, carpetes, paredes e cortinas, o apartamento possui uma leveza 
que sugere uma outra força gravitacional, onde os objetos repousam suavemente. No piso 
superior da cobertura, a janela da sala de estar que dá acesso à varanda recebe um anteparo 
perfurado, filtrando a luz na quantidade adequada ao uso interno. Nem mesmo a luz ofuscante 
e abundante da orla carioca passa impune pelas mãos do arquiteto mexicano. Todo o esforço 
neste projeto está no detalhamento invisível, trabalhado para não ser visto senão sentido. 
O depoimento do arquiteto carioca Ricardo Lemos, responsável local pelo projeto, diz muito 
sobre a abordagem de Flores e sua própria personalidade:

“O meu cruzamento com o Flores foi por causa do Walther Moreira Salles. O embaixador tinha 
conhecido a casa de José Zaragoza e convidou o Aurelio para fazer a reforma do seu aparta-
mento no Rio de Janeiro. Mais tarde, reconhecendo a personalidade do Aurelio, Walther era o 
cliente ideal. Flores não gostava de dar muitas explicações, dizia que existem coisas que não 
tem como explicar – o porquê de um tamanho e não outro – ele realmente não gostava de expli-
car; era taxativo, ou você entende ou não. O que mais se escuta na nossa profissão é ‘eu vi na 
casa de fulano, na casa de beltrano, ou sicrano’ – para Aurelio era simples: se não entende faça 
com outro. E o embaixador dava carta branca. Quando o Flores pegou este trabalho com o em-
baixador, na verdade não existia o apartamento. Ele ajudou a procura-lo no Rio de Janeiro, foi 
quando encontrou uma cobertura na Avenida Atlântica que pensou ser ideal para as ambições 
do embaixador. É neste momento que conheço Flores. Trabalhei muitos anos com um arquiteto 
modernista da época do Niemeyer, chamado Israel Barros Corrêa. Ele tinha uma empresa com 
os irmãos; ele arquiteto, e os irmãos engenheiros. Desde o segundo ano da faculdade estagiei 
com eles, eram especialistas em hospital, só que na época não tinham muitos para fazer, e es-
tavam trabalhando quase que exclusivamente para fazer agências do Banco do Brasil; como a 
empresa era pequena, passei boa parte do tempo no canteiro de obras. O Flores procurava no 
Rio um arquiteto para ajudá-lo, nessa época ele era sócio do Isay Weinfeld. Eu tinha acabado 
de sair do Israel e estava com um pequeno escritório sobre o showroom da Forma. Na hora 
do almoço sempre passava na loja para ver as peças, conversar com os vendedores. O Sr. 
Muller, gerente da loja, era um cara gozador sempre tirava sarro do meu cabelo comprido; foi 
pelo seu intermédio que Flores chegou até mim.  De modo que foi um privilégio. O Flores tinha 
o olhar muito apurado, inclusive muitos designers do exterior vinham procurá-lo. Lembro-me 
da primeira vez quando o Isay e o Aurelio vieram de São Paulo: o Flores com aquela elegância 
particular, o Isay também muito elegante – vamos tomar um drink no Copacabana Palace! - e 
eu não, de camiseta, calça jeans e tênis. Lembro de ter pensado – não tenho roupa para isso, 
vou com esta mesma! Comecei assim com o Flores e Isay, fiz o levantamento do apartamento, 
e levava as questões de obra para São Paulo, onde era desenvolvido o projeto. Conheci o pes-
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soal da Inter/design: a Shinobu para mim era o máximo, bárbara, em tudo que ela botava a mão 
tinha muito capricho. Lá tinha muita rotatividade de gente que ficava estagiando e saía, Roberto 
Kodama trabalhou com a gente também e hoje tem escritório em São Paulo. Fiz o apartamento 
do embaixador na avenida Atlântica, e uma reforma no prédio dos escritórios que ele tinha, 
na verdade ainda tem, na rua do Russel na Glória. O apartamento durou quase dois anos em 
obras. A família nunca quis que as imagens do apartamento fossem divulgadas. Foi um traba-
lho muito bacana que mantivemos em sigilo. Quando o Flores vinha para o Rio de Janeiro, a 
gente procurava ir lá à noite, ele trabalhava bem a noite, então a gente via as coisas com calma, 
eu morto, e ele olhando os detalhes. E aquele rodapé que vira na escada – uma escada, era 
umas ou duas noites. Por isso os clientes ficavam desesperados quando ele cismava que algo 
não estava bem resolvido. Ficava naquilo até achar a melhor solução, então aquela escada 
poderia levar um dia ou dez. Para ter uma solução, ele não estava se importando com o prazo, 
ele queria fazer do jeito que sentisse que ficaria bem feito. Vai explicar isso para o cliente – o 
marmorista queria assentar o mármore e reclama que não podia porque o arquiteto não definia. 
E minha função era meio essa, de mediador – ver as necessidades da obra com o pessoal e 
cobrar uma solução do time de São Paulo. Alguns clientes, achavam que ele não estava dando 
a atenção suficiente. Pelo contrário, era um excesso de interesse, que criava essa dificuldade 
de resolver de imediato. O Flores não era esse profissional imediatista que resolvia tudo na 
hora, era necessário sempre tempo. Falava – calma, vamos ver o espaço primeiro, vamos ver 
a luz, as entradas, as janelas, tinha uma sequência na cabeça dele. E não adianta, ele nunca 
mudou. A gente via entrar cliente querendo fazer de pronto, e ele olhava com aquele olhar dele, 
já percebia que a pessoa estava o atropelando, pedindo muito mais do que ele poderia dar no 
momento, e ele já não gostava da situação. As pessoas às vezes, não interpretavam ele direito. 
O arquiteto mexicano Ricardo Legorreta, com quem trabalhei anos mais tarde, falava que tinha 
que ir na obra em vários estágios para ver se está acertando ou errando; às vezes abrir uma 
janela, vivenciar o espaço e modificá-lo. Já para o Aurelio, o projeto terminava na prancheta, só 
iria até a obra se fosse realmente necessário”.239

Este último fato também é confirmado por Mirna Zambrana, sua última sócia na Inter/
design: Aurelio não costumava visitar as obras, para ele o desenho era definitivo. Também 
avesso às viagens, só retornava ao canteiro quando a construção tomava forma, ocasional-
mente modificava alguma coisa no momento que já estava em um estado avançado, quando 
determinado elemento podia ser visto e sentido.240 Sua relação com as obras pode ser identi-
ficada em uma frase sua, inclusive de dupla interpretação: “Eu gosto da concepção dos filhos 
e, depois, de vê-los grandes, não gosto de vê-los crescendo. Isso me diferencia de Barragán, 
que ia todos os dias às obras para trocar as cores das paredes. É muito raro que eu mude 
alguma coisa no projeto”.241

Telmo Martino, 1979

 Se as incursões de Aurelio Martinez Flores nos registros acadêmicos da época não 
foram muitas, não se pode dizer o mesmo sobre sua participação na cena social de São Pau-
lo retratada pelos jornais. Não por investida própria, pois o arquiteto era avesso à exposição 
excessivamente midiática e, principalmente, ao exibicionismo familiar às pessoas públicas. 
Sobre as muitas notas em colunas sociais, é fundamental destacar as ocasiões em que o 
jornalista Telmo Martino – um dos mais importantes colunistas sociais dos anos 1970 e 1980 
– citou Martinez Flores. Na ausência das redes sociais, era Telmo, com humor sarcástico e 
perspicaz, que viralizava expressões de escárnio sobre celebridades e personagens conheci-

239  Depoimento de Ricardo Lemos Furtado ao autor. Rio de Janeiro, 03 de abril de 2017.
240  Depoimento de Mirna Zambrana, São Paulo, 10 de dezembro de 2017.
241  Entrevista à Fernando Serapião. Projeto Design, n. 355, São Paulo, set. 2009, p. 10-13.
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dos nas colunas que assinou. Isay Weinfeld relembra que Aurelio era um dos poucos arquite-
tos que Martino salvaguardava, os demais ele enxovalhava completamente.242 Criava termos 
como “barba-e-bolsa” e “poncho-e-conga” para os bichos-grilos emergentes da década, “Sca-
la-e-escarola” para uma colônia italiana abastada, “quibe-e-quilate” para Paulo Maluf e outros 
descendentes de libaneses e uma série de apelidos individuais que logo se espalhavam nas 
conversas. Há dois excertos irreverentes que explicitam sua relação com Aurelio: o primeiro 
com o título “Prontocor de décor” e o segundo, “Recado aos leitores preferidos”, ambos no 
Jornal da República, de 1979, na seção de cultura, e “Profissionais x Amadores” e “Décor 
urgente” no O Estado de São Paulo, de 1986 e 1991, respectivamente.

“Outro chamado poderá vir de um publicitário que acaba de ganhar, naquele instante, duas con-
tas ricas e precisa trocar, imediatamente, suas almofadas, redes e sofás de alvenaria por todos 
os móveis desenhados pela Bauhaus e reproduzidos pela Forma. A ambulância precisará de 
toda sua velocidade para abafar os gritos da maîtresse de maison que viu seu Luçat invadido 
por traças que usaram uma tapeçaria de Jacques Douchez como cavalo de Tróia. Todas as ca-
sas que Aurelio Martinez Flores limpou com sua decoração de interiores poderá ter um sistema 
de segurança estética ligado diretamente a esse pronto socorro”.243

“Aurelio Martinez Flores, o único mexicano que pode fazer do bowler hat o seu sombrero e o 
único designer-arquiteto que pode acusar a Bauhaus de um rococó excessivo. [...] Paulo Men-
des da Rocha, o arquiteto brutalista que os ricos adoram. Com muito concreto aparente e muito 
blindex, colocou todos morando em bancos. [...] Eduardo Longo, o arquiteto –bilboquê”.244

“Começa a reação contra o amadorismo no mercado de arte paulistana, muito invadido por 
novos ricos improvisados em marchands milionários, numa tentativa desesperada de aceitação 
social. Os verdadeiros art dealers resolveram interferir. O elegante Fernando Millan e o mirabo-
lante Benjamin Steiner voltam, o mais depressa possível, a participar desse comércio de cores 
e formas. Cada um está abrindo sua galeria de arte. Enquanto isso, Aurelio Martinez Flores, 
o arquiteto do rei, recebe a encomenda de projetar uma outra galeria para uma das esquinas 
das ruas Bela Cintra e Estados Unidos. Essa deverá ser a galeria mais exigente da cidade. Por 
uma questão de coerência, a arquitetura de Aurelio Martinez Flores só consegue conviver com 
obras-primas”.245

“Não é à toa que Sérgio Miguez não frequenta suas livrarias. Ele é yuppie demais para ser visto 
em tanto escombro. Só mesmo o ainda mais yuppie Luís Schwarcz poderia trazer uma solução. 
Devia dar a Sérgio Miguez o telefone de Aurelio Martinez Flores. Se ele não chamasse esse 
decorador de maravilhas para reformar a livraria Belas Artes, Luís Schwarcz não mais permitiria 
que seus livros de fina aparência fossem vendidos por lá. Se isso não surtisse efeito, o último 
recurso seria manter todo o gel do mundo fora do alcance de Sérgio Miguez”.246

 É possível que os comentários de Telmo Martino sobre Aurelio tenham moldado sua fi-
gura pública e motivado tantos outros jornalistas a abordarem o arquiteto da mesma maneira. 

242 Depoimento de Isay Weinfeld ao autor. São Paulo, 07 de setembro de 2016.
243 MARTINO, Telmo. Prontocor de décor. Jornal da República, 10 out. 1979, Caderno 2 Cultura, 
p. 11.
244 MARTINO, Telmo. Recado aos leitores preferidos: Bilhete pessoal para Wesley, Elis, Fernan-
do Henrique, que as turmas do poncho-e-conga, do quibe-quilate, do blazer-e-gumex, fatalmente tra-
tarão de divulgar. Jornal da República, 29 ago. 1979, Caderno 2 Cultura, p. 11.
245 MARTINO, Telmo. Recado: Profissionais x Amadores. O Estado de São Paulo, São Paulo, 22 
abr. 1986, Caderno 2, p.42.
246 MARTINO, Telmo. Décor urgente. O Estado de São Paulo, São Paulo, 3 fev. 1991, Caderno 
2, p.3.
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Condições em que Martinez Flores opinaria publicamente sobre estilo,247 comportamento,248 
arquitetura249 e design.250 Segundo Gerardo Martinez, seu pai veio a conhecer o colunista ape-
nas mais tarde, depois de um número de artigos escritos por ele.251

Residência Zaragoza, 1982

 A residência em São Paulo, onde reside até hoje o publicitário e artista plástico José 
Maria Martinez Zaragoza, fica em um terreno de 900m² na Rua Suécia, 308, no Jardim Eu-
ropa. É interessante observar que a legislação de uso e ocupação desta zona estritamente 
residencial obrigou o arquiteto a adotar recuos frontais e laterais que não adotaria em outras 
ocasiões. Externamente, o volume da casa, no centro do lote, indica ser convencional – até 
certa medida de fato o é –, mas toda e qualquer normativa restritiva ao exterior é quebrada na 
organização interna desta casa.

 Do lado de fora, o muro, mesmo que branco, não é um elemento considerado inusi-
tado na cidade. O que torna este muro branco especial em relação aos demais é o pequeno 
recorte que indica a entrada social. Uma moldura ritmada que se afunila em direção a altura e 
largura da porta de folha dupla e faz com que as expectativas do visitante em relação ao outro 
lado do muro também sejam minimizadas. Na ausente possibilidade de contiguidade entre rua 
e o interior da casa, Martinez Flores respeita o recuo frontal imposto, porém priva o visitante 
da vista para o jardim, que foi obrigado a criar, através da construção de um muro, de 2,20m 
de altura. Com as mesmas proporções da porta da rua, a porta da casa se espelha no mesmo 
alinhamento, convidando o visitante a entrar, sem demora, na galeria da casa.

 Internamente a casa se organiza de maneira inusitada. A galeria, com quase 12m de 
comprimento e pé-direito de 2,50m, concentra as amenidades e distribuições ao mesmo tem-
po que sua largura de 3,10m não deixa dúvida de que deve também expor a coleção de arte 
do proprietário; para tanto nem mesmo a escada social fica à vista. Atrás de uma das portas, o 
hall para a escada enclausurada; atrás de outra, o hall para os serviços; e da última, o lavabo. 
Quem segue até o final desta galeria hermética e sem janelas encontra um anteparo – sua 
função é preservar a expectativa que se anuncia com a luz abundante. De fato, o pé direito 
de 5,35m de altura trai o percurso que até então foi construído. O volume de ar foi conseguido 
conquistando-se metade da área do pavimento superior. No alto, um generoso recorte na laje 
permite que a luz natural se distribua por todo o espaço, principalmente na área mais distante 
da janela, onde sua projeção coincide. A janela em fita, na largura total da fachada posterior, 
elimina um trecho de céu na mesma medida que enfatiza a presença do jardim. A testeira 
cega sobre a janela não permite que o prisma interno seja desconstruído. A sala de jantar, 

247 RODRIGUES, Minouche. Roupa: O tema da conversa entre senhores. Folha de São Paulo, 
São Paulo, 11 ago. 1985, Folhetim, p.22. 
248 Quanto vale a sua festa. Folha de São Paulo, São Paulo, 17 ago. 1986, Primeiro Caderno, p. 
115. 
249 ALMEIDA, Miguel de. O que tombar e derrubar em São Paulo. Folha de São Paulo, São Pau-
lo, 13 set. 1984, Primeiro Caderno, p.21. 
250 Mobiliário. Folha de São Paulo, São Paulo, 03 nov. 1985, Casa e Companhia, p. 11. 
251 Depoimento de Gerardo Martinez ao autor. São Paulo, 21 de dezembro de 2016.
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embora esteja integrada ao espaço, foi alocada sob pé-direito mais baixo, quando a altura do 
observador acontece a partir da mesa.

 A copa e a cozinha são generosas, funcionais e apartadas do estar social. É curioso 
que a zona de serviços desta casa tenha sido deslocada para o pavimento superior. Uma se-
gunda escada enclausurada foi construída exclusivamente para o acesso da lavanderia e dos 
dois dormitórios de empregados, mediados por um pátio descoberto. A inversão programática 
favorece o acesso ao sol e a amplitude do pavimento térreo ao remover um programa secun-
dário, ao passo que se justifica pela demanda reduzida de dormitórios na residência.

 A escada social dá acesso a somente duas suítes de igual proporção e ambas com-
partilham um pátio descoberto que preserva a fachada frontal sem janelas. Com isso, as fa-
chadas frontal e posterior, visíveis, são mantidas cegas, enquanto as laterais recebem poucas 
aberturas, sem constrangimento. É interessante observar que o volume se conserva integral-
mente, sem projeções ou recessos que desconfigurem a forma, portanto não há elementos de 
transição entre interior e exterior, a cisão é abrupta. Um detalhe não pode passar desaperce-
bido, principalmente quando repetido em tantos outros projetos: as quatro arestas são corroí-
das por uma subtração de massa quase insipiente. Inusitada sinédoque, rara no trabalho de 
Flores. Sabendo não ser possível vê-las ao mesmo tempo, questiona-se se não são apenas 
ênfases nos limites do volume ou até certo pedantismo estilístico – certamente que não. O es-
tudo minucioso das peças gráficas tem apontado que Flores não busca coerência gráfica que 
faça sentido no desenho que não na realidade. Um exemplo banal, mas efetivo é o encontro 
de um dos trechos da pérgola, que faz a proteção dos carros com a casa. Já próximo da edí-
cula preexistente, o desenho sugeriria que a aresta do último módulo da pérgola encontrasse 
a aresta da casa, contudo elimina-se um módulo da pérgola antes do término do volume da 
casa para que a percepção da pérgola que segue menos largo, fosse de descolamento da 
residência. Para quem observa do jardim, a pérgola não encosta na casa, nutrindo a imagem 
de que esta prossegue até a outra ponta sem o fazer. Nesta casa, não diferente das demais, 
Aurelio domina todos os elementos da arquitetura, sabendo que a feitura atenciosa contribuirá 
para determinada percepção espacial final. Eustáquio rememora parte deste processo:

“Logo quando cheguei para trabalhar na Inter/design ele estava fazendo o projeto da casa 
do Zaragoza aqui em São Paulo. O térreo tinha um piso que era muito complicado para se 
resolver. Eram placas de mármore quadradas, mas no sentido 45 graus e não podiam sofrer 
recorte. Lembro que esta foi minha primeira incumbência, assim que cheguei. Ele me passou o 
desenho, e fiquei o dia inteiro fazendo contas para as placas saírem certas; tinha uma tabeira 
na borda. No final da tarde eu mostrei – consegui fazer isso, o que acha? Ele olhou para mim 
intrigado – como você conseguiu? Pelo jeito ele devia estar tendo dificuldades. Na sequência 
ligou para o marmorista – olha, consegui resolver o piso! Penso que naquele momento ficou 
impressionado comigo e quebrou-se a hesitação característica do primeiro dia de trabalho”.252

 São sutilezas como esta que surpreenderam o arquiteto francês Jean Nouvel em um 
almoço oferecido em sua homenagem na residência de Zaragoza. Na ocasião, o arquiteto 
vinha inaugurar sua exposição multimídia na Fundação Armando Álvares Penteado, em São 
Paulo, e proferir uma aula magna na mesma instituição. Além de uma nota afetuosa ao des-
pedir-se de Martinez Flores – “Para Aurelio Martinez Flores, guardei a lembrança de uma das 

252 Depoimento de Tânia Eustáquio ao autor. São Paulo, 06 de fevereiro de 2017.



3.124 Galeria da Residência Zaragoza. 
Fonte No amplo espaço.
Revista Casa Vogue, 1987.

3.126 Exterior Residência Zaragoza
Imagem Cristiano Mascaro

3.127 Estar Residência Zaragoza 
Imagem acervo José Zaragoza

3.125 Pátio do quarto da Residência Zaragoza 
Fonte No amplo espaço. 
Revista Casa Vogue, 1987



193

suas belas casas de São Paulo...: simplicidade e modernidade”253 –, uma frase elogiosa: “Se 
fosse fazer uma casa para eu morar, convidaria você para projetá-la”.254

Novo Museu de Arte Moderna de São Paulo, 1983

 Nos anos 1980, o Museu de Arte Moderna de São Paulo – MAM/SP passou por uma 
forte crise institucional, que acabou por levar à criação de uma comissão responsável pelo 
projeto Novo MAM. Na diretoria da reconstrução, o nome de Aurelio aparece na comissão 
de arte, cujo objetivo era convencer artistas e entidades a colaborarem no projeto. Alguns 
nomes familiares constam na lista de colaboradores: Lina Bo Bardi, André Vainer, Marcelo 
Ferraz, Fundação Bienal de São Paulo, Dualibi, Petit, Zaragoza, BCN, Editora Três, Editora 
Abril, Carta Editorial, O Estado de São Paulo, Pirelli, Duratex, Souza Cruz, La Fonte, Itaú, Vo-
torantim etc.255 Também estiveram na diretoria desta comissão: Aparício Basílio da Silva, José 
Zaragoza, Geraldo Abbondanza, J. B. Coutinho Nogueira, Luiz M. Suplicy Hafers, Jean Martin 
Sigrist e Antonio Carlos Baptista. Episódios como este, onde nomes de amigos se misturam a 
nomes de futuros clientes são significativos para mostrar o grupo social ao qual pertencia e o 
motivo pelo qual Martinez Flores projetaria tantas casas de artistas plásticos e colecionadores 
de arte.

Unibanco Barão de Iguape, 1984

 O edifício Barão de Iguape é, até hoje, um dos prédios mais importantes construídos 
na cidade de São Paulo. Não somente por ter sido ele o primeiro a congregar, no projeto de 
arquitetura, toda a lógica do estilo internacional para edifícios corporativos – que já se erigiam 
a passos largos em Nova York e Chicago –, mas sobretudo por sua localização estratégica na 
primeira conformação urbana da cidade. A praça do Patriarca, onde o edifício foi implantado, 
é um dos tecidos que mais se transformou sobre si mesmo: como um palimpsesto, foi suporte 
da província e da metrópole. Antes delimitada pelo triângulo histórico – Rua Direita, Rua São 
Bento e Rua XV de novembro –, a cidade lentamente se expandiu para todas as direções e 
encontrou-se comprimida a oeste pelo acidente geográfico do Vale do Anhangabaú. Com mui-
ta dificuldade, a transposição do vale talvez tenha levado a cabo a primeira desapropriação 
que se tem notícia. Por volta de 1889; metade da residência do Barão de Tatuí foi demolida 
para dar lugar ao primeiro Viaduto do Chá, idealizado por Jules Martins em 1877 e inaugura-
do em 1892. A partir da consolidação deste vetor e necessidade de desafogamento da porta 
do centro antigo, o arquiteto Joseph-Antoine Bouvard foi contratado para propor melhorias 
ao centro de São Paulo e inclui a região em seu relatório de 1911; ano em que a quadra foi 
considerada de utilidade pública. Foi apenas em 1926 que a praça ganhou a configuração 
que conhecemos, abrindo a perspectiva em direção ao terreno onde se implantaria o edifício 

253   NOUVEL, Jean. Residência Zaragoza. In: Aurelio Martinez Flores – arquitetura. São Paulo, 
BEI, 2001, p.47.
254 SERAPIÃO, Fernando. Residência Zaragoza. In: Aurelio Martinez Flores – arquitetura. São 
Paulo, BEI, 2001, p.47.
255 Novo MAM. O Estado de São Paulo, São Paulo, 27 out. 1983, Geral, p.29.
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Barão de Iguape. Tal edifício é a terceira ocupação do lote: em 1899, abrigou inicialmente a 
primeira casa do Barão de Iguape, um casarão com dois pavimentos que, posteriormente, 
com a mudança do Barão, deu lugar a lojas para locação no térreo e um hotel fronteiriço no 
pavimento superior;256 a segunda ocupação, construída no idos de 1909 pela Ramos Azevedo, 
Severo & Comp, deu lugar à loja Mappin Stores até 1939 e, posteriormente, à loja Ao Preço 
Fixo até ser demolida, em 1956, para dar lugar ao arranha céu que hoje conhecemos.257

 É neste contexto que a trajetória ascendente do Banco Moreira Salles se fixou no cen-
tro de São Paulo, momento em que o banco buscava se adaptar ao processo de concentração 
urbana que redesenhava o mapa demográfico brasileiro. Ao mesmo tempo em que a sede 
da Rua XV de novembro ficava pequena demais para a nova demanda, era preciso que as 
instalações centrais do banco não somente correspondessem às suas necessidade operacio-
nais, como também oferecessem ao público visibilidade para a importância que a instituição 
ganhava nesse período entre o final da década de 1950 e meados dos anos 1960.258 Segundo 
a memória do banco, é escrito:

“Foi em algum momento dos anos 1950 que Walther Moreira Salles, durante uma caminhada 
com Pedro di Perna [um dos primeiros e entre os mais importantes diretores na história do 
banco] pelo Viaduto do Chá, no Centro de São Paulo, apontou um local em meio ao cenário 
que se abria para eles e lhe indicou como sendo o ideal para a construção da sede. Walther 
mostrava um dos locais mais caros de São Paulo, na praça do Patriarca. Ali, na rua São Bento, 
entre as ruas Direita e da Quitanda, existira o palacete de Antônio da Silva Prado, o barão de 
Iguape, grande proprietário de terras na época do Império. Demolido o palacete, o local abrigou 
a suntuosa sede do antigo Mappin Stores, de 1919 a 1939. Mas a área continuou valorizadíssi-
ma, no coração da cidade. Por isso, as palavras de Walther pareceram mais um sonho do que 
um projeto. No entanto, o negócio foi fechado no final dos anos 1950. O Banco Moreira Salles 
custeou as obras, os descendentes do barão entraram com o terreno, o prédio do Mappin foi 
demolido e, em seu lugar, ergueu-se um edifício moderno, batizado como Edifício Barão de 
Iguape, do qual os herdeiros de Silva Prado ficaram com uma parte. Foi inaugurado em 1959. 
Dizia o anúncio publicado à página 5 de O Estado de S. Paulo, em 8 de dezembro de 1963: “O 
Banco Moreira Salles tem o prazer de participar aos seus clientes e amigos a mudança de sua 
sucursal de São Paulo, da rua XV de Novembro, 212, para a praça do Patriarca, 30. Telefone 
33–11– 61 (rede interna). Aproveita o ensejo para comunicar que, no antigo endereço funciona-
rá uma agência urbana sob a denominação de Agência XV de Novembro. Telefone 37–25–21 
(rede interna). Eram 15 mil metros quadrados de área construída, distribuídos pelos 30 andares 
do Barão de Iguape, além do térreo e de três subsolos. Os autores iniciais do projeto foram 
os arquitetos Jacques Pilon e Gian Carlos Gasperini, e a empresa americana de arquitetura 
Skidmore, Owings and Merrill construiu o prédio. No sétimo andar, ficou instalado o Conselho 
do banco, com um salão de reuniões com piso de mármore e paredes de madeira lavrada. As 
portas foram feitas de jacarandá, trabalho do Liceu de Artes e Ofícios. Pelas paredes, quadros 
que Walther Moreira Salles vinha colecionando, havia alguns anos, com aconselhamento do 
artista Augusto Rodrigues. Lá se encontravam preciosidades da pintura brasileira, como Tarsila 
do Amaral, Anita Malfatti, Flávio de Carvalho, Israel Nery e Guignard”.259

 O 7º pavimento, onde esteve o Conselho do banco, foi ambientado pelo decorador 
francês Georges Geffroy (1903-1971), figura social proeminente no pós-guerra parisiense e 

256 SOUZA, Luis Pereira de. A casa do Barão de Iguape. São Paulo, Empresa Gráfica Carioca, 
1959.
257  SANTOS, Cecilia Rodrigues dos. Edifício Barão de Iguape: preservação da arquitetura mo-
derna no Centro Histórico de São Paulo. In: Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-gra-
duação em Arquitetura e Urbanismo – Enanparq, n. 3, São Paulo, 2014, p. 07.
258 Memória do Itaú Unibanco, p. 103 <http://www.itauunibanco90anos.com.br/flippage/cap5/in-
dex.html>
259 Idem, ibidem.
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conhecido por não aceitar mais de um projeto ao mesmo tempo, de modo que pudesse se 
dedicar inteiramente a cada trabalho.260 Neste edifício, fica evidente mais uma vez a preocu-
pação do embaixador Walther Moreira Salles em expressar, por meio da arquitetura, a moder-
nidade da instituição. Ao convocar o escritório americano Skidmore, Owings and Merrill – que 
desde àquela época lidera a construção de arranha céus no Estados Unidos – foi Gordon 
Bunshaft (1909-1990), associado ao escritório desde 1949, que desenvolveu os trabalhos no 
Brasil, agregando a expertise da escola de Chicago ao estudo preliminar de Pilon e Gasperini, 
no momento em que os arranha-céus se apresentavam como um dos mais inovadores obje-
tos de experimentação da construção civil.261 Todas suas qualidades modernizadoras foram 
revisitadas por Aurelio Martinez Flores em 1984, quando, passados trinta anos, o edifício 
começou a apresentar problemas de dilatação entre o caixilho de ferro e as placas de pedras 
– estas se soltavam e caíam de andares altos, causando uma situação perigosa.262

 Correspondências entre o arquiteto, Walther Moreira Salles, a empreiteira JHS e a 
fabricante do novo caixilho Arquetipo, levantadas por Cecília Rodrigues dos Santos nos ar-
quivos da Inter/design,263 apontam para o fato do arquiteto, desde o princípio, ser responsável 
por criar o ambiente de responsabilidade na intervenção da obra, muito além de uma simples 
“reforma da fachada principal”.

 Os desenhos, de 1985, do acervo do arquiteto apresentam a decomposição completa 
do sistema de fixação das placas de granito e dos novos caixilhos. Diferente do que lá estava, 
as novas placas com três centímetros de espessura são adesivadas e encaixadas em peças 
de inox, aparafusadas em arranques de ferro zincado a fogo e chumbadas nos pilares. As 
placas também são presas lateralmente entre si por grampos e as juntas são seladas por cor-
dões de espuma colocados sob pressão e, em seguida, siliconadas. A atenção fica evidente 
em algumas situações: com o novo sistema de fixação – o engrossamento do pilar não pode 
ultrapassar os perfis de ferro na modulação existente –, a largura admissível é uma condi-
cionante; as juntas horizontais das placas devem coincidir com a emenda do perfil “I” vertical 
existente; a região do pilar onde acontece o encontro das ferragens internas, do mesmo com 
a viga, recebe um perfil de transpasse para a fixação dos arranques; um espaçamento entre 
as novas placas de granito e os perfilados verticais existentes é deixado para facilitar a troca 
futura dos perfis de ferro independente do revestimento de pedra. A face da espessura da 
laje de todos os pavimentos, que antes recebiam revestimento de mármore, foi recoberta por 
uma chapa de alumínio dobrada, talvez a intervenção de maior modificação estética, ainda 
que mínima. Cecilia Rodrigues dos Santos indica interpretar da mesma maneira o trabalho de 
Martinez Flores no edifício Barão de Iguape:

“Desenvolvido em meados dos anos 1980, quando, internacionalmente, não se reconhecia 
o valor cultural de edifícios modernos e contemporâneos que pudessem justificar proteção 
e restauro, o projeto de Flores contemplou os aspectos de praticidade e funcionalidade que 

260 <http://www.architecturaldigest.com/story/geffroy-article-012000>
261 SCHNEIDER, Michele. Entre a transparência e a espessura: a moderna fachada do edifício 
norte-americano 1945-1975. Tese de doutorado. Orientadora Ruth Verde Zein, São Paulo, FAU Ma-
ckenzie, 2013.
262 SERAPIÃO, Fernando. Aurelio Martinez Flores – arquitetura. São Paulo, BEI, 2001. p. 100.
263 SANTOS. Cecilia Rodrigues dos. Op. cit., p. 07.
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provocaram a intervenção, mas sempre de maneira a fazer prevalecer os valores culturais do 
edifício. A formação de Aurelio Flores nos anos 1950 e sua trajetória profissional comprometida 
com o desenvolvimento da arquitetura moderna internacional, não impediu que ele enfrentasse 
o desafio representado por um projeto de intervenção em um edifício contemporâneo com rigor, 
método, mas principalmente com sensibilidade e respeito ao valor do projeto original, propondo 
soluções que, no limite, poderiam ser aceitas como “conservativas” inclusive no campo discipli-
nar da restauração. Na mesma época em que Aurelio Flores é chamado para intervir no Edifico 
Barão de Iguape, o arquiteto herda uma casa da família construído no século XVIII, localizada 
na cidade colonial de Puebla, no México. A casa, que pertencia há décadas à sua família, se 
encontrava em um triste estado de deterioração o que levou o arquiteto a iniciar, em 1983, 
um meticuloso trabalho de restauração, recuperando a casa original em sua organização, seu 
pátio, seus elementos artísticos como cerâmicas e pinturas murais, considerando que era seu 
dever resgatar os valores históricos e artísticos de sua propriedade para que não desapare-
cessem, e concluindo: “sempre tive respeito por tudo que é bom, seja antigo ou moderno, cuja 
qualidade mereça ser conservada”.264

 Em 1995, Martinez Flores foi novamente chamado para adequar as dependências 
da agência do Unibanco que ocupavam a loja, sobreloja e subsolo – onde eram alocados os 
cofres. Além da disposição interna, o arquiteto projetou um anteparo de vidro no perímetro da 
projeção do edifício. Mas, já desde a mudança da sede da instituição nos anos 1980 para um 
edifício de 22 andares na Rua Eusébio Matoso, projeto de Salvador Candia, próximo a Margi-
nal Pinheiros, a manutenção do imóvel entra em declínio, acompanhando o esvaziamento do 
centro que ocorreria até os anos 2000. Em 2012, um decreto de utilidade pública desapropriou 
o imóvel, destinando as instalações ao Tribunal de Justiça de São Paulo.265

Mineração Itaqui CBMM, 1984

 O edifício da Mineração Itaqui acompanhou o deslocamento do centro financeiro da 
cidade de São Paulo para o vetor sudoeste. Ao final da década de 1970, a Avenida Paulis-
ta já se consolidava como centro financeiro e passava a contar com um intenso trânsito de 
passagem, pois sua posição facilitava a ligação sul-oeste da cidade. Nesta mesma época, 
começavam a ser pensados os planos urbanos: Plano Urbanístico Básico (PUB), em 1969, 
Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado da Grande São Paulo (PMDI), em 1970, 
e o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de São Paulo (PDDI), em 1971; 
bem como os projetos intitulados “Nova Paulista” e a proposta de Jorge Wilheim, de 1965, de 
estender o espigão da Paulista até o Jabaquara. Em 1968, a gestão municipal de Faria Lima 
propôs a criação de vias expressas enterradas e vias locais na superfície da avenida, proje-
to de Nadir Mezerani. As obras, no entanto, foram abandonadas antes de sua conclusão.266 
Ao mesmo tempo em que a Paulista se reestruturava, as empresas começaram a evadir em 
direção às avenidas Faria Lima e Berrini em busca de edifícios com lajes maiores e mais mo-
dernos. A sede paulista da Mineração Itaqui se instalou nesta nova centralidade, na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek 1003 (atual 1703) com fundos para a Rua Pequetita, entre 
os promissores bairros do Itaim Bibi e Vila Olímpia. Na paisagem surgiam edifícios que ainda 
guardavam questões das décadas anteriores, agora ensaiadas em altura e envolvendo a 

264 SANTOS. Cecilia Rodrigues. Op. cit., p. 10.
265 Decreto nº 58.732, de 17 de dezembro de 2012.
266 GIANNOTTO, Joice. Um passeio pelas centralidades de São Paulo. IV Colóquio Internacional 
Brasil-Portugal. São Paulo, 2016. 
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técnica principalmente do concreto armado. O grandioso edifício da Promon, no Condomínio 
São Luiz, projeto de Marcello Fragelli foi inaugurado parcialmente, uma ano antes, em 1983; 
na região, destacavam-se também o Edifício Ars, de Oswaldo Arthur Bratke (1987), o Edifício 
Acal (1974), de Pedro Paulo de Mello Saraiva e o Edifício Dacon (1981), de Marcos Tomanik 
e Ricardo Julião, entre outros.

 Fundada em 1955, em Araxá MG, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração 
(CBMM) era, e continua sendo, a líder mundial na produção de nióbio. Concentra uma das 
maiores reservas do minério, conhecido por sua resistência e leveza – usado na fabricação 
de automóveis, turbinas de avião, gasodutos, na indústria aeroespacial, bélica e nuclear. O seu 
edifício sede, projetado por Aurelio Martinez Flores, deveria acomodar a área administrativa da 
empresa, concentrando suas operações na principal capital financeira do país. Em um período 
de verticalização exponencial, a tipologia volumosa e horizontal proposta destoa da paisagem 
de torres altas e esparsas. Externamente, um monolito precisamente simétrico revela o esmero 
intrincado aplicado ao ambiente de escritórios, ocultado sob as faces de vidro altamente reflexi-
vos. É quase natural que se inicie o estudo deste edifício pelo mote técnico-construtivo, mas seria 
injusto com o próprio processo lógico-conceptivo do arquiteto que o continente se sobressaísse 
ao conteúdo. Com comprimento de edifício laminar e altura de construção pavilhonar, o edifício 
esconde na extensão de suas fachadas principais, fronteiriças as vias, recessos de quatro metros 
de largura que comportam um jardim. Este intervalo entre o exterior e interior foi concebido com 
o intuito de amenizar a percepção do ruído do entorno e diminuir a variação da temperatura in-
terna – redução de até 3ºC na temperatura e 40 decibéis no ruído267 –, antecipando questões de 
conforto ambiental, térmico e acústico, além de soluções de economia de energia que avançam 
debates sobre sustentabilidade, hoje quase banalizados, como bem apontou Cecília Rodrigues 
dos Santos.268

 A técnica construtiva mista foi adotada com base no partido arquitetônico consolidado. O 
emprego da estrutura metálica era uma premissa inevitável no edifício sede da mineradora, mas 
não foi nenhum infortúnio para o arquiteto trabalhar em milímetros, depois de tanto tempo como 
desenhista industrial – precisão que dominará o desenvolvimento de todo o projeto. A edificação 
compreende quatro pavimentos estruturados em aço, com pórticos dispostos transversalmente 
e repetidos a cada 1,5m do comprimento, colunas “I” de 8 polegadas com vigas transversais que 
vencem o vão de 10,20m, também em perfis laminados “I” de 10 polegadas, com espaçamento 
de 0,75m. As vigas, que coincidem com as colunas, são a elas ligadas rigidamente com o auxílio 
de perfis “T” de seção variável, soldados às mesas, formando sucessivos pórticos que garantem 
a estabilidade vertical do edifício no sentido transversal. Já as vigas intermediárias, entre os pór-
ticos, estão apoiadas nas vigas longitudinais contínuas “I” de 10 polegadas, que correm paralela-
mente às colunas. Estas vigas atuam no contraventamento longitudinal do edifício, substituindo 
o tradicional “X” adotado em estruturas metálicas. As vigas estão solidarizadas à laje de concreto 
moldada in loco, com 10cm de espessura, por conectores “L” ou, para as que trabalham como vi-
gas mistas, por conectores “U” de 3 polegadas. As estruturas das fachadas, nas quais está fixada 
a cortina de vidro, são constituídas por pilares seção caixão de 100x400mm, espessura de 5mm, 

267 Edifício de escritórios da Mineração Itaqui. Projeto, n.84, São Paulo, fev, 1986, p.87.
268 SANTOS, Cecilia Rodrigues dos. Aurelio Martinez Flores: exercícios de colagem sobre fundo 
branco. Arqtexto, n. 13, Porto Alegre, 2008, p. 54.
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em intervalos de 3m e vigas de seção trapezoidal “I” 100x120x150mm, espessura 4mm, a cada 
2m, formando quadros estruturais interligados à estrutura do edifício por intermédio de longarinas, 
de seção caixão 100x250mm, no topo da estrutura que dão estabilidade à fachada.269

Seria uma estrutura convencional não fosse o fato de estar assentada sobre uma estrutu-
ra-base de transição projetada em concreto armado, deixando o térreo completamente livre com 
a presença apenas do núcleo de acesso vertical no centro e de dois pilares espessos de cada 
um dos lados. São vãos de 12m entre pilares, balanços de 8m nas extremidades, e 6,5m no sen-
tido transversal. É interessante notar que se tratam de duas estratégias distintas com objetivos 
comuns de usufruto integral do espaço – do ponto de vista funcional e estético –, tanto no térreo 
quanto nos pavimentos superiores. Fica evidente que a estrutura, embora bastante complexa, 
é apenas o suporte das atividades do edifício. Ao passo que a modulação, minimizada no solo, 
busca negar sua existência por meio da redução radical de seus pontos de apoio – estes distante 
o suficiente entre si a ponto de que não possam ser mais relacionados no horizonte –; nos pavi-
mentos superiores, a modulação dos pórticos é levada à repetição exaustiva. Na sequência das 
aberturas internas, a estrutura não é percebida na paisagem do escritório – modulação técnica, 
travestida astuciosamente, de ritmo estético das esquadrias. Ao abdicar mais uma vez da mo-
dulação moderna, de pilotis em paliteiro – tão estratégico quanto sintomático na modernidade –, 
Aurelio dá mais indícios de seu desprendimento às operações e convenções normativas, motivo 
da relevância de seus projetos e do nosso interesse contemporâneo.

 Os jardins perimetrais desenhados pela paisagista Renata Tilli, além do conforto ambien-
tal, conferem massa ao edifício de programa enxuto. No térreo, sob a sensação de compressão 
de um pé-direito de 2,55m, apenas o hall de acesso e pequenos compartimentos de apoio – o 
vazio restante é para ser ocupado esporadicamente pelos automóveis dos visitantes, enquanto 
as 31 vagas para funcionários ocupam o recuo da Rua Pequetita, rebaixado 2,90m em relação 
a paisagem da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek. O primeiro pavimento do edifício 
concentra o programa coletivo – que, por ventura, receberá maior acesso de visitantes: o 
auditório, o showroom, a biblioteca e o refeitório –, espaços que usufruem da contiguidade 
dos jardins. O 2º e o 3º andares – os pavimentos tipo que concentram os escritórios dispostos 
simetricamente – se desenvolvem da seguinte maneira em direção às extremidades: hall de 
distribuição, secretaria e reunião, núcleo de banheiros, salas individuais, e por último, nas es-
quinas, sala dos diretores comerciais e financeiro.270 O 4º e último pavimento abriga a diretoria 
e foi desenhado, assim como o Unibanco em Poços de Caldas, como um pavilhão habitável, 
com todo o requinte e sofisticação de um apartamento privado. Na ala direita do edifício, estão 
a recepção e três salas para os principais diretores – nos desenhos: Dr. Walther, Dr. Camargo 
e Dr. Paraiso –, todas com banheiros privativos e duas delas compartilhando um pátio exter-
no. Na ala esquerda, temos uma sala de estar, sala de almoço, cozinha e uma ampla sala de 
jantar contígua a um pátio simetricamente disposto em planta. Por desfrutarem da cobertura, 
operam nestes espaços outros artifícios conhecidos: iluminação zenital em fita na sala de al-
moço, sobre as bancadas dos banheiros e domus na cozinha. Considera-se que a sala de jan-

269 DIAS, Luís Andrade de Mattos. Edificações de aço no Brasil. São Paulo: Zigurate, 1999, p. 
67-70.
270 No primeiro estudo preliminar o arquiteto loca no 2º pavimento um laboratório, salas para 
geólogos e salas de desenho, além de em todo o edifício, distribuir algumas das salas com os respec-
tivos nomes de seus ocupantes.
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tar tivesse a função de sala de reuniões principal da sede e que ali tenha estado a belíssima 
mesa para 30 pessoas em granito azul Bahia, com nuances esverdeados e turquesa, que a 
memória de Matias Eisler tratou de não esquecer; segundo Eisler todo o edifício recebeu mo-
biliário da Forma.271 Colaboraram intensamente neste projeto as arquitetas e arquitetos Maria 
José Gantois de Carvalho,Tânia Lousan Eustáquio, Ricardo Luis Lemos Furtado, Roberto 
Kodama Ota e João Roberto Bittar.272 Em depoimento, Tânia Eustáquio lembra-se não apenas 
da mesa como também das cadeiras no mesmo tom que se contrapunham à sobriedade do 
uso da sala:

“Este edifício foi uma escola, todos os detalhes eram muito bem resolvidos, eram desenvolvi-
dos protótipos em escala natural para facilitar não só nosso entendimento como também dos 
complementares, que exigiam uma certa velocidade nas soluções de arquitetura. Desenhamos 
absolutamente tudo, até mesmo as fechaduras e maçanetas foram desenhadas por nós e 
especialmente produzidas pela La Fonte para o prédio. Comecei a colaborar com Aurelio em 
1983, na casa da Rua Suécia, de Zaragoza, logo surgiu o projeto da mineração. O escritório 
que se restabelecia da recente separação da sociedade, contava com Aurelio, Maria José, e 
eu – e logo tomaria corpo com este projeto. Aurelio gostava de trabalhar sempre com as mes-
mas pessoas, ao meu ver, as pessoas que o compreendiam – além de não gostar de conhecer 
muita gente nova. Logo chamou o arquiteto carioca Ricardo Lemos, que havia colaborado em 
outros projetos”.273

 Detalhamento este – absorto em simplicidade, como citado por Eustáquio –, que não 
buscava exaltar a tecnicidade da solução para conferir valor a determinado método construtivo 
tradicional – como em algumas obras de seu contemporâneo Eduardo de Almeida, também co-
nhecido pelos detalhes –, mas sim, para construir determinada atmosfera, apenas possível a par-
tir do detalhamento pouco ostensivo, de costura preferencialmente inexistente, invisível. Ricardo 
Lemos Furtado comenta que o projeto exigiu uma velocidade particular, sem que pudesse faltar o 
esmero, pois a obra foi iniciada com o projeto ainda em andamento. As decisões eram tomadas, 
por vezes, no canteiro de obras e seguiam para aferimento na prancheta do escritório: Tânia e 
Maria José desenhavam e, no mesmo dia, as folhas eram distribuídas aos executores. Segundo 
Lemos:

“A mineração Itaqui foi um projeto bastante grande, tudo que se tinha como padrão era projeta-
do por Flores. As divisórias foram desenhadas porque não se encontrava nada de qualidade. O 
vidro da fachada também recebeu película importada; com as características e qualidades que 
queríamos não existia no Brasil. A laminação sim, foi feita por uma empresa local. A caixilharia 
que era muito grande nos fez pensar em como seria limpa. Foi quando projetamos um caixilho, 
desenvolvido pela “Arquetipo” com perfis italianos que rotacionava no eixo vertical para poder 
se limpar a frente e o verso. Chegava-se no vidro a partir de um carrinho móvel que corria por 
um trilho aéreo no topo da estrutura da fachada. Foi desenvolvido pelo Sr. Otávio da metalúr-
gica Rota – uma daquelas cabeças privilegiadas. Desenvolveu toda a mecânica, a curvatura, o 
nicho para onde o carrinho se escondia.274 Para todo o edifício, estudamos os perfis para que 
não fossem vistos rebites ou parafusos. Aurelio não gostava que fossem vistos, para tanto cria-
mos uma série de chapas dobradas que têm a finalidade de esconder coisas atrás que estão 
parafusadas e rebitadas. Não me esqueço que em determinado momento Flores achou que as 

271 Depoimento de Matias Eisler ao autor. São Paulo, 27 de novembro de 2016.
272 Também foi importante a participação do engenheiro hidráulico Hisawao Nakamura, do enge-
nheiro elétrico, Aurélio Sandoval, e dos calculistas, Ugo Tedeschi e Haruo Hashimoto.
273 Depoimento de Tânia Eustáquio ao autor. São Paulo, 06 de fevereiro de 2017.
274 A empresa finlandesa Rostek clama ter patenteado o sistema monotrilho (Monorail System) - 
com as mesmas características do carrinho desenvolvido para a Mineração Itaqui, no início dos anos 
1990 <https://www.rostek.fi/blog/monorail-system-what-is-it-and-what-is-it-best-for>
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esquinas recortadas não estavam sendo valorizadas no caixilho preto – a solução que demos 
foi sobrepor um perfil de alumínio nas arestas para que reluzissem. Imagina você que em 70 
metros de fachada essa pudesse ser uma preocupação para ele! Outro aspecto interessante 
foi a casa de máquinas – sempre mal resolvidas no topo dos prédios. Após refletir um pouco 
Flores decidiu envolve-la em um cilindro de alvenaria. Ele não queria criar outro elemento que 
conflitasse com o prisma regular do edifício; com a curva, segundo ele, não se sabia onde o 
componente terminava”.275

 As arestas recortadas, mencionadas por Lemos, são as mesmas arestas corroídas que 
identificamos na Residência Zaragoza (1982), estratégia utilizada nas duas ocasiões em que o 
programa é resolvido em um prisma regular único. Curiosamente, o envelope externo que oculta 
com reflexão as distintas estruturas de concreto e metálica, não apresentava o elemento mencio-
nado na ocasião do estudo preliminar. É difícil estimar o momento e a razão de sua existência, 
mas o que podemos aferir com precisão é que esta presença distingue seu volume de tantos 
outros e o coloca em sincronia com as outras obras de Aurelio. Talvez se esconda aí um ímpeto 
do gênero estético-compositivo, das correções óticas empregadas pelos gregos nas edificações 
clássicas como o Parthenon, ou de modernos como Mies van der Rohe – à exemplo, o Chicago 
Federal Center, com conhecida calibragem proporcional entre perfis metálicos de meio e canto. 
Flores, assim como aqueles, dá pistas de que tenha sido um moderno com formação clássica, 
na arquitetura acadêmica. Suas operações nas arestas são de natureza ordenativa, tratam-se de 
amarar a geometria, ou seja, dominar a volumetria.

A questão da casa de máquinas foi retomada posteriormente, quando foi alocado um 
heliponto na cobertura da edificação. No projeto, Aurelio havia previsto o heliponto em um uma 
construção anexa ao edifício, no terreno contíguo até hoje ocupado por um estacionamento de 
mesma propriedade. O platô quadrangular que agora coroa a edificação não era apenas um 
inconveniente estético – citado com desgosto várias vezes pelo arquiteto276 –, mas também uma 
questão estrutural. Segundo o economista Paulo Jose Eloi, atual responsável pela manuten-
ção adequada do edifício, o heliponto suporta apenas helicópteros de pequeno porte, de até 
900kg. Há alguns anos, a estrutura recebeu acidentalmente o impacto de um helicóptero de 
quase duas toneladas e, com o incidente inesperado, alguns painéis de vidro se estilhaçaram 
no térreo.277 

Atualmente ocupado pelo Banco Industrial do Brasil, o edifício apresenta estado de 
conservação regular, sem muitas intervenções desconcertantes.278 As qualidades da edifica-
ção são conhecidas e reconhecidas por seus ocupantes, mas pouco fazem diferença frente 
a valorização da área, onde o usual são as torres espelhadas, com coeficiente de aproveita-
mento máximo e isoladas no lote.279 O edifício baixo em grande terreno, mais do que antes, é 
um partido raro e com horizonte de extinção.

275 Depoimento de Ricardo Lemos Furtado ao autor. Rio de Janeiro, 03 de abril de 2017.
276 Entrevista à Fernando Serapião. Projeto Design, n.355, São Paulo, set, 2009, p.10-13.
277 Depoimento de Paulo Jose Eloi ao autor. São Paulo, 15 de fevereiro de 2017.
278 Na porção oeste do terreno foi construído um anexo subterrâneo com algumas salas de ma-
nutenção e vagas de estacionamento. Acredita-se que tenha sido construído pouco tempo depois da 
conclusão do edifício em 1985; projetado pelo próprio arquiteto.
279 A área construída da mineração Itaqui é de 5.986m2 em terreno de 3.500m2. CA=1,71.
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La Barranca, 1985

 La Barranca também é o antigo nome da rua em que está localizado o casarão colo-
nial La Barranca, hoje Avenida 3 Oriente, uma construção do século XVII em Puebla, México, 
que há mais cem anos pertence à família de Martinez Flores. Em 1887, a casa havia sido 
comprada por Guadalupe Pastor, viúva de Aguirre, e foi herdada por uma de suas filhas, Car-
men Aguirre, posteriormente, por Emma Flores Aguirre de Martínez, mãe de Aurelio Martinez 
Flores.280 A incumbência ao arquiteto surge após o falecimento de sua mãe, quando deixa em 
testamento a responsabilidade ao filho mais velho do destino do imóvel. O terreno, de 950m² 
com 700m² de área construída divididas em dois pavimentos, fica em um dos principais eixos 
históricos de Puebla de Los Angeles, cidade que, no passado, havia sido a paragem de ricos 
senhores a caminho de Vera Cruz.281 Já fazia alguns anos que a casa havia sido invadida e 
a família lutava na justiça para reavê-la. E, em 1984, após longas disputas judiciais, o imóvel 
retornou aos seus donos de direito, sem teto e, por pouco, sem as paredes.282

 Ainda que a casa houvesse sido tombada pelo órgão responsável nacional, o Instituto 
Nacional de Antropologia e História – INAH, e, já em 1987, a cidade fora reconhecida pela 
Unesco como Patrimônio da Humanidade, as questões de restauro não se colocavam com-
pletamente claras para os habitantes de Puebla. Iniciados os trabalhos de restauração, um 
jornal local, La Opinion de Puebla, noticiou que ali acontecia a demolição do imóvel – “outra 
joia arrasada”. Segundo o jornal, o INAH estaria a serviço dos vândalos, colocando em risco 
o patrimônio poblano. Não obstante, incitava que as associações civis e culturais deveriam 
defendê-lo da destruição iminente e destituir imediatamente o diretor regional do INAH.283 A 
restauração da casa já estava em curso quando outro jornal, El Sol de Puebla, abordou a 
questão:

“La cuestion es qué es lo que se está destruyendo? Con una lógica bastante curiosa, los de-
fensores de esas casas han identificado lo viejo con lo antiguo, lo que no ha sido construido en 
los últimos años con lo colonial. El resultado ha sido exactamente el contrario del pretendido 
por esas bien intencionadas personas: están protestando por la demolición de los pegotes que 
algunos vándalos anãdieron a las construcciones genuinamente coloniales. [...] Si los defenso-
res oficiosos de esas casas se hubieran molestado en investigar un poco, hubieran descubierto 
facilmente cuán eróneas eran los alegatos que se hicieron al respecto; no es que los expertos 
y las autoridades nuncal hallan hecho algo equivocado, pero tampoco se puede dar por hecho 
que lo están haciendo sin considerar los hechos. En las casas citadas se planea construir un 
gran museo, que precisamente ayudará a preservar el patrimonio cultural, además de lograr 
que el turismo se quede en nuestra ciudad un día más. Se quiere servir a Puebla y los defen-
sores autonombrados del patrimonio monumental poblano deberían investigar qué es lo que 
se está haciendo antes de lanzarse a la guerra para proteger históricos pegotes y coloniales 
construcciones de concreto armado”.284

 É neste ambiente que Martinez Flores se pôs a intervir na construção. Identificou, 
sobretudo, os elementos históricos como os afrescos cobertos sob várias camadas de tintas, 

280 Al Rescate de Los Palacios Coloniales. Casas & Gente, n.26, México, mai, 1988, p.49-55.
281 Em busca do passado. Casa Vogue, ano 14, n. 2, São Paulo, 1990, p.71.
282 Depoimento de Gerardo Martinez ao autor. São Paulo, 21 de dezembro de 2016
283 Otra joya arrasada: INAH al Servicio de los Vándalos. La Opinion de Puebla, Puebla, 6 dez. 
1984, p.1-2.
284 GUERRERO, Saldaña. Esos Defensores de los Monumentos Coloniales. El Sol de Puebla, 
Puebla, 15 abr. 1986, capa.
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os anjos barrocos sobre as molduras das portas e os adornos de ferro forjado nas sacadas. 
Externamente, a casa tem a fachada como única e direta interface com a rua. No eixo central 
do térreo, uma porta dupla e espessa de pinho comunica o logradouro com o pátio central; as 
demais portas acessam exclusivamente os compartimentos fronteiriços com a rua, para uso 
comercial. Os azulejos pintados que, junto com as lajotas, compõem a paginação da fachada, 
foram substituídos por novos, idênticos aos originais e também produzidos pela reconhecida 
fábrica de Padierna – empresa responsável pela ornamentação dos casarões que recebiam 
similares aquarelas em porcelana, cultivadas por migrantes asiáticos no México, pelo menos 
desde o século XVII285 e, aos poucos, absorvida pela cultura colonial mexicana.286 Segundo 
Jorge Martinez Flores, irmão de Aurelio e arquiteto coautor do projeto, quando tomaram a 
tarefa da intervenção, as pequenas peças cerâmicas com pintura faltavam em toda a facha-
da, por uma razão: seus familiares, em algum momento do passado, venderam as peças, 
recebendo um bom valor por elas. Por isso, restaram apenas aquelas recortadas, sem valor 
comercial que foram utilizadas como referência para a complementação.287 

As molduras e os ornamentos em alto-relevo, feitos de argamassa, enquadram os 
panos de lajota e cerâmica e coroam o edifício – destaca-se o brasão da família no alto da 
platibanda que, assim como os gradis em ferro forjado, foram restaurados. O hall de acesso 
ao pátio pode ser considerado um dos cômodos deste anel de massa construída que o envol-
ve. Fora as três salas comerciais voltadas diretamente para a rua, no interior, nove cômodos 
individuais se voltam para o pátio através de portas balcão.288 Além dos compartimentos, há 
um núcleo de banheiros para uso coletivo e, do lado oposto, uma prumada de escadas para 
acesso do piso superior; próximos da entrada, ambos se beneficiam de uma larga projeção da 
galeria superior. Enquanto o térreo se aproxima da fluidez da rua, o piso superior sugere um 
uso independente. É nesse sentido que Aurelio, em sua intervenção, fez pequenas modifica-
ções internas para assegurar o uso contemporâneo daquele espaço como um apartamento: 
uma grande sala de estar, na fronteira com a rua; três suítes em uma das alas; e cozinha289 e 
sala de jantar na outra – o perímetro posterior não foi construído, sendo tomado por um amplo 
terraço. A iluminação e ventilação dos espaços internos é garantida por aberturas zenitais ou 
por pequenos pátios enclausurados – solução tomada tantas outras vezes em ocasiões me-
nos restritivas que esta.

 Na interface das paredes espessas, tanto para o pátio como para o perímetro do lote, 
duas janelas foram acrescentadas e outras duas ocultadas, sem grande transfiguração. A 
única modificação estruturante, e que não pode ser ignorada, é uma correção quanto à forma 
da ferradura que se encontrava encurtada em um de seus braços: Flores corrige, à simetria 
perfeita. Todos os afrescos ocultados foram recuperados, as portas de madeira apodrecidas 

285 MANN, Chales C. 1493: a descoberta do novo mundo que Cristovão Colombo criou. 1ª ed. 
Alfragide: Casa das Letras, 2012. 
286 La crítica de arte en México: Estudios y documentos. (1914-1921). México, Instituto de Inves-
tigaciones Estéticas UNAM, 1999, p.399.
287  Depoimento de Jorge Martinez ao autor. Puebla, 06 de outubro de 2017.
288 Originalmente, quatro destas salas eram unificadas por passagens, formando dois conjuntos 
duplos. Somado a isso, foi feito um pequeno acerto no patamar ao fundo do pátio, sem outras modifi-
cações estruturantes. 
289 Na cozinha há uma escada helicoidal para acesso do setor de serviços (lavanderia, depen-
dência de empregados, etc.) na cobertura. Acredita-se que está área também é recente.
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tiveram seu desenho recomposto; o piso de pedra do pátio, restaurado na mesma paginação 
original; os ladrilhos, substituídos por novos de barro cozido; uma nova cobertura, apoiada 
nas grossas vigas de madeira existentes, foi feita; e tantos outros pormenores fizeram com 
que a prática técnica de Aurelio aflorasse em soluções de incisão mínima, assegurando visibi-
lidade aos componentes de relevância histórica. O branco, que lhe é particular, recobriu todas 
as paredes e tetos, dando unidade suficiente e, ao mesmo tempo, autonomia aos elementos 
de desenho e manufatura artesanal.

 Após três anos em obras, a casa foi alugada para La Comunidad Universitaria del 
Golfo Centro, em 1989. Motivo pelo qual passaria por uma ampliação e uma intervenção mais 
ostensiva, que exigiu do arquiteto um posicionamento arguto. O terraço do pavimento supe-
rior, seria ampliado para a construção de duas novas suítes – da mesma maneira que antes, 
os pátios enclausurados foram utilizados para iluminar e ventilar os cômodos sem que o pro-
grama residencial se manifeste na fachada interna. A estratégia do arquiteto baseou-se na 
coerência do conjunto e, para isso, projetou o espelhamento dos arcos e peitoril originais, de 
inspiração mourisca, para a nova ala construída. A ação não compreende uma metodologia 
de restauro, embora a nova parte exista à semelhança da anterior; em uma comparação ar-
quetípica, não se trata do “modelo ideal” de Viollet-le-Duc, ou retornar o edifício a “um estado 
completo que pode não ter existido nunca em um dado momento”,290 tampouco trata da obra 
como imaculada e incorruptível291 à maneira de Ruskin.

Mesmo inserido no nosso tempo, quando as discussões de restauro ganharam vulto, 
Martinez Flores foge de lógicas esquemáticas e opta por ratificar ao invés de acrescentar, de 
esclarecer ao invés de adicionar novos elementos àquele estilo já de natureza indefinida, o 
qual classificamos mais pelo período em que existiu do que por sua anatomia, como colonial. 
Caminho da coerência, seguido por Oscar Niemeyer, também nos idos dos anos 1990, na 
Fazenda de Pedregulho, quando, ao fazer a típica casa colonial, vai refutar em suas varan-
das as colunas delgadas da modernidade e as substitui pelas colunas torneadas dos antigos 
casarões292 – tal qual os da Fazenda Colubandê do século XVII, em São Gonçalo, no Rio de 
Janeiro. Deslocamentos figurativos e necessários para a manutenção de certa percepção 
espacial, pouco afeita à racionalidade pouco aderente.

 Recentemente, La Barranca passou a abrigar o Museo de la Memoria Histórica Uni-
versitaria da Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que preservou a construção na 
mesma medida em que a desfigurou para adequação ao uso contemporâneo – tendo coberto 
seu pátio com elemento translúcido leve, substituído o peitoril original por outro de ferro, e 
coberto o branco da modernidade pelo ocre e marrom da praticidade.

290 SANTOS, Ana Carolina Melaré dos. Viollet-le-Duc e o conceito moderno de restauração. Re-
senhas Online, São Paulo, ano 04, n. 044.01, Vitruvius, ago. 2005 <http://www.vitruvius.com.br/revis-
tas/read/resenhasonline/04.044/3153>.
291 OLIVEIRA, Rogério Pinto Dias de. O pensamento de John Ruskin. Resenhas Online, São 
Paulo, ano 07, n. 074.03, Vitruvius, fev. 2008 <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonli-
ne/07.074/3087>.
292 <http://www.niemeyer.org.br/obra/pro329>
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Restaurante Bar Degas MASP, 1986

 Uma nota na Folha de São Paulo divulga: “É o arquiteto Aurelio Martinez Flores quem 
assina o projeto do restaurante Degas, no Masp”.293 No acervo do museu, há uma pasta eti-
quetada com o título 1987 – Reforma Lanchonete Trianon, Instalações Físicas, Caixa 4, Pasta 
5. Em seu interior, alguns documentos: o convite de inauguração; a proposta de reabertura; o 
contrato de concessão assinado no dia 8 de dezembro de 1986 por José Roberto Pimentel de 
Mello (diretor tesoureiro), Edmundo Monteiro (diretor presidente), Adolfo Gorestein Neto, José 
Gorestein, Martha Beatriz Kertzer Gorenstein e Orlando José Dal Secco Filho; projetos origi-
nais de hidráulica e elétrica; projetos de bancos e mesas assinados por Lina Bo Bardi do 15 de 
fevereiro de 1976; cardápios e algumas matérias de jornal. No escopo do contrato, o projeto 
arquitetônico consiste na instalação de um balcão em frente à porta da cozinha, onde será ex-
posta e servida a comida, instalação de mesas móveis ao lado das grandes mesas existentes 
e no mesmo padrão, modificação da iluminação e reforma nas instalações e equipamentos da 
cozinha, com os seguintes benefícios: conservação do jardim e espelho d’água nas laterais 
do local e recolocação dos papiros antigamente existentes. No acervo de Martinez Flores 
constam: a planta de levantamento, com a área a ser projetada – banheiros, quadro de força, 
cozinha, lanchonete, área de lavagem, depósito e salão, com mesas fixas no centro conforme 
projeto original –; a proposta geral, de março de 1977, com atenção especial às cozinhas e 
aos balcões expositores, sem layout para o salão; estudos para o salão, removendo as me-
sas fixas; desenhos detalhados do balcão de atendimento; folha de projeto complementar de 
alimentação destinada ao cliente – A Baiuca Jardins –, proprietários de outra casa, também 
reformada por Martinez Flores em 1987; planta de iluminação; detalhamento das divisórias 
paisagem; do balcão caixa; dos buffets frio e quente; detalhamento do bar; carro de bandejas; 
e passa pratos. A partir do material reunido é possível aferir que se tratava de um projeto de 
ocupação, com escopo reduzido, sem a ambientação característica de outros tantos projetos 
do arquiteto. 

Atelier José Zaragoza, 1988

O ateliê de Zaragoza, assim como o projeto do Restaurante Gero que fará em segui-
da, é a criação de interioridade. O terreno, na Rua Amauri 62, foi utilizado integralmente, na 
extensão total do lote, descontando os recuos obrigatórios, para conformação de um único 
espaço arquitetônico. Havia ali uma antiga malharia “que deve ter encerrado suas atividades 
ou mudado para um outro bairro, talvez o Bom Retiro, não? Se tem quem vem do Bom Retiro 
para o Itaim, que mal há numa reviravolta?” – escreve Martinez Flores para a Vogue,294 mis-
turando humor consciencioso com o destino burlesco. Data de 1983 a primeira intervenção 
no galpão da antiga confecção: as tesouras de madeira e telhado exposto, sem forro, forram 
pintados de branco; as paredes também, todas brancas. Foram plantadas árvores no meio do 
salão e algumas telhas foram substituídas por translúcidas para a entrada de luz – importante 

293 PASCOWITCH, Joyce. Entrelinhas. Folha de São Paulo, São Paulo, 29 ago. 1987. Caderno 
Ilustrada. p. 26. 
294  Estudio, atelier ou oficina: Muito branco. Casa Vogue, v. 07, n. 03, São Paulo, mai./jun. 1983, 
p.105-110.
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tanto para as plantas quanto para a atividade de pintura que Zaragoza exercia. Aproveitando 
o pé direito duplo, Aurelio desenhou, em estrutura metálica, um mezanino para descanso do 
artista. Flores posicionou, no centro do ambiente, um conjunto de estar com poltronas Wassily 
em lona branca, mesa de mármore branco e um confortável sofá em tecido cru, além de uma 
magnífica escultura de Franz Weissman – ao lado dos inevitáveis aparelhos de ginástica, para 
manter a forma física. O conceito da árvore internalizada será utilizado de forma semelhante 
no Restaurante Gero.

Em junho de 1988, um novo projeto foi desenvolvido sem grandes mudanças na dispo-
sição do programa. Os 7m de largura e 29m de profundidade do terreno apenas consolidaram 
a intervenção inicial de maneira mais consistente. Um recuo de 5 metros frontal afasta o edifí-
cio do muro discreto na rua, em um trecho de mais 5 metros é resolvido o mezanino – embaixo 
uma copa com banheiro e em cima uma suíte – e daquele limite em diante todo o espaço é 
manipulado livremente, a partir da luz. No estudo preliminar, a faixa dos últimos 5m do terreno 
reservavam um jardim. Nesta proposta, o arquiteto havia desenhado uma janela como um 
grande pano de vidro de 5,30x5,30m divido em quatro quadrantes por uma cruz, tal qual na 
sala de estar da residência de Luis Barragán. No anteprojeto, o jardim posterior foi eliminado 
e o volume branco se estendeu até o final do lote; sem qualquer recuo lateral ou de fundos; a 
quinta fachada, à 5,5m de altura, recebeu as entradas de luz. Este projeto é intrigante porquê 
sua espacialidade supera suas limitações físicas. Tanto nas fotografias quanto na visita pre-
sencial, o manejo preciso da luz zenital faz superar o hermetismo da caixa branca. Segundo 
Sammy Bork, último estagiário de Martinez Flores – além de colaborador, possivelmente, seu 
último confidente, entre idas e vindas no escritório da Consolação e na casa em Cotia onde o 
arquiteto se recolheu: “A arquitetura do Aurelio se resume à luz. É uma questão de como os 
volumes e como os ambientes conseguem receber a luz natural. A simplicidade da arquitetura 
dele consegue beneficiar a luz de um jeito muito especial. O Aurelio me falou uma coisa que 
é muito verdade, as pessoas trazem as coisas delas para dentro da arquitetura, então você 
faz uma arquitetura branca, uma arquitetura simples, porque a vida das pessoas vai encher 
esta arquitetura. Não adianta você querer pintar em um quadro que já está pintado; é como 
se fosse um quadro branco”.295

Para desvendar tamanho artifício, é preciso elencar os elementos desta caixa: fora o 
perímetro de alvenaria rústica pintada de branco, dois seguimentos de parede seguem como 
continuidade do corredor de 1,30m da entrada – servem de pano de fundo para os quadros, 
ou para esculturas em contraste e, ao mesmo tempo, para quem entra, adequa-se como ante-
paro do salão principal. Estes segmentos estão articulados com as claraboias em linha, neste 
suposto semi-corredor lateral; as zenitais entregam a luz ao longo de todo o espaço enquanto 
os anteparos fazem o controle desta luz abundante, construindo o contraste, curiosamente, a 
partir da sombra. Como é recorrente em outras obras do arquiteto – por exemplo, a Casa da 
Cultura de Poços de Caldas e a loja Montenapoleone –, que um rasgo de luz encerre a pers-
pectiva do observador no espaço. A luz, que tende visualmente a desmaterializar a matéria, 
nos dá o escape do encurralamento pela verticalidade da sua incidência.

A proposta de um espaço fluído e contínuo, com partições simples de um único espaço 

295  MÉXICO. Casa Brasileira. São Paulo: GNT, 30 jan. 2015. Programa de TV.
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total, pode ser relacionada às operações espaciais de Mies van der Rohe, se eliminarmos a 
variante da altura. Quanto ao domínio da luz zenital, todo ele deve ser creditado ao seu con-
terrâneo Barragán. Iñaki Ábalos coloca, paralelamente, questões sobre a manipulação da luz 
por parte do mestre alemão que nos leva a crer que, neste tópico, Flores e Mies são comple-
tamente divergentes, embora atinjam resultados igualmente exitosos:

“Mas tão importante quanto essa ativação do tempo é a imanência, a sua não transcendência, 
a eliminação de toda a verticalidade, e não apenas a compositiva. Anteriormente mencionamos 
a horizontalidade como consequência de um espírito mundano, que se refletiria não só na con-
tinuidade e na fluidez do espaço, mas também da negação da iluminação zenital, tão expres-
samente rechaçada em toda a obra de Mies van der Rohe, através da desvinculação de sua 
arquitetura de toda ideia de uma luminosidade densa, direcional, concentrada. Encontramo-nos 
de novo, instalados em um mundo de perfil nitidamente nietzschiano: a horizontalidade radical 
evoca a supressão mesma da divindade, de qualquer vínculo vertical; é a expressão do gozo 
da vida em si mesma, uma afirmação do sujeito como protagonista, devendo este expandir-se 
pela casa, definir seu ambiente a ponto de polarizar as suas técnicas construtivas, a ponto de 
apoderar-se do “sistema”. Para tanto, Mies van der Rohe utilizará diversas estratégias. Uma 
será a exploração da reflexão da luz para obter pisos e tetos com idêntica intensidade lumino-
sa, tal como se pode observar no Pavilhão de Barcelona. Os distintos materiais do piso e do 
teto permitem a obtenção de uma tonalidade equivalente, um equilíbrio ótico – realçado nas 
fotografias em preto e branco –, totalmente contrário à ideia da iluminação zenital associada 
aos átrios históricos, e sobretudo, intencionalmente avesso à naturalidade com que a arquite-
tura clássica utilizava a luz como elemento de projeto. Mediante a reflexibilidade, Mies van der 
Rohe obtém a luz flutuante, imaterial, que rompe com a mais óbvia dentre as verticalidades: a 
dos raios de sol”.296

Em sua única e recente aparição na televisão, em 2015, Flores indicou sumariamente 
algumas de suas motivações e, seja por fadiga ou brevidade, nos imprimiu a responsabilidade 
de encontrar as respostas que continua a não nos fornecer “Tudo é branco, sabe? Porque eu 
acho que a cor tem que ser dada pelas plantas, pelas flores, pelas pessoas, não pela pintura 
da casa. Eu devo ter uma coisa muito mexicana principalmente pelas formas muito quadra-
das, tem essa coisa mexicana também que é a coisa rústica”.297 O arquiteto espanhol Alberto 
Campos Baeza faz observações sobre a arquitetura de Aurelio e sobre o uso da luz que são 
oportunas, especialmente, para este projeto:

“E quando perguntado sobre a arquitetura contemporânea no Brasil, Aurelio Martinez Flores 
disse: ‘É um problema cultural, muito arraigado em países latino-americanos, querer parecer 
rico. O simples parece pobre.’ Estas sábias palavras de Martinez Flores já foram ditas por mim 
muitas vezes, de diferentes formas; e não é só um problema latino-americano, mas universal, 
talvez refletindo aquilo a que se referem os historiadores quando falam do horror vacui. [...] Es-
tou com Martinez Flores. A simplicidade, a limpeza, que não é simplista, nos levam a encontrar 
a beleza na proporção, na escala, na medida. E conseguir esta beleza na arquitetura com o 
material mais luxuoso do mundo, mas que está ao alcance de todos, que é grátis: a luz. As be-
líssimas arquiteturas de Aurelio Martinez Flores, que são como caixas cheias de luz são, assim, 
caixas cheias de beleza. Para terminar; queria citar as palavras de André Gide, em Conseils au 
jeune écrivain, que definem a arquitetura de Aurelio Martinez Flores como se houvessem sido 
escritas pensando nela: ‘Minha mãe me ensinou a terminar sempre meu copo de sidra antes de 
levantar-me da mesa, e a não pegar mais pão além do que eu pudesse comer’”.298

296  ÁBALOS, Iñaki. A boa-vida: Visita guiada às casas da modernidade. Barcelona, Gustavo Gili, 
2008, p.31.
297   MÉXICO. Casa Brasileira. São Paulo: GNT, 30 jan. 2015. Programa de TV.
298  BAEZA, Alberto Campos. Uma arquitetura do mais com menos. In: Aurelio Martinez Flores – 
arquitetura. São Paulo, BEI, 2001. p.15.
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Residência Martinez Freyssinier, 1988

 Quando os arquitetos são confrontados com a possibilidade de projetar sua própria 
morada, não se trata de tarefa fácil – pelo contrário. Na ausência da demanda daquele que 
comissiona, os pressupostos são os próprios valores éticos e estéticos do arquiteto. Não por 
acaso, muitos refutam tal tarefa e buscam abrigo em boa arquitetura de outrem. Se porventura 
decidem pelo risco original, expressam ilimitada liberdade para experimentação, em grande 
parte, por assumirem o bônus e o ônus deste procedimento resoluto. O resultado quase sem-
pre é um objeto arquitetônico ordenado, absorto em complexidade e coerência, com êxito, 
paradigmático. Assim acontece, no Brasil, com a Casa Modernista (1927) de Gregori War-
chavchik, a Casa das Canoas (1953) de Oscar Niemeyer, as Residências de Vilanova Artigas 
(1942 e 1949), a Casa de Vidro (1951) de Lina Bo Bardi, a Casa do Butantã (1964) de Paulo 
Mendes da Rocha, a Casa Bola (1979) de Eduardo Longo, e inúmeras outras. As construções 
são, a princípio, endereço da inquietude de seus autores e, mais tarde, testemunhas de um 
passado íntimo, de outra maneira, inacessível.

 Para adentrar na residência de Aurelio, é preciso remover da retina aquilo que esta-
mos – nós brasileiros – acostumados a ver (e a querer ver) e portar-se de uma bagagem da 
qual não estamos acostumados a possuir, a mesma que intimidou, até o momento, qualquer 
esboço de investida acadêmica. Afinal, o que se traz como repertório internacional abrange 
apenas aqueles que nos colonizaram pela segunda vez – Le Corbusier, Mies Van der Rohe, 
Frank Lloyd Wright – e muito pouco nos interessa sobre a modernidade periférica, muito pou-
co tem nos interessado compreender a atuação de um agente histórico latino-americano que 
recebe influência da mesma fonte que nós e a interpreta de outra maneira. Talvez para não 
crer que hajam outros angustiados com a ressaca da modernidade, de que não somos únicos 
e especiais, filhos de outro casamento. Iñaki Abalos acerta ao lembrar – e nos mune da razão 
pela qual incluímos ao entendimento do arquiteto – também sua residência:

“As visitas a casas, uma prática tão habitual entre os arquitetos e estudantes, têm ainda, uma 
virtude que as faz particularmente interessantes como forma discursiva a se empregar. Ao 
realizá-las, os arquitetos, em grande medida livram-se dos preconceitos impostos por sua for-
mação. Ao visitar casas, o arquiteto torna-se usuário, passa a olhar através dos olhos do ha-
bitante, e assim adota uma atitude mais próxima a de uma pessoa qualquer, perdendo essa 
couraça que o domínio de uma disciplina cria, vencido pela força mesma da experiência real da 
casa, da domesticidade e da vida que ela contém. E essa é a atitude, a predisposição que aqui 
se intentou induzir, ou provocar, através desta forma literária, na certeza de que só a partir da 
desprofissionalização do olhar podemos aprender a enxergar com nossos próprios olhos, e a 
mirar aquilo que realmente desejamos ver”.299

 Antes de se tornar a residência de Martinez Flores, a edificação foi uma pequena casa 
para uso nos finais de semana,300 localizada na Rua José Félix de Oliveira esquina com a Ave-
nida São Luiz, em Cotia, na região metropolitana de São Paulo.301 O terreno de 2.276,05m2 

299 ÁBALOS, Iñaki. A boa-vida: Visita guiada às casas da modernidade. Barcelona, Gustavo Gili, 
2008, p.9.
300 Depoimento de Gerardo Martinez ao autor. Cotia, 21 de dezembro de 2016.
301 SERAPIÃO, Fernando. Aurélio Martinez Flores – arquitetura. São Paulo, BEI, 2001, p.68.
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– um trapézio com declive interno de aproximadamente 7 metros no sentido da menor largura 
– foi adquirido do loteador Alceu Pupo Leme da Silva. O muro de pedras no perímetro – tra-
balho de dois portugueses – foi a primeira intervenção no lote e levou um ano e meio para ser 
erguido, restando apenas uma discreta abertura única, de 6 metros de vão na extremidade 
do terreno, para acesso de pedestres e automóveis. Na sequência, foi construído o núcleo 
dos caseiros, no vértice oposto à esquina e, em seguida, outros dois núcleos: o primeiro, ad-
jacente ao muro, com sala, cozinha e um quarto; e, o segundo, um pavilhão externo com dois 
quartos e um banheiro.

 Os desenhos mais antigos da construção datam de abril de 1988. Neles, o perímetro 
do caseiro consta como construção existente. Estão esboçados: a sala, cozinha, quarto e 
piscina, ainda sem a presença do pavilhão externo. Pouco sistematizados, os desenhos arqui-
vados embaralham-se entre proposições e resoluções. Em 1990, especula-se um dormitório 
onde posteriormente construiu-se o escritório e um novo desenho para a casa do caseiro. Em 
1992, especula-se novamente uma sala de TV, onde posteriormente construiu-se o escritório; 
estuda incorporar o pavilhão de hóspedes à casa e ampliá-lo e acrescenta a sala de jantar 
– apenas esta levada adiante. Em 1993, estuda o desenho de seu dormitório e o posiciona-
mento da escada que lhe dará acesso, no piso superior. Em entrevista para o jornal O Estado 
de São Paulo, esclarece que estas últimas alterações foram feitas quando decidiu deixar seu 
apartamento na Rua Professor Picarolo 103, próximo ao Masp, para habitar a casa.302 Ao 
longo do tempo, as ampliações foram feitas notadamente a partir da congruência imediata ao 
volume limítrofe, sem grandes preocupações com a integralidade da obra. Não consta em seu 
arquivo nenhum desenho que contenha todas as modificações ou que se aproxime do que lá 
está construído.

 Ao entrar, antes mesmo de cruzar a porta de entrada, o modo com que a residência 
foi idealizada já é indicativo de uma postura pouco afeiçoada à lógica da arquitetura moderna 
brasileira; o crescimento orgânico da casa vai contra qualquer ideia estruturante inicial. O fato 
poderia ser contestado como excepcional, não fosse visível em outros projetos o desemba-
raço com que o arquiteto se permite fazer adições a posteriori – à exemplo do pórtico tardio 
que configura nova área de varanda na Residência do Guarujá (1973) de José Zaragoza. 
Alterações de projeto após a construção são impraticáveis para a grade maioria dos sistemas 
fechados concebidos por contemporâneos de Aurelio; as adições, ou conhecidos puxadinhos, 
embora correspondam em grande parte ao crescimento físico cotidiano da metrópole, nunca 
foram levados em conta como metodologia de projeto. Com muito esforço, e ainda sem una-
nimidade, hoje é possível reconhecer alguma estética na autoconstrução, no desestruturado 
e não homogêneo.

“Os espaços foram se adaptando ao mobiliário mais significativo que tinha em casa, como 
uma mesa de Saarinen. Essa é uma boa maneira de fazer uma casa; fica-se mais atento às 
necessidades e aos afetos reais do que a possíveis delírios de ostentação. Não sem notar que 
esses delírios de grandeza às vezes curiosamente se expressam através de carros suntuosos 
e casas modestas. Segundo um amigo designer: no Brasil, a casa e seu entorno significam o 

302 ABOLAFIO, Roberto. Encontro de forma e sentimento. O Estado de São Paulo, São Paulo, 19 
mar. 2006, Casa e Trabalho, p.256-259.
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que uma pessoa é; o carro, o que ela gostaria de ser”.303

 Aceitar a imprevisibilidade da demanda e cooperar para seu aprimoramento soa natu-
ral aos jovens arquitetos do século XXI e vai de encontro ao desejo estético contemporâneo. 
É o que permite, após três décadas, encontrar harmonia na disposição irregular das variadas 
janelas na fachada da residência de Martinez Flores. Na arquitetura moderna brasileira, a 
janela é um empecilho à integração com o exterior, quando não é substituída por grandes 
panos de vidro, toma as dimensões máximas do recorte na alvenaria. Na residência do arqui-
teto mexicano, esta regra não é soberana. As janelas representam, sobretudo, o controle da 
vista, já que a iluminação é predominantemente zenital. Não obstante, as aberturas são feitas 
deliberadamente em função da necessidade interior – a título de exemplificação: entre as pra-
teleiras do banheiro superior há uma única abertura retangular, com vista para o jardim para 
aquele que se afeita; na escada, duas pequenas aberturas de um palmo de largura permitem 
espiar a piscina; e a claraboia solitária do escritório, estrategicamente posicionada, banha de 
luz cremosa a mesa de trabalho. Pensar a casa de dentro para fora, em detrimento do arranjo 
externo, é uma qualidade incomum às residências do mesmo período. Assim também coloca 
Cecília Rodrigues dos Santos:

“Suas caixas, bem ancoradas, não flutuam ásperas e cinzentas, por fora e por dentro, à ma-
neira das residências Mario Masetti (1970) ou James King (1974) de Paulo Mendes da Rocha, 
muito menos seus ambientes são cristalizados por móveis fixos moldados junto com lajes e 
paredes. Ou ainda, os espaços de suas casas não são cruzados e dominados por sistemas 
estruturais que se fazem presentes numa sucessão complexa de planos sobrepostos, – “ideias 
fortes” e “exercícios de estética” – que podem discursar bem, mas se adaptar mal ao fluir da 
vida, como fica claro na experiência iniciada por Joaquim Guedes na Residência Cunha Lima 
(1963) – com seus quatro pilares centrais que “esgalham” pelos ambientes para apoiar os pla-
nos mais pesados dos três pavimentos – retomado e radicalizado na residência Waldo Perseu 
Pereira (1969), onde a sala é dominada por vigas que apontam em várias direções, apoiadas 
em um pilar central”.304

 Muitas das estratégias identificadas na residência de Aurelio são naturais à sua forma-
ção mexicana. A casa de Luis Barragán (1947) – arquiteto mexicano que Martinez Flores diz 
ser fundamental na sua orientação – sinaliza procedimentos que anulam a possibilidade do 
acaso na residência de Aurelio; a começar pela relação da edificação com a esfera pública, 
discreta em ambas as residências. Curiosamente, a implantação da casa no lote parte da 
interface direta da construção com a rua, fazendo uso do terreno integralmente a partir desta 
origem. Em oposição, quando justificam no Brasil a implantação da casa de Flores para liberar 
o jardim,305 é uma meia verdade, já que, ao mesmo tempo, para o arquiteto mexicano o aporte 
com a paisagem é outro; o jardim é o resultado do não-edificado, quase intocado na sua con-
dição original. Em ambas as casas, de Barragán e de Flores, apenas os vestíbulos separam 
a esfera pública da privada. No Brasil, da Casa Grande aos bairros-jardim da Cia City, a casa 

303  MORAES, Carlos. Caixas de Sentimentos. Private Brokers, n. 28, São Paulo, 06 jan. 2015, 
p.65.
304 SANTOS, Cecília Rodrigues dos. Aurelio Martinez Flores. Exercícios de colagem sobre fundo 
branco. Arquitextos, São Paulo, ano 16, n. 182.07, Vitruvius, jul. 2015 <http://www.vitruvius.com.br/
revistas/read/arquitextos/16.182/5625>.
305 SERAPIÃO, Fernando. Aurelio Martinez Flores – arquitetura. São Paulo, BEI, 2001, p.68; 
ABOLAFIO, Roberto. Encontro de forma e sentimento. O Estado de São Paulo, São Paulo, 19 mar. 
2006, Casa e Trabalho, p.256-259.
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ganha o centro do lote e a relação quase sempre é intermediada pelo jardim de paisagismo 
tropical. Neste caso, vê-se de fora a casa inserida na paisagem; no caso mexicano, o jardim 
é confinado para deleite de seu morador apenas, externamente a casa é um enigma.

 A relação interior/exterior em grande parte é dicotômica, há um limite visível entre 
construção e não construção; contempla-se o jardim mexicano e, ocasionalmente, este rece-
be a visita de seu residente. A mesma relação pode ser vista na presença de pátios internos. 
Estes não existem com o fim de serem ocupados, senão como construção do mundo exterior, 
quase sempre limitados por faces opacas e serventes a um único ambiente da casa – assim 
acontece no quarto do pavimento inferior. De outra maneira, seria difícil fazer ver a trajetória 
do sol, aliás, eis o principal elo mexicano com a natureza: a luz.306 A partir dela, os ambientes 
se transmutam estáticos. A passagem do tempo assume presença espacial; o domus, presen-
te em todos os ambientes da casa de Martinez Flores, reforça a introspecção, inerente ao ser 
mexicano. Octavio Paz consegue exprimir o sentimento da alma na qual esta arquitetura se 
amolda:

“O hermetismo é um recurso do nosso receio e da nossa desconfiança. Mostra que instintiva-
mente consideramos perigoso o meio que nos cerca. Esta reação se justifica se pensarmos 
no que foi a nossa história e no caráter da sociedade que criamos. A dureza e a hostilidade do 
ambiente – e esta ameaça, oculta e indefinível, que sempre flutua no ar – obrigam a que nos 
fechemos para o que é externo, como estas plantas da chapada que acumulam seus sumos 
debaixo de uma casca espinhenta”.307

 Os ícones – crucifixos de madeira e esculturas de animais – auxiliam na construção 
da atmosfera mística que se instaura por toda a casa de origem mexicana. Embora a religio-
sidade católica se expresse em todo o continente, tiveram diferentes encaminhamentos, fruto 
de colonizadores e colonizados distintos. Na casa brasileira, concentrada em altares ou pe-
quenas capelas externas, o tema não é confortável e presente da mesma maneira. As figuras 
de cavalos, possivelmente, fazem recordar da atividade do avô de Aurelio no campo e até 
mesmo o motivo de sua morte; possivelmente, sua paixão pelo animal, curiosamente compar-
tilhada por Barragan. A iconografia, a reboque da meia luz, contrasta permanentemente com 
as paredes rugosas e brancas, a envelhecerem como as páginas de um livro. 

 Diferente do que se poderia imaginar, os detalhes arquitetônicos nesta casa são re-
duzidos. Aurelio trabalha na contramão, extinguindo ou anulando acabamentos tidos como 
indispensáveis na dimensão do lar – rodapés, rodatetos, batentes, frontões etc. –, elementos 
utilitários e que por vezes servem apenas para ocultar a mão de obra deficiente, expressa na 
união de materiais distintos, como entre o piso e a parede. Em São Paulo, tamanho despren-
dimento arraigado só poderia ser visto nas obras da italiana Lina Bo Bardi, também natura-
lizada brasileira, em 1951. Contudo, desprendimento não significa resignação. Metade dos 
desenhos encontrados na pesquisa desta casa correspondem à detalhes tidos como padrões 
da indústria: puxadores, trincas, dobradiças, tela de proteção da lareira, ralos, portas e por-
tões. Não nos parece coincidência que ambos, Lina e Aurelio, tenham trabalhado na escala do 
mobiliário – no tamanho natural para o leigo, ou 1:1 para o técnico. Para Aurelio, os móveis e 

306 A pedra do sol – o calendário Asteca deve ser considerado neste aporte.
307 PAZ, Octavio. O Labirinto da solidão. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992.
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objetos de contato são a medida do homem e convertidos em arquitetura.308Enquanto os mo-
dernos brasileiros buscavam fazer da arquitetura seu mobiliário, anulando o maior número de 
itens externos à obra – a exemplo da Casa Butantã (1964) de Paulo Mendes da Rocha, com 
bancadas, estantes, armários, camas, e sofá em concreto309 –, Martinez Flores não hesitava 
em utilizar peças suas e de designers que ajudara a viabilizar no Brasil. Neste entendimento 
completo, podemos nos servir da análise de Ábalos para a morada de Mies:

“Mas não havíamos tomado consciência ainda até que ponto, neste complexo programa de 
construção do sujeito e da casa, Mies van der Rohe estaria realizando um auto-retrato, ofe-
recendo a sua própria pessoa como projeto. Somente nos damos conta disso ao olhar as 
fotografias que o mostram ora visitando as obras da Casa Tugendhat, ora sozinho em seu 
apartamento. Compreendemos, aí, a razão mesma de sua opção pela solitude, de seu apar-
tamento berlinense, da importância daqueles poucos livros que levou consigo aos Estados 
Unidos, da lareira, do quadro de Klee, da escultura de Picasso, do vazio, do mínimo com o que 
se fez acompanhar em sua vida: é ele mesmo que se constrói através deste projeto. E o faz 
renunciando a toda moralidade moderna, a toda convenção de seus programas e princípios, 
a qualquer paternalismo social, entregando-se, plenamente e em suas limitações, à obra de 
arquitetura, atentando para a dureza sem mediações dessa entrega, um autêntico exercício de 
projeção do eu no espaço privado”.310

Casa da Cultura de Poços de Caldas, 1990

O instituto Moreira Salles de Poços de Caldas, ou Casa da Cultura, como foi concebi-
do, na verdade é a ampliação de uma antiga propriedade adquirida pela família Moreira Salles 
em 1989. O volume que nos interessa foi projetado próximo ao chalé Cristiano Osório, cons-
truído em 1894, com projeto do arquiteto italiano João Batista Pansini. A residência existente 
mescla elementos do art nouveau e arquitetura do sul da Áustria, um típico exemplar eclético 
que marcou a arquitetura da região. Suas paredes escondem alvenarias de tijolo de barro 
sob elementos estruturais e decorativos de cedro e pinho. O programa inicial abrigou os acer-
vos documentais, arquivos iconográficos, exposições, administração do centro e biblioteca. A 
restauração que seguiu a aquisição, foi feita pela arquiteta e coordenadora local da Casa de 
Cultura, Jaís Ferreira de Sousa. Segundo ela, a estratégia envolvia restaurar rigorosamente a 
construção em seu estado original, a partir de documentos e fotos do início do século XX, per-
tencentes aos Museu de História e Geografia da cidade. A obra de restauro, iniciada em maio 
de 1991, durou cerca de 14 meses. Todo o madeiramento foi lixado até se encontrar a su-
perfície natural, caixilhos metálicos, não originais, foram substituídos por outros de madeira, 
chegou-se às cores originais tanto internas quanto externas e os jardins circundantes ao chalé 
foram remodelados recebendo novas plantas, mas preservando arbustos e árvores antigas.311

308 Em 1989 a casa foi escolhida por um publicitário de Milão como cenário de uma campanha 
internacional da Fiat. PASCOWITCH, Joyce. Luxo só. Folha de São Paulo, São Paulo, 23 jul. 1989, 
Caderno Ilustrada, p. 02. 
309 NOBRE, Ana Luiza. Um em dois. As casas do Butantã, de Paulo Mendes da Rocha. Arquitex-
tos, São Paulo, ano 08, n. 086.01, Vitruvius, jul. 2007 <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqui-
textos/08.086/228>.
310  ÁBALOS, Iñaki. A boa-vida: Visita guiada às casas da modernidade. Barcelona, Gustavo Gili, 
2008, p.34.
311  SOUSA, Jaís Ferreira. Chalé Cristiano Osório. In: NOBRE, Ana Luiza. Entre a arquitetura e 
o design – Casa de Cultura, Poços de Caldas, MG. AU – Arquitetura e Urbanismo, n.44, São Paulo, 
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Enquanto o chalé esteve em reforma, começava a construção do novo espaço exposi-
tivo projetado por Martinez Flores. Todo o tradicionalismo teórico empenhado no imóvel antigo 
seria contrastado pela caixa conceitual branca e literal de Aurelio. A proposta fugia inclusive 
de algumas questões que estavam em pauta na arquitetura brasileira, como o contextua-
lismo – tendência arquitetônica que visava integrar o projeto à cidade existente de maneira 
restritiva, a partir, por exemplo, de gabaritos, repetições e modulações. A afirmação de Aure-
lio – “De Barragán tenho os ascendentes espanhóis e mexicanos. Admiro as proporções. De 
Mies sempre admirei os detalhes”312 – refere-se às duas influências igualmente importantes e 
presentes neste projeto. Certamente, o arquiteto iniciou o desenho consciente de que deveria 
utilizar toda a projeção permitida por lei para ocupar o terreno com a maior sala expositiva 
possível.

As restrições de gabarito e ocupação indicavam que dois pavimentos, com aproxima-
damente 500m² e 4m de pé-direito cada um, seriam possíveis. Aurelio assumiu deliberada-
mente a caixa perfeita: subtraiu dela apenas o acesso principal – um recesso, que protege 
do sol e com uma abertura larga, dá boas-vindas –, como se a caixa fosse oca e pudesse ser 
imediatamente tomada pelos visitantes.313 Toda a robustez da fachada regular é equilibrada 
pelo desenho elaborado da escada de pedra assimétrica, que corrige o desnível entre a rua 
íngreme e o interior do edifício na mesma medida em que complementa a arquitetura como 
nos antigos templos clássicos, a partir do embasamento. Se a casca externa e o avesso são 
brutos e pesados, cravados no chão como as obras de seus antepassados mexicanos, os in-
teriores revelam uma simetria de planos e volumes, inegavelmente miesianos, a partir de uma 
escada generosa encravada no centro. A contar do anteparo escuro no exterior, todo o edifício 
se desenvolve simetricamente, como no projeto da própria sede mexicana da Bacardi em que 
o arquiteto tomou parte. No pavimento principal, Aurelio lava a última parede com luz natural 
abundante; um pano de fundo atraente aos segmentos de parede que sugerem um espaço 
absoluto, passível de partição se desejado, ao modo de Mies. Dos detalhes, não passam de-
sapercebidos os bancos auxiliares: compostos de estrutura de madeira roliça e parruda, com 
assentos de couro natural – como só poderiam ser os mobiliários superdimensionados de 
Clara Porset e Luis Barragán no México.

Durante sua carreira, Aurelio demostrará uma capacidade ímpar para solucionar as 
mais variadas relações entre o preexistente e o novo; seja suprimindo, adicionando ou com-
plementando, como acontece neste caso, em que a fachada posterior é um enquadramento 
branco para destaque do imóvel eclético. A estratégia do complemento é utilizada em outros 
momentos, à exemplo da loja Firma Casa, projetada em 1994 – sem dúvida, um dos projetos 
de intervenção em construção preexistente mais astuciosos do arquiteto.

Sem entrar em detalhes, a Alameda Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo, é o 

out./nov. 1992, p. 36-41.
312   CASAS, Arthur. Flores e Casas. Bamboo, jun. 2012, p.109.
313  Participaram deste projeto, além de Martinez Flores, a arquiteta coordenadora Mirna Zambra-
na; as colaboradoras Silvia Moura, Jimue Lee e Ivana Benfeito; os consultores: engenheiros Haruo 
Hashimoto, Aurélio Sandoval e Nakamura; e a paisagista Isabel Duprat. O projeto está localizado na 
Rua Teresópolis, bairro de Cristiano Osório, Poços de Caldas, MG. A área do terreno é de 1,735m², e 
construída de 1,050m². A obra foi concluída em junho de 1992.
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epicentro do que há de mais sofisticado em design, mas, ao mesmo tempo, uma das ruas 
mais remendadas da cidade; com uma sequência de sobrados residenciais mal adaptados 
em showrooms quase sempre capengas. Na maior parte das vezes alugadas, se pautam em 
um investimento arquitetônico precário que limita seu sucesso já na partida. Aurelio, ao se 
deparar com um imóvel deste tipo, ao invés de intervir limitadamente na casa, que devia ser 
preservada mesmo sem valor arquitetônico, opta por criar uma estrutura independente nova. 
Para isso, projetou uma grande treliça metálica superdimensionada – ou seja, projetou o va-
zio –, que é preenchida pelas copas das árvores preservadas. Com esta estratégia, Flores 
constrói uma referência urbana e traz a presença da loja ao pé da rua, intervindo de maneira 
complementar e não de modo subtrativo ou aditivo como é usual. Lições como as destes pro-
jetos continuam pertinentes, contemporâneas e inovadoras, até hoje.

Fazendas Cambui, 1990

“O projeto da Fazenda Cambui foi feito para mim a partir de uma encomenda de meu pai [Wal-
ther Moreira Salles]. Tínhamos uma fazenda que foi parcelada em várias glebas, e no parce-
lamento a sede ficou separada da nossa propriedade. Eu, em especial, tinha o interesse em 
construir esta nova sede da fazenda. Sem que eu soubesse, meu pai fez a encomenda para 
Aurelio e no meu aniversário de 31 anos me presenteou com um tubo contendo o projeto com-
pleto. O projeto era muito bonito, mas acabamos não realizando. Muito mais tarde fizemos um 
outro, para este mesmo local, com o também mexicano Ricardo Legorreta. Eu os apresentei 
[Flores e Legorreta] em uma palestra organizada no Mackenzie; Aurelio estava na primeira fi-
leira. É interessante, me lembro do Legorreta bastante mexicano, informal, vestido com camisa 
para fora da calça e do Aurelio de paletó cruzado. Ele era este sujeito muito formal e educado. 
Isto foi uma das razões que acredito ter feito meu pai e ele se relacionarem tão bem. No âmbi-
to do tratamento, gestual, atitude, eles eram muito parecidos. O Aurelio tinha uma arquitetura 
de grande beleza plástica, proporções muito acertadas, e esse era o grande talento dele; ao 
mesmo tempo sem ser exibicionista. Fazia uma arquitetura sóbria, e por isso acho que poucos 
o entenderam, além de ser ele uma pessoa difícil. Poucos o entenderam ou lhe deram proje-
tos suficientes. Fora que existem pouquíssimas pessoas com real interesse em arquitetura no 
Brasil. Enfim, quando retomamos o projeto da Fazenda, decidimos por outro arquiteto. Na ver-
dade, somos em quatro irmãos e cada um tem seu arquiteto amigo, queríamos que fosse um 
projeto coletivo que envolvesse a todos. Aurelio era muito pouco flexível, as coisas tinham que 
ser como ele queria; o Flores era o arquiteto do nosso pai. Embora eu nunca tivesse tido uma 
relação de cliente, sempre visitava suas obras. Aurelio Martinez Flores era carinhosamente 
conhecido entre nós como ‘Aurelio Barragán sin cores’”.314

Este projeto, não construído, pela ausência obrigatória de parâmetros topográficos e 
programáticos, foi feito extensivamente e sem a série de demandas específicas que normal-
mente caracteriza uma obra deste porte e natureza.315 Ao mesmo tempo, tal liberdade tira do 
arquiteto o benefício do diálogo condutor e exige dele uma narrativa própria. A sede da fazen-
da é, portanto, o ensejo para que se manifestem as ideias mais profundas e particulares de 
Martinez Flores, as lições mais maduras e arraigadas nas suas aspirações individuais. Uma 
série de elementos e operações ganham visibilidade, atingindo extremos conceituais. O muro, 
por exemplo, foi um dos principais temas explorados e, mesmo sem divisas para demarcar 
ou uma propriedade para conter, está presente como componente elementar da arquitetura 

314  Depoimento de Pedro Moreira Salles ao autor. São Paulo, 22 de março de 2017.
315   Consta no acervo do arquiteto um documento com a lista do programa da fazenda, com nú-
mero de quartos, salas etc., elaborada entre o arquiteto e Walther Moreira Salles, mas esta não se 
comprara a uma demanda direta e pessoal, com o objetivo de construção imediata.
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proposta. Os muros de grande extensão da arquitetura vernacular mexicana e, mais recente-
mente no século XX, revisitados na obra de Luis Barragán; são elementos primários de uma 
operação bastante elementar. Sua essência foi tocada em La Belleza de Nuestros Muros, 
importante texto histórico do arquiteto Federico Mariscal: 

“México tiene essas pruebas indiscutibles de grandeza que se repiten em todos los principa-
les períodos de su historia. Si dirigirmos uma ojeada a su época precortesiana veremos que 
nuestras distintas razas aborígenes nos legaran importantes ruinas em casi toda la extensión 
del território nacional, em las que el muro ocupa el principal lugar: desde las sencillas construc-
ciones de muros de Chalchihuites y la Quemada (Zacatecas), Monte Albán (Oaxaca), hasta los 
incomparables muros de Xochicalco, Mitla, Chichén, Uxmal y Palenque. Em los muros de todas 
estas ruinas hay la característica de grandiosidade; pero, además, no faltan rasgos peculiares 
de beleza arquitetônica muy dignos de notarse”.316

São muros, mas muitas destas lâminas também são planos livres no projeto de Flores. 
Seja por evidência ou por menção do próprio arquiteto, é inevitável chegarmos à figura de 
Mies van der Rohe. A Casa de Campo de Tijolos, 1924, de Mies, e a Cuadra San Cristobal em 
Los Clubes, 1963, de Barragán, são obras fundamentais para entendermos as operações de 
Aurelio e onde começam e terminam suas interferências. A implantação da fazenda Cambui 
aponta com planos em várias direções, que se comportam quase como tentáculos, enraízam-
-se no terreno, como se a casa também quisesse ser paisagem – mais próximo do esquema 
de Mies. É interessante notar que estes planos afirmativos se dissolvem para uma organi-
zação interna que não permite distingui-los do todo. Neste momento Aurelio se aproxima de 
Barragán ao desenhar a partir do interesse nos próprios espaços e articulação entre si. Mies 
está para continuidade e dinâmica, assim como Barragán está para recinto e permanência; 
e Aurelio constrói uma síntese entre os dois. São valiosas as análises comparativas já feitas 
entre Mies e Barragán, especialmente a de Xavier Monteys:

“Em este punto cabe hacer uma observación a propósito de algunos proyectos de Mies van der 
Rohe em relación a las obras de Barragán, pues la primera impresión que se tiene al observar 
las plantas de alguns de sus obras es la de certa similitude com la arquitectura del maestro 
alemán. [...] Uno representa la vía por la que la cultura moderna se ha empeñado em “romper 
la cajá”; el outro sólo em recrearla. Uno representa la abstracción y el outro la figuración. Ob-
viamente los dos, Mies y Barragán son maestros de lo breve. La preferencia de ambos por el 
trazo rectilíneo de los muros puede ser considerada uma prueba de ello, que abunda em uma 
mayor simplicidade de los resultados”.317

Ao comparar a Casa com três pátios de Mies, de 1934, com a própria casa de Barra-
gán, de 1947, na Cidade do México, Monteys chega a conclusões que nos interessam: a casa 
com três pátios tem uma estrutura de pilares metálicos e está organizada segundo o princípio 
da planta livre, enquanto que a casa de Barragán foi concebida à base de paredes portantes, 
que confinam um conjunto de recintos. Ainda que exista certa semelhança entre ambas, no 
traçado de seus muros e na forma ortogonal de seus encontros, resultam não apenas distintas 
como opostas na maneira como resolvem a circulação entre suas dependências. Enquanto na 

316  MARISCAL, Federico. La beleza de nuestros muros. In: SALGUERO, Ramón Vargas; MON-
TES, Víctor Arias (org.) Ideario de Los Arquitectos Mexicanos. México, CONACULTA/UNAM, III To-
mos, 2010, p.38-39.
317  MONTEYS, Xavier. La arquitectura de Luis Barragán: uma arquitectura de recintos. In: ANDA, 
Enrique (Comp.). Luis Barragán 1990: Historia de un debate. México, Facultad de Arquitectura, 2016, 
p. 108-116.
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casa de Mies o espaço é fluido a partir da sugestão de simples partições de um espaço total, 
a casa de Barragán apresenta espaços quebrados e encadeados. Na primeira, o espaço é 
único e foi dividido posteriormente, já na segunda, o resultado é de uma adição. O conceito 
de espaços encadeados versus espaços contínuos pode ser utilizado na análise do projeto da 
fazenda Cambui e em quase todos os demais projetos de Martinez Flores.

A espessura dos muros é outro aspecto que distingue os dois arquitetos anteriores e 
que nos traz de volta ao projeto da fazenda Cambui. Intencionalmente grossos, os muros de 
Flores se distanciam dos planos delgados de Mies. Curiosamente, cada abertura de janela é 
uma oportunidade para revelar a espessura da alvenaria, por isso todo o perímetro da casa 
é espesso – não apenas os eixos cortantes. Projetada de dentro para fora, e embora exten-
sa, a sede da fazenda pode ser facilmente compreendida dentro da sua formalidade. Mais 
uma vez, toda o protocolo fica evidente na configuração do programa; nesta fazenda, sem 
alpendre nem balaústre, interior e exterior têm limites bem definidos. Um hall amplo, com um 
escritório contíguo, dá acesso à área social – salas de estar e jantar. Cada um dos quatro fi-
lhos de Walther Moreira Salles tem uma ala de dormitórios, variando de dois a quatro quartos 
cada, de acordo com seu número de descendentes. Um documento no acervo do arquiteto 
salienta que deve ser levado em conta a acessibilidade para o filho mais velho, por isso suas 
dependências estão centralizadas e próximas ao acesso principal da casa. Sobre os quartos, 
além de serem muito generosos, nota-se que o de Walther Moreira Salles desfruta de uma 
vista particular, construída a partir dos muros internos da casa. Embora pudesse perfurar esta 
reentrância com outras aberturas, deixa silenciosamente evidente que o privilégio do patriar-
ca é a vista exclusiva. Dada a sugestão paisagística de ciprestes ritmados sobre os volumes 
brancos – ainda com o gramado verde e o céu azul, ou estrelado, típico do interior paulista –, 
constrói-se uma paisagem que se imagina quase surrealista.

Restaurante Gero, 1993

“Zigzag ‘Fasano-Gero-Gero-Fasano, o zigzag de São Paulo’, foi assim que certa vez meu ami-
go exagerado Telmo Martino se referiu ao Gero. Exageros à parte, se não é o zigzag de São 
Paulo, certamente é o meu zigzag [...]. É impossível falar do Gero sem mencionar chavões 
como filhote do Fasano, bistrô à côte do Fasano ou simplesmente filial. Mas na verdade esta 
é a sua grande ousadia. Sua arquitetura é principalmente sua posição geográfica. Ali, quase 
em frente ao Fasano pai, que o olha com orgulho, que adora a sua irreverência e que vê com 
prazer sua independência, mesmo que no início tenha sido acometido de certo ciúme, pois, 
acreditem, eu mesmo morria de ciúmes do Gero, tamanho o seu carisma e sua elegância es-
culpidos pelas mãos de ouro e pelos pés quentes do Sr. Aurelio Martinez Flores que conseguiu 
transformar um galpão do Soho em algo quase Up Town. Particularmente sou mais formal, 
mais tímido, e por vezes me irritava com tanto barulho, tanta alegria, tanta descontração. Mas 
fui mudando, fui gostando, e o Gero de filho passou a influenciar o próprio pai como em qual-
quer família unida”.318

O que faz do trabalho de Aurelio inteligente e relevante até hoje é a perspicácia de que 
cada obra deve contar uma história, deve ter um fio condutor. Estruturas equilibristas e mira-
bolantes no gene da tradição moderna brasileira, mesmo que tenham o conceito embutido na 
sua realização, parecem interessar pouco ao arquiteto; e este demonstra acreditar que pouco 

318  FASANO, Rogério; SUZUKI, Matinas. Restaurante Gero. São Paulo, DBA, 1997, p.7-8.
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interessa também aos expectadores e usuários. O Restaurante Gero, do começo dos anos 
1990 e em pleno funcionamento até hoje, é bastante representativo do trabalho de Martinez 
Flores. Ocupa o terreno comprido que servia como estacionamento para o Fasano, com um 
sobrado nos fundos que servia de depósito – totalmente demolido.319 O arquiteto americano 
Hugh Newell Jacobsen – autor sensível de uma arquitetura elementar e peculiar na versão 
americana e um dos quatro arquitetos a intervir no capitólio norte americano – faz algumas 
observações sobre Flores e o Gero que nos antecipa: “O primeiro contato que tive com a obra 
de AMF ocorreu durante minha viagem a São Paulo, no outono de 1998. Estava almoçando 
em um espaço cujos detalhes tinham acabamento impecável, e era particularmente bem ilu-
minado: fiquei tão impressionado, que pedi ao maître o nome do arquiteto que tinha projetado 
o restaurante. A mão segura e a competência de Aurelio conseguiram aproveitar esse espaço 
quase impossível, muito longo e muito estreito. A colocação das claraboias – longe de ser 
arbitrária – fez de um espaço desajeitado um verdadeiro triunfo. O restaurante se chama 
Gero”.320

Segundo Rogerio Fasano, “a escolha pelos tijolos de demolição surgiu a partir de 
viagens para Nova Iorque. Na época eram comuns grandes espaços industriais ou lofts resi-
dências em antigas estruturas, com o tijolo aparente. Aurélio foi bastante sensível ao ritmar o 
ambiente a partir de pilares negativos. Mas não pense que foi um processo simples, sabe-se 
bem que o Aurelio não era uma pessoa fácil – até o dia da inauguração queria cobrir todos os 
tijolos de branco”.321 O Gero, como bem observou Jacobsen, é um espaço de poucos e muito 
bem orquestrados elementos, um projeto de interiores na escala do desenho industrial – ban-
cos, bancadas, prateleiras, e iluminação foram cuidadosamente projetados. No caso do bar, 
todos os elementos se anulam para que as garrafas multicoloridas se destaquem e a ilumina-
ção zenital, exatamente sobre ele, durante o dia faz reluzir os vidros e cristais sob o banho de 
luz, justificando a presença da árvore naquele centro de reunião. Fora deste microcosmo, na 
interface com a rua, a fachada de tijolos não poderia ser mais discreta. Sem muita superfície 
para invenções, o arquiteto faz da porta pesada de folha dupla em aço corten – com reentrân-
cias de borda que se afunilam para dentro, como a da residência paulistana de Zaragoza – um 
acontecimento de boas-vindas, uma transição a uma nova experiência.

Gero é o diminutivo do apelido de Rogério Fasano – Ruggero – e, ao mesmo tempo, 
uma lembrança de seu avô, nonno Ruggero. Esta empreitada está entre as bem-sucedidas 
de Flores, resultado da relação fraternal entre cliente e arquiteto. Não à toa, o trabalho foi re-
conhecido pela 3ª Bienal Internacional de Arquitetura e pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, 
na categoria Arquitetura de Interiores, em 14 de novembro de 1997.322 Fasano salienta que a 
contribuição do arquiteto na concepção de seus vários estabelecimentos é fundamental no 
resultado final. Nessa lógica, o Gero, comparado, por exemplo, ao Gweilo – projeto de um 

319  ABRÃO, Bernadette Siqueira. Grandiosa simplicidade. Casa Vogue, v. 2, n. 2, São Paulo, fev. 
1994, p.s/n.
320  JACOBSEN, Hugh Newell. Depoimento. In: SERAPIÃO, Fernando. Aurelio Martinez Flores – 
arquitetura. São Paulo, BEI, 2001, p.13.
321  Depoimento de Rogerio Fasano. São Paulo, 07 de março de 2016.
322  O corpo de jurados foi constituído pelos seguintes membros: Miguel Alves Pereira (presidente 
do júri e representante da União Internacional de Arquitetos); Giancarlo Gasperini (Brasil); Hiroo Nan-
jo (Japão); Vital Pessoa de Melo (Brasil); e Jo Coenen (Holanda).
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restaurante chinês adaptado por Aurelio em um imóvel existente –, teria elementos de perso-
nalidade que só a partir do diálogo entre proprietário e arquiteto seriam possíveis. No caso do 
Gweilo, de 1998, de fato se sobressaem as estratégias familiares ao arquiteto: a textura bran-
ca; o muxarabi, neste caso vermelho em referência à China; a iluminação zenital coroando 
alguns pilares, e um rastro de bom humor nas telas de Andy Warhol figurando Mao Tsé-tung.

Sobre a textura branca, a base deste e muitos outros projetos, sua sobrinha, a arquite-
ta mexicana Ana Elena Martinez rememora: “É curioso que o Aurelio, por várias vezes, disse 
ter dificuldade de encontrar o acabamento rugoso, chamado no México de estuco. No Brasil 
ou se fazia a argamassa raspada, ou a massa de textura branca desempenada sobre o rebo-
co; ambas resultando em texturas aquém do estuco. Embora fosse uma técnica muito simples 
e muito comum até pouco tempo no México é difícil precisar uma fórmula. Tanto na compo-
sição quanto no resultado estético fica muito impregnada a personalidade de quem executa 
o trabalho; por isso é importante que uma só pessoa faça a obra completa, ou minimamente 
que apenas um indivíduo comece e termine uma superfície. Por várias vezes mandei fotos do 
estuco mexicano, mas o resultado, segundo meu tio, nunca foi o mesmo”.323

De volta ao Gero, Rogério revela um aspecto curioso do desdobramento do projeto na 
Rua Haddock Lobo 1629: além de dois outros frutos – o Gero Café, no Shopping Iguatemi, 
e o Gero Rio –, chegou a contatar Aurelio para que desenvolvesse seu novo hotel. Nos idos 
de 1996, tinha adquirido um pequeno terreno no Jardins para a construção de um ambicioso 
hotel. Foram algumas ligações para o arquiteto, quase sempre não correspondidas no horário 
comercial devido ao hábito notívago de Flores; mas, diferente de uma residência, este projeto 
necessitava de envolvimento total e integral, balizando normas, gabaritos e coeficientes a 
um resultado esteticamente mais do que satisfatório. E Aurelio gostava de fazer os projetos 
no seu próprio tempo. Em depoimento, uma de suas principais colaboradoras no passado, a 
arquiteta baiana Maria José Gantois de Carvalho relembra: 

“Trabalhei muito tempo com Sérgio Bernardes no Rio de Janeiro, onde todos os projetos eram 
muito grandes, com muita pressa e velocidade; foi apenas anos mais tarde, depois de retornar 
de um curso no exterior para a Bahia, que uma amiga e ex-colaboradora de Aurelio me fez a 
indicação para trabalhar com ele em São Paulo. Foi com Flores que pude finalmente perce-
ber a motivação de se fazer arquitetura; quero dizer que a arquitetura de Aurélio era tangível. 
Quando procuravam por seu trabalho e na primeira reunião começavam-lhe a impor uma série 
de exigências ele saia de fininho da reunião e a conversa não seria retomada; outra vez um 
cliente começou a questionar o porquê de um pé-direito baixo aqui e outro alto acolá – repostas 
que Aurelio talvez até tivesse, mas o irritavam muito pela falta de sensibilidade e confiança do 
cliente. Me lembro de uma senhora que insistia para que ele fosse em sua casa escolher e posi-
cionar os quadros. Mesmo fatigado por tanta insistência, e tendo a senhora levado os benditos 
quadros até o escritório, ficaram encostados por meses; fazia questão de se distanciar de tudo 
aquilo que não respeitasse seu próprio tempo”.324

Para Rogério, a disponibilidade de Aurelio não era compatível com a urgência do pro-
jeto para o Hotel Fasano. Na busca de um novo arquiteto que produzisse o tipo de trabalho 
consistente tal qual o de Flores, chegou até Isay Weinfeld, e na sequência, ao nome de Marcio 
Kogan, ambos já com certa notoriedade. Na trajetória de Aurelio, este pode ser considerado o 
segundo caso em que sua ausência abre portas para outros arquitetos – o primeiro, o projeto 

323  Depoimento de Ana Elena Martinez, Puebla, 27 de setembro de 2017.
324  Depoimento de Maria José Gantois de Carvalho por telefone, São Paulo, 08 de julho de 2017.
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da casa não realizada de Montalbán na Califórnia. Rogério lembra-se que esta oportunidade 
foi tomada com o afinco que a encomenda demandava pelos jovens Weinfeld e Kogan. Para 
Aurelio, este foi um hotel não realizado, mas, para os então jovens arquitetos, o primeiro 
grande projeto com visibilidade pública a partir do qual tiveram suas carreiras impulsionadas 
e definitivamente reconhecidas. Do ponto de vista da história, este evento é relevante, marco 
importante e indelével de uma passada de bastão, onde as expectativas arquitetônicas do 
cliente em relação ao primeiro se encontram e são contempladas pela dupla em um segundo 
momento.

Reserva Técnica Fotográfica IMS, 1998

A nota no jornal traz: “o arquiteto Aurelio Martinez Flores foi convidado por Walter Mo-
reira Salles para fazer o projeto do Instituto Moreira Salles, na Gávea, do Rio de Janeiro”.325 
Tratava-se da Reserva Técnica Fotográfica do IMS, próxima da antiga residência do embai-
xador Walther Moreira Salles, projetada pelo arquiteto Olavo Redig de Campos em 1948 e 
publicada no livro Arquitetura Moderna no Brasil de Henrique Mindlin;326 desde 1999, a pro-
priedade deu lugar ao Instituto Moreira Salles carioca. Acompanhando o desenvolvimento da 
instituição, com a Casa de Cultura Poços de Caldas (1990) – projeto de Martinez Flores –, o 
IMS São Paulo, em Higienópolis (1996-2017), e o IMS Belo Horizonte (1997-2009), o projeto 
da Reserva Técnica, iniciado em 1998, é o maior edifício voltado à preservação, restauração, 
guarda e divulgação de acervos de fotografia do Brasil. Seus principais temas são as transfor-
mações da paisagem urbana brasileira; a arquitetura colonial e moderna do Brasil; o retrato 
na fotografia brasileira dos séculos XIX e XX; a cultura e as festas populares nas diversas 
regiões do país; a urbanização e o desenvolvimento industrial decorrentes dos investimentos 
em energia elétrica realizados no início do século XX e da industrialização posterior à Segun-
da Guerra; o mundo do trabalho, urbano e rural; e a paisagem natural do país.327

Nesta empreitada sem precedentes, Aurelio procurou atender às recomendações téc-
nicas definidas por padrões internacionais, adaptando-se às condições locais e às demandas 
do cliente. Muitas das soluções construtivas foram adotadas a partir do diálogo com Sergio 
Burgi, coordenador da reserva, que agregou conhecimento a partir de sua experiência no In-
ternational Museum of Photography at George Eastman’s House, em Rochester, nos Estados 
Unidos. Ainda, segundo o artigo de Ana Luiza Nobre para a revista AU, o projeto como um 
todo se caracteriza por fundamentar-se sobre o conceito de inércia térmica, o qual se traduz 
em uma série de decisões projetuais visando, acima de tudo, assegurar a produção e manu-
tenção de condições ideais de temperatura e umidade.328

325   GIOBBI, Cesar. Sopa de letrinhas. O Estado de São Paulo, São Paulo, 11 mai. 1999. Cader-
no 2. p.82.
326  MINDLIN, Henrique. Arquitetura Moderna no Brasil. Rio de Janeiro, Aeroplano/IPHAN, 2000, 
p. 69-71.
327   BURGI, Sergio. Sobre o Acervo de Fotografia IMS. Visitado em 12 de dez. 2017 <ims.com.
br/2017/07/04/acervo-de-fotografia-completo>.
328  NOBRE, Ana Luiza. Memória fotográfica: Reserva técnica do Instituto Moreira Salles. AU – 
Arquitetura e Urbanismo, v.16, n.97, São Paulo, ago./set. 2001, p.55.
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A nova edificação se camufla, no terreno de 11 mil metros quadrados, em meio ao 
jardim exuberante de Roberto Burle Marx. A prova de que o arquiteto assume esta condição 
coadjuvante no campus cultural é dada quando divide o programa em três volumes de dimen-
sões e texturas distintas. O central e mais importante deles, com 600m² de área construída, 
revestido em chapa de alumínio marrom, concentra a recepção e laboratórios fotográficos e 
sala de consulta remota no térreo; no primeiro pavimento, as atividades puramente técnicas 
– higienização, restauro e estabilização química, acondicionamento, catalogação, indexação 
e reprodução digital –, além da reprodução de originais selecionados que poderão ser disponi-
bilizados na internet para o grande público; no segundo pavimento, uma área para tratamento 
de originais em suporte flexível de diacetato (material de base plástica que libera compostos 
ácidos, por isso exigindo manuseio e guarda isolada), um espaço para reprodução fotográfica 
e um grande salão destinado à guarda do acervo, que atualmente conta com cerca de 800 mil 
imagens. Este é o coração do edifício, com restrição máxima de acesso e restrições específi-
cas; ininterruptamente climatizado, sem qualquer instalação hidráulica e com um sistema de 
ar-condicionado duplicado.

 Segundo Fernando Serapião, em seu artigo para a revista Projeto Design, boa par-
te dos ambientes foram planejados para funcionar integralmente em condições ambientais 
ideais para manipulação de material em preto e branco, base da maior parte do acervo do 
IMS, à temperatura de 16°C, e umidade relativa do ar de 40%;329 com exceção, segundo No-
bre, do laboratório que, pelo uso mais prolongado, foi previsto para operar em temperatura 
mais elevada, de até 21°C, de modo a oferecer mais conforto ao pesquisador. Também, a 
preocupação com a estabilidade térmica e a prevenção contra riscos de todas as espécies 
– inundações, incêndio, vandalismo etc. – determinou a execução de paredes duplas, separa-
das por um colchão de ar em todos os ambientes. Também houve uma considerável redução 
de aberturas para o exterior, que se resumem a não mais que três pequenas aberturas qua-
drangulares seladas, no alinhamento da modulação dos painéis, no pavimento de permanên-
cia prolongada. Do mesmo modo, a prevenção contra infiltrações levou ao desenho de uma 
cobertura tripla, composta por duas lajes de concreto sobrepostas e espaçadas por colchão 
de ar, sob cobertura visitável de cobre. Internamente, evitou-se o uso de mobiliário de madeira 
e priorizou-se o acabamento em pintura epóxi, no intuito de impedir a geração de produtos 
voláteis que possam comprometer a estabilidade química dos originais. A iluminação é fria e 
com filtragem ultravioleta.330

Fora o aporte técnico, dois pilares grossos, em um curto recesso de vidro no térreo, 
sugerem maior formalidade ao acesso do que de fato sustentação estrutural; uma questão, 
acima de tudo, acadêmica e compositiva – são eles, as três janelas e a marquise, basica-
mente, os elementos aplicados com rigor estético. A marquise ondulante atirantada é uma 
grande incógnita; por não ser afeito às curvas, levantamos a hipótese de que tenha sido uma 
demanda no decorrer do projeto. Da equipe, composta por Mirna Zambrana, Renata Vicente 
de Azevedo, Elen Amaral, Isabel Luquesi Galvão, Paula Vieira de Morais, Renata Furlanetto 
e Samanta Cafardo, colhemos o depoimento de Furlanetto e Zambrana. Para a primeira, o 

329   SERAPIÃO, Fernando. Reserva Técnica Fotográfica do IMS. Projeto Design, n. 243, São 
Paulo, mai. 2000, p. 64-65.
330  NOBRE, Ana Luiza. Memória fotográfica. Op. cit., p.57.
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projeto de detalhamento não contava com esta marquise; já Mirna recorda-se do desenho à 
mão do Aurelio referente ao elemento, da vontade do arquiteto de que fosse curva e ainda 
mais esbelta, sendo o resultado fruto de um conflito com o projetista estrutural.331 Embora os 
fatos não sejam excludentes, devemos observar que se trata de uma operação destoante na 
trajetória do arquiteto.

Voltando para as massas edificadas, outros dois volumes compõem o edifício: à di-
reita, um volume branco, interligado ao núcleo central por dutos azuis, recebe um sistema 
de ar-condicionado por piso – por uma questão de manutenção e segurança, o acesso às 
máquinas é feito externamente; à esquerda, o volume em aço corten recebeu exclusivamente 
a circulação vertical; escada e elevador são separados do núcleo central por portas corta-fo-
go. Todo o aparato de segurança corresponde à necessidade de preservar parte importante 
do registro da cultural nacional, tendo o projeto de arquitetura, nesta ocasião mais que em 
outras vezes, servido como balizador de disciplinas e projetos complementares fundamentais 
para a preservação da memória fotográfica brasileira, mesmo que em detrimento da própria 
arquitetura.

Residência André Correa do Lago, 1999

Eu o conheci muito bem, especialmente quando escrevi o texto introdutório do livro. Eu estava 
morando em Buenos aires e ele pegou o avião para ver o texto – sabidamente, um tipo de des-
locamento que normalmente relutava em fazer. A casa de Brasília é uma obra muito particular 
porque eu e minha esposa a construímos baseada em uma planta do século XVIII, do grande 
arquiteto barroco, de origem Tcheca, chamado Santini [Jan Santini Aichel]. Pensamos a partir 
desta planta em desenvolver uma casa contemporânea, claro, em que a gente pudesse morar. 
Fizemos isso com a minha cunhada [Maria Clara Batalha] que é arquiteta e havia trabalhado 
com o Joaquim Guedes; foi mais uma brincadeira. A gente construiu os primeiros dois terços da 
casa, mas ficou faltando construir o último terço, quando a gente tivesse dinheiro e filhos, por-
que éramos solteiros na época. O pedido para Aurelio veio nessa época quando eu escrevia o 
livro. Perguntei se ele não queria fazer o complemento da casa. Eu pensei que ele fosse achar 
uma maluquice, deixei ele à vontade se achasse tudo aquilo um exercício inútil, até porque eu 
já tinha mais ou menos a terceira parte do projeto. Ele foi a Brasília, passou umas duas horas 
passeando pela casa e jardim e acabou decidindo fazer a terceira parte. Então, ele fez tudo 
diferente do que eu queria e acabou ficando muito bom, foi uma experiência muito boa. Eu não 
tenho nenhuma ilusão de que minha casa é um marco relevante na obra dele, é apenas uma 
demonstração da abertura dele, de ele fazer um anexo em uma casa que já era meio maluca.  
Fora tudo isso, o Aurelio teve influência muito grande sobre o Isay, e indiretamente sobre o 
Marcio, de ser o arquiteto à serviço do cliente; que é a base do êxito do Isay e do Marcio. Eu 
acho que eles levaram em conta isso, porque o Aurelio era muito mais do passado, do passa-
do mesmo, do século passado. Minha primeira impressão se há um motivo de relevância do 
Aurelio, indiscutível na arquitetura brasileira, é trazer a relevância da luz. No México se tem 
uma sensibilidade muito grande a isto, e quando ele chega no Brasil já conhecia a obra de Bar-
ragán; e a grande força na obra de Barragán muito mais do que a cor, é a luz, daí o motivo de 
Barragán ter preferência pelas fotos em preto e branco às em cores. A primeira obra publicada 
internacionalmente foi a do Guarujá, e já mostra a questão da luz – é o que surpreende. No 
Brasil há uma tradição de varanda, e a varanda mata a luz do interior, e você não tem uma ou-
tra luz que não a da varanda. Talvez o que ele tenha gostado da minha casa em Brasília é que 
eu não tenho varanda alguma na casa e acontece justamente o contrário, toda uma variação 
de entradas distintas de luz; sobretudo pra Brasília que tem uma iluminação fantástica e muito 

331  Depoimento de Renata Furlanetto e Mirna Zambrana por e-mail, São Paulo, 11 de dezembro 
de 2017.
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pouco explorada”.332

A reforma da residência de André Corrêa do Lago – embaixador assim como Walther 
Moreira Salles –, no arquivo de Martinez Flores, tem algo de inusitado: um raio, um diâmetro. 
De fato, como coloca Corrêa do Lago, o complemento à construção existente não pode ser 
tido como um marco na trajetória do arquiteto, mas retoma uma capacidade de intervenção no 
preexistente – independente da data de construção do empreendimento – que é, para dizer o 
mínimo, intrigante. Embora a referência arquitetônica atravesse séculos, o resultado é inusita-
damente contemporâneo. As três caixas independentes e articuladas por um cilindro resultam 
em um objeto total dinâmico, ainda que tradicional. Aurelio tem a missão de desenhar o ter-
ceiro volume com o estar e jantar, no pavimento superior, e quartos principal e de hóspedes, 
no inferior, além de remodelar a biblioteca em um dos volumes existentes.

O arquivo de Flores guarda uma dezena de configurações internas, igualmente ade-
quadas, para o programa. As várias opções para um mesmo espaço, muito raras no trabalho 
do arquiteto, talvez fossem motivadas pela distância entre interlocutores ou mesmo pelo inte-
resse do arquiteto em solucionar de uma maneira que satisfizesse o cliente tanto quanto a ele 
próprio. Assim como sua própria, esta casa certamente o motiva justamente por crescer orga-
nicamente. Quanto à influência sobre os jovens arquitetos mencionados pelo embaixador, é 
curioso que ainda se mantenha pouco conhecida até hoje. A primeira tentativa de esboçar um 
grupo comum foi de Mario Biselli, em sua dissertação de mestrado, com o capítulo “Branco 
paulista”.

“O branco paulistano tem origem também nas primeiras experiências modernas praticadas jus-
tamente nas casas dos novos bairros jardim, na figura notável de Gregori Warchavchik (casa 
da rua Itápolis, 1929 e rua Bahia, 1930), e posteriormente, já em meados dos anos 70, com 
o trabalho do engenheiro-arquiteto de origem mexicana Aurelio Martinez Flores. As casas de 
Martinez Flores possuem muitas afinidades com o modernismo dos anos 30, a ausência de 
telhado, enormes superfícies de massa raspada invariavelmente brancas, caixilhos de grandes 
dimensões e, a concepção geral do espaço e a composição arquitetural em geral demonstram 
uma afinidade acentuada com a arquitetura de Mies van der Rohe, como admite o próprio ar-
quiteto. Esta sequência de experiências vai dar origem ao trabalho individual ou associado de 
Isay Weinfeld e Márcio Kogan, arquitetos formados na FAU Mackenzie nos anos 70 e outrora 
colaboradores de Aurelio Flores”.333

Segundo Biselli, durante sua sociedade com a empresa de engenharia responsável 
pela construção da Residência Joseph e Adriana Tutundjian, observou que Aurelio pouco 
considerava a topografia do terreno, ou a desconsiderava completamente. Nesta e em outras 
casas com terreno íngreme, criava platôs enormes e muros de contenção que careciam de 
estruturas profundas para apoiar seus volumes brancos. Outro fato curioso, segundo depoi-
mento do arquiteto paulista, era a presença dos ambientes com pequenos pátios sem vista, 
inconcebíveis para a cultura arquitetônica brasileira.334

Segundo Mirna Zambrana, sua última sócia, Martinez Flores tinha afinidade com o 

332  Depoimento telefônico de André Corrêa do Lago a partir de Tóquio. São Paulo, 06 de dezem-
bro de 2017.
333   BISELLI, Mario. A casa paulista nos anos 90: transformações no pensamento de vanguarda. 
Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU Mackenzie, 2000, p.68-72.
334  Depoimento de Mário Biselli, São Paulo, 6 de dezembro de 2017.
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que lhe era tangível. Uma vez percebido que o projeto havia fugido de seu controle, seja por 
oposição do cliente ou descaminho do processo, abreviava a empreitada. Caso, por exemplo, 
das residências Ling e Roger Wright, com o uso do telhado em múltiplas águas: em ambas, 
os interiores ficaram a cargo de outros arquitetos ou decoradores. Nestas ocasiões, segundo 
Mirna, é possível identificar Aurelio pelas proporções, no arranjo do programa e articulação 
funcional da casa, a partir de uma formalidade operativa.335 O caso da residência Roger Wri-
ght é mais significativo por ser uma enorme residência ocultada na biografia do arquiteto. 
Segundo Ana Elena Martinez, sobrinha de Flores e que esteve no Brasil para visitar a obra 
em questão: 

“Meu tio foi convidado para projetar em um estilo que não era necessariamente o dele, telhados 
inclinados e coisas do tipo. Naquela época eu estava trabalhando em Los Angeles em uma 
firma que estava fazendo os interiores de uma casa que Hugh Newell Jacobsen havia projeta-
do. Então mandei os desenhos originais do projeto de Hugh, e ele gostou muito do desenho. 
Quando estive no Brasil eu visitei, era uma casa realmente enorme, com um pouco do estilo 
de Jacobsen. Confessava não estar muito entusiasmado com este projeto, porque não era 
necessariamente ele ali – por causa do telhado, era como se tivesse feito um projeto de Hugh 
à sua maneira, mas não era o suficiente. Tinha muitos salões, salas, quartos, meu tio gostava 
particularmente da piscina. O proprietário tinha uma enorme coleção de arte como era comum 
entre seus clientes”.336

Loja Montenapoleone, 2002

O projeto da loja de móveis Montenapoleone retoma a ousadia estrutural presente no 
Unibanco Poços de Caldas e na CBMM. As caixas siamesas de Flores foram selecionadas em 
uma pequena concorrência fechada entre ele e Paulo Mendes da Rocha, concorrência esta 
realizada pelos proprietários Sandra e Helio Bork. A escolha dos arquitetos não foi em vão: 
Aurelio, por ser um dos pioneiros do design no Brasil – além de ter sido ele o proprietário de 
uma das primeiras lojas neste segmento; e Mendes da Rocha, por ter projetado o showroom a 
loja Forma – vale lembrar, presente na trajetória de Flores – e, a partir dela, ratificar seu pres-
tígio também em projetos comerciais. Segundo Sandra Bork, proprietária da Montenapoleone:

“Quando decidimos que faríamos a loja, compramos o imóvel na Alameda Gabriel Monteiro da 
Silva, 1572; tinha uma casa antiga com edícula que foram demolidas. O grande impasse foi 
escolher o arquiteto que faria o projeto, afinal, como trabalhamos com mobiliário, conhecemos 
bem quase todos. Foi um amigo nosso, Andrea Carta, editor da Vogue, quem sugeriu dois no-
mes que seriam unanimidade entre os colegas: Paulo Mendes da Rocha e Aurelio Martinez Flo-
res. Paulo visitou o terreno primeiro: suas colocações de que a obra fosse um marco, deixavam 
a loja um pouco de lado – o que nos colocava aflitos. Já Matinez Flores, visitou o terreno, e nos 
entregou em seguida uma maquete. A proposta era simples e atendia todas as nossas expec-
tativas, além da empatia, fundamental no sucesso de projetos de arquitetura. Todo o percurso 
foi muito natural, foram poucos os ajustes, e algumas negociações: Aurelio não queria que o 
elevador chegasse até o segundo pavimento para que o volume da caixa não interferisse na 
vista do exterior – dissemos que isso seria inaceitável devido a acessibilidade; queria revestir 
toda a caixa do térreo em um mármore muito caro – também inviável, acabou dando aquela 
solução em piso de metro para a parte interna. Sobre o elevador uma história interessante: o 
único lugar onde tinha um elevador transparente instalado era no espaço da CasaCor. Por mais 
que eu insistisse, ele se negava a ir. Com muito esforço, a propósito de um almoço, ele aceitou. 

335  Depoimento de Mirna Zambrana, São Paulo, 10 de dezembro de 2017.
336  Depoimento de Ana Elena Martinez, Puebla, 27 de setembro de 2017.
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Lá, entre ambientes de todos os tipos, uma jornalista o identificou e perguntou – qual seu am-
biente preferido? Pensei que se irritaria, mas logo respondeu – o do Jorge Elias. O conhecido 
decorador e arquiteto neoclássico, pouco havia feito, era uma vitrine, algo inacessível. O senso 
de humor permeava sua personalidade sisuda. A loja enfim foi um sucesso, e acabou levando 
Aurelio para uma segunda comissão. Por quinze anos fomos representantes da Bang and 
Olufsen no Brasil. Quando o casal de dinamarqueses, Anette e Soren Priess Gade, entrou em 
contato com a embaixada da Dinamarca para pedir orientação de um bom arquiteto, passaram 
nosso contato. Indicamos Aurelio para fazer a Scandinavia Designs, projeto seu de 2008”.337

A proposta de Martinez Flores se destacou pelo poder de síntese e pela rapidez com 
que poderia ser erguido o edifício. Para este projeto, o arquiteto resgatou a solução estrutural 
da CBMM: os dois pavimentos em estrutura metálica descansam sobre um espesso tabuleiro 
de concreto, desta vez sobre apenas dois pilares. Não necessariamente pilares. O arquiteto, 
mais uma vez transveste o suporte como circulação vertical e anula a percepção da estrutura 
explícita – de um elemento que se apresente com a função específica de sustentar. Um deles, 
o núcleo de elevador e, o outro, de escada, são os únicos elementos de sustentação e acesso 
aos pisos superiores, ambos revestidos em pedra, com veios naturais bem paginados exter-
namente. Não são os panos delgados de Mies, mas evocam a força sustentadora do material 
e harmonia com a caixa de aço e vidro que sustenta – bem como fez várias vezes o mestre 
alemão. Uma verdadeira “economia de meios sem resultar em escassez”, conforme menciona 
Edson Mahfuz sobre a loja Montenapoleone, em seu artigo “Arquiteturas silenciosas”.338

Começa sob o pé-direito comprimido deste o térreo livre, que serve tanto como esta-
cionamento quanto como praça de recepção – a transição para o interior da loja. O núcleo da 
escada, revestido internamente em plurigoma preto, expande a pupila; é a versão comercial 
das galerias que antecedem os interiores de residências. Esta estratégia projetual, sempre 
presente, está distante do promenade architecturale de Le Corbusier e muito mais próxima 
dos espaços intermediadores propostos por Luis Barragán; tal a experiência espacial bem 
resumida, com a carga espiritual adequada à religiosidade de Flores, na sentença bíblica de 
Deus à Moisés: “Tira as sandálias dos teus pés, porque a partir de agora, o lugar em que te 
encontras é sagrado”.339 Ao subir pela câmara escura, as pupilas novamente se contraem ao 
banho de luz. Toda a caixa é hermética, com exceção da vitrine frontal e do recesso lateral 
que faz uma única caixa aparentar ser, na verdade, duas siamesas. Esse recesso foi utilizado 
como mote para as janelas de canto que o arquiteto reforça em várias ocasiões não saber 
projetá-las.

No último piso, uma abertura zenital superdimensionada intermedia os dois volumes 
contíguos, demarcando um ambiente expositivo central, ao passo que o rasgo zenital em toda 
a largura posterior da caixa retoma a estratégia de iluminação do IMS Poços de Caldas, onde 
a penumbra na profundidade do volume é interrompida por uma fresta de luz que cria certa 
percepção de amplidão. Mais uma vez, a atenção para o detalhamento técnico-construtivo é 
sinônimo da maturidade que lhe é inerente; do pequeno núcleo do subsolo – que inclui copa 
banheiro e depósito – até os salões expositivos das caixas flutuantes, o esmero é o que valida 
a proposição conceitualmente simples. É singular a maneira como suspende o portão que cer-

337  Depoimento de Sandra Bork, São Paulo, 14 de dezembro de 2017.
338  MAHFUZ, Edson da Cunha. Arquiteturas silenciosas. AU – Arquitetura e Urbanismo, n. 137, 
São Paulo, ago. 2005, p.43.
339  Êxodo 3:4-5.
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ra o terreno fora do horário comercial, revelando a ambição do desenhista industrial: um único 
tubo metálico, rotacionando em seu próprio eixo, desenrola tiras de tecido enquanto libera o 
extremo do painel do nicho reservado no forro.

Curiosamente, se bem observado, perceberemos que uma das chaves para se en-
tender a arquitetura de Martinez Flores está no projeto de seus banheiros: do início ao fim de 
sua prática, todos iguais, resolvidos sempre com as mesmas estratégias. Este projeto, em 
especial, conjuga várias operações arquitetônicas que acompanham o arquiteto por décadas, 
em diversos projetos. Estes aprimoramentos se aliam ao modo conceptivo do arquiteto – de 
conceituar uma proposição e, a partir disso, enriquecê-la com as partes necessárias, mas 
sem jamais constranger a clareza da própria ideia originalmente concebida.

Colagens AMF, 2012

A Galeria Raquel Arnaud exibiu, entre 15 de dezembro de 2012 e 15 de janeiro de 
2013, trinta colagens inéditas de Aurelio Martinez Flores. O arquiteto tinha retomado as cola-
gens após o falecimento de sua esposa Stella Freyssinier de Martinez, num período de muita 
introversão e reflexão. A ideia da exposição, de maneira nenhuma partiu de Aurelio – como 
a esta altura já se pode imaginar –, foi o amigo e colecionador José Olympio Pereira quem 
insistiu para que expusesse seu trabalho publicamente, uma maneira de motivar Flores. 

Tais colagens são a síntese operativa de sua maneira de ver e fazer arquitetura, bem 
como de capturar a memória. As fez durante toda a vida: na capa de um caderno seu logo que 
recém-formado; no livro CIO de Edla van Steen; em uma mesa de sua casa que apoia perma-
nentemente objetos de desejo e sentimentais; no resumo biográfico de seu único livro; nesta 
exposição de 2012; mas, principalmente, em todos os edifícios que projetou. Em uma pri-
meira conversa com sua última colaboradora, Mirna Zambrana, em novembro de 2015, uma 
informação parecia insignificante: “Aurelio gostava de tomar os croquis de seus projetos ou 
desenhos perspectivados de apresentação e os sobrepor com recortes de escalas humanas 
extraídas das páginas de revistas”.340 Seja no branco da folha de papel, do paspatur, da tela 
ou das paredes, Flores criava uma relação figura-fundo para equalizar e, ao mesmo tempo, 
diferenciar o que é construído e permanente, do que é passageiro e fugaz; a vida e seu rastro 
capturado na forma de registros, sobrepostos à pureza do branco.

Por várias vezes Flores deu pistas desta operação consciente: “O branco foge da tra-
dição mexicana. Eu penso que o colorido quem dá são as pessoas, os detalhes que podem 
ser mudados. Eu trato de fazer cenários onde os figurantes são as pessoas”.341 Ou ainda 
quando diz: “Espaço simples não quer dizer pobre. Em arquitetura, a riqueza deve estar mais 
na nobreza e justeza dos espaços criados do que nos materiais empregados. Uma casa toda 
de ouro pode ser feia. A função do arquiteto é criar cenários para que os reais artistas, seus 
moradores, brilhem e se exerçam em suas individualidades. Eles é que são os protagonistas 
da cena, não o arquiteto. As cores brancas, ou claras, garantem esse destaque tanto para as 

340   Depoimento de Mirna Zambrana, São Paulo, 24 de novembro de 2015.
341  CASAS, Arthur. Flores e Casas. Bamboo, jun. 2012, p.108-111.
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pessoas como para seus objetos mais significativos. Mal comparando, numa loja o que deve 
se destacar é a força e a graça dos produtos, não a elegância das prateleiras. A vitalidade de 
um ambiente não precisa ser garantida por tons fortes ou objetos ruidosos, mas por cores e 
sentimentos das pessoas reais. São as pessoas e suas circunstâncias que decoram, em es-
sência, um ambiente. Tem razão o austríaco Richard Neutra quando fala que a boa arquitetura 
parte ‘de uma sincera compreensão das confidências dos clientes’. Uma escolha delicada e 
primordial: a casa deve ser significativa para os donos, não necessariamente para as visitas. 
O ideal, em resumo: grandes espaços claros crepitantes de vida pessoal”.342

Barragán, seu conterrâneo multicolorido, não pintava em tons de verdes – a cor exclu-
siva da natureza, segundo ele mesmo dizia –, enquanto que Aurelio não pintava cor alguma. 
O uso do branco, na segunda metade do no século XX, é tão definitivo e voluntário quanto 
o uso de todas as demais cores; passa muito mais por um processo de decisão assertiva 
do que de tradição impulsiva, mesmo com a modernidade a tiracolo. Para Aurelio, o branco 
é o nulo, é o avesso do que é natural, orgânico e vivo; o branco é tão intrínseco e instintivo 
quanto o uso da modulação por um arquiteto modernista brasileiro. É inquestionavelmente o 
mais natural dos automatismos. A modulação, que contém em si, ao mesmo tempo, o finito e 
o infinito é a metáfora perfeita para imaginar que, quando Aurelio dispõe seus sentimentos e 
memórias – principalmente, objetos e fotografias do passado – sobre o fundo branco, deixa 
em suspensão coletiva, eternizadas em um tempo distinto as lembranças sempre tenras; seu 
anteparo imaculado, presente da primeira à última obra, é seu vasto firmamento moderno.

A última obra, 2015

A última casa projetada é também sua última obra. O projeto foi comissionado por 
José Olympio Pereira, um dos maiores colecionadores de arte contemporânea brasileira e 
contribuinte ativo de vários museus no Brasil e no exterior – dentre eles, a Pinacoteca do 
Estado de São Paulo, a Fundação Bienal de São Paulo, o Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro, o The New Museum e o MoMA, em Nova York, a Fundação Reina Sofia em Madri, o 
Tate Modern em Londres e a Fundação Cartier em Paris. Aqui, faz-se necessário apresentar 
bem o ocupante, pois a afinidade com o arquiteto se daria também através da ótica assertiva 
e disruptiva de quem discerne, constantemente, o singular do banal.

José Olympio já morava no terreno da atual construção quando começou a esboçar 
suas primeiras ideias sobre como deveria ser a nova residência.343 Inicialmente, contatou Fe-
lippe Crescenti – o arquiteto elaborou um anteprojeto interessante, mas que pouco respondia 
ao ideário preliminar –, mas, sem que as ideias estivessem representadas à sua maneira, 

342  MORAES, Carlos. Caixas de Sentimentos. Private Brokers, n.28, São Paulo, 06 jan. 2015, 
p.56-65.
343  Vale dizer que José Olympio morou próximo do terreno durante as obras, na residência alu-
gada pelos familiares de seu antigo amigo Roger Wright – falecido em um acidente aéreo em 2009. 
A casa de Roger Wright havia sido projetada por Aurelio Martinez Flores em 1996. Dado o estilo irre-
conhecível da casa, intencionalmente, não consta no livro feito em 2001.  Assim como José Olympio, 
Wright era um grande colecionador de arte, o maior colecionador de Pop Art do Brasil. A doação por 
comodato de longo prazo feita pelo irmão de Roger Wright ganhou uma ala na Pinacoteca do Estado 
de São Paulo em 2016.
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buscou Martinez Flores – por motivos que serão apresentados em seguida, para formular 
uma segunda proposta que, desta vez, abarcaria seu ponto de vista. Novamente, o estudo 
entregue por Flores não indicava ter considerado sua demanda inicial. Em meio a este impas-
se, contatou o arquiteto, já conhecido seu, e Li Chung Pei, filho de Ieoh Ming Pei, conhecido 
por seu projeto de ampliação do Museu do Louvre parisiense. Li Chung se entusiasmou com 
o convite para desenhar a casa de José Olympio em São Paulo e foi a partir de uma reunião 
com o arquiteto no Brasil que Olympio encontrou um caminho. Isto porque, ao pedir que pre-
parassem o primeiro projeto para a reunião com Li – com o objetivo de compartilhar o histórico 
–, Olympio se deparou com a maquete e os desenhos da última versão de Aurelio, quando 
esperava pela do Felippe. Sem grandes problemas, segundo José Olympio, à medida que 
explicava o projeto de Flores para Li, compreendia as qualidades da proposta. Chegaram a 
prosseguir com o contato internacional; estava acertado que Andrade Morettin seria o escritó-
rio local responsável, mas tantas idas e vindas à Nova York logo mostrou que o processo seria 
mais árduo do que satisfatório.344

Aurelio não foi escolhido apenas por sua proposta. Segundo José Olympio, desde o 
início a escolha do arquiteto foi importante, entretanto não eram muitos os arquitetos talento-
sos fora do senso comum. Dito de outra maneira, existem grandes arquitetos que permeiam 
constantemente os círculos sociais e, por isso, surpreendem menos. Aurelio era a figura per-
feita para esta empreitada, sua elegância era conhecida, sua presença pouco constante na 
mídia e há tempos não projetava uma obra de vulto; além de ser uma oportunidade para o 
talento opaco receber um pouco de lustro. De fato, quando concluída, para uma clientela mi-
diática, foi uma grande surpresa; para algumas publicações, o arquiteto, neste novo século, 
agora era o pai do “neominimalismo”.345

 A fachada, como é constante nas casas de Aurelio, não comunica sobre o interior – 
não se entende o arranjo programático interno a partir dela. Mais uma vez, como nas casas 
de Barragán e nas suas próprias, a residência começa a partir da calçada. Considerando o 
recuo mínimo obrigatório, toda a massa construída se concentra desta vez na parcela central 
do lote, entre uma quadra de tênis e a área da piscina. Sob todas as perspectivas externas, 
mesmo dentro do lote, a grande casa se dissolve em volumes brancos menores, recuados 
como zigurates, em direção ao último andar. Jardins suspensos, quase babilônicos, interme-
deiam os recessos e estes, por intenção do arquiteto, servem aos cômodos internos, dando a 
impressão de se estar constantemente no térreo.

Uma grande porta de aço corten sinaliza a entrada principal no muro branco e rugoso. 
Entre a rua e a casa, o empecilho do recuo obrigatório e desnível do terreno adiam a provável 
entrada cerimonial. Uma escada externa e generosa na largura conduz em dois lances e um 
patamar com obras de arte, até a porta de entrada. Neste percurso pouco se vê, assim como 
na Residência paulistana de Zaragoza de 1982, a vista é mantida refém até adentrar onde 
se desejaria por princípio. A única exceção, neste caso, está à direita da porta larga de folha 
dupla, a principal da casa, onde há um eixo discreto, mas evidentemente projetado, que alinha 

344  Depoimento de José Olympio Pereira ao autor, São Paulo, 25 de novembro de 2017.
345   <http://gizbrasil.com/design/helio-bork-uma-das-cabecas-por-tras-da-montenapoleone-fala-
-um-pouco-e-ensina-outro-tanto-sobre-semana-de-design-de-milao/>
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um passeio estreito entre muros brancos, com a piscina ao fundo, bastante distante, e uma 
escultura inusitada da artista mineira Maria Martins arrematando a perspectiva. De volta à 
porta, duas vontades do proprietário foram incorporadas pelo arquiteto: a primeira é a moldura 
ritmada em baixo relevo que se afunila em direção a altura e a largura da porta – a referência 
era a porta do restaurante Gero, mas, como vimos, o primeiro desenho está na casa urbana 
de Zaragoza; a segunda demanda são as maçanetas, uma referência à do Instituto Moreira 
Salles no Rio de Janeiro. No projeto de Olavo Redig de Campos, se amoldam por completo 
à mão de Walther Moreira Salles, nesta releitura, são prismas quadrangulares de metal, com 
apenas uma de suas faces amoldadas organicamente aos dedos da mão.

Dentro da galeria, densa penumbra, como na casa do Guarujá ou da Rua Suécia. 
Obras de arte na parede e diretamente no piso – lembrando que a arte contemporânea dis-
pensa o pedestal – balizam o visitante no passadiço largo; mira-se sobretudo, na parede pos-
terior, banhada de luz por um vão à direita que conduz à sala principal. Neste ponto, algumas 
observações são inevitáveis. Uma enorme sala quadrangular, no mesmo comprimento e pé 
direito da galeria que acabamos de percorrer, recebe uma única janela – a causa e o efeito 
de uma sequência de sinapses: é uma janela sem caixilho, como um pano de vidro, mas, ao 
mesmo tempo, é uma porta; uma janela porque é um vão livre, aberto na alvenaria em menor 
proporção que o plano opaco remanescente e uma porta porque por ela se atravessa. Essa 
tipologia de abertura está nas obras do Barragán e pode-se dizer que está em sua própria 
casa, mas a memória traz outras obras suas, como a casa Prieto-López, do final dos anos 
1940. Tanto lá como aqui, o pé direito alto domina todo o térreo da casa, as janelas são lar-
gas e notáveis, mas muito menores do que as adotadas convencionalmente pelos arquitetos 
modernos. A proporção, deve ser quase a mínima exigida pelo código de obras brasileiro e 
proporciona o tipo de luz monástica conhecida no trabalho de Barragán; o espaço vai da luz 
intensa à penumbra. Suspeita-se que nenhum outro arquiteto local entregasse um espaço tão 
afeito às artes como este. Externamente, o jardim é construído como continuidade do interior 
do estar e, mesmo que planejado pela discípula de Burle Marx, a rigorosa paisagista Isabel 
Duprat, ele guarda semelhança às massas verdes normalmente remanescentes da vege-
tação original, nos casos onde é possível. O piso externo é de Basaltina, uma pedra lávica 
conhecida desde os tempos romanos e utilizada nos monumentos do império, bastante rara, 
e encontrada até hoje em uma única pedreira; muito próxima da pedra lávica preta, comum na 
cidade do México e sempre presente nas obras de Barragán.

É preciso dizer que os interiores foram compartilhados com o arquiteto e cenógrafo, 
Felippe Crescenti, deste modo, ainda que alinhados, os espaços internos se distanciam da 
simplicidade e sofisticação brutal de Aurelio – porque não dizer, compartilhada por Barragán – 
e se aproximam do estilo também reducionista, mas, ao mesmo tempo, bastante elaborado e 
contemporâneo de Crescenti. Por exemplo, as paredes que certamente receberiam a massa 
branca e rugosa, como continuidade do exterior, foram substituídas pela massa lisa e cor 
cinza claro, o off white. Internamente, todos os espaços são generosos, mas dois merecem 
destaque a partir de suas características singulares: a sala de estar, já mencionada, na ver-
dade tem sua metade como um vazio que se projeta sobre o piso inferior, possibilitando a 
exposição de grandes obras de arte, no pé-direito duplo. Uma escada escultórica em espiral 
– como às do Unibanco em Poços de Caldas e da Residência Marcílio Haman – dá acesso ao 
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piso inferior; são ainda suspeitas de uma influência brasileira, de seu ex-sócio, Isay Weinfeld. 
Este enorme salão expositivo ocupa boa parte da projeção da casa conecta-se diretamente 
à garagem, no nível da rua, através de uma grande porta por onde troca-se o acervo. O se-
gundo espaço, que merece menção, é o da biblioteca. Adjacente à sala, na metade de um 
corredor extenso que aponta para o jardim, a biblioteca é uma caixa preta. Ao abrir as portas 
de correr brancas, a madeira escura emoldura uma coleção de livros de arte e arquitetura 
dispostas em três balcões acessíveis por uma escada helicoidal. A marcenaria remonta ao 
cuidado da escala industrial dos antigos trabalhos do arquiteto, com uma série de dispositi-
vos para o uso confortável do móvel. A inteligência deste volume está na organização interna 
independente: a somatória do pé-direito dos dois andares é dividida em três mezaninos que 
compartilham um vazio central; no nível mais alto, dos quartos, foi alocada a mesa de trabalho 
pessoal, o que faz com que, ao mesmo tempo, aquele recinto possa ser utilizado socialmente 
se acessado por baixo ou privativamente, se acessado por cima, usufruindo o mesmo volume 
de ar de duas maneiras distintas. Ao servir como caminho secundário e discreto, completa a 
fantasia comum às bibliotecas dos tempos remotos.

Em seu último projeto, Martinez Flores deixa evidente que assim como Mies van der 
Rohe, compreende o projeto de arquitetura como o constante aprimoramento de uma linha 
de pensamento, portanto frente à uma nova demanda nunca se está vazio diante dela. Entre 
novos aportes, várias operações acompanham o seu trabalho desde o princípio. Ou, como 
coloca o embaixador André Aranha Correa do Lago: 

“Os primeiros projetos de Martinez Flores no México revelam uma surpreendente conexão com 
suas obras mais recentes. Isto mostra que a formação e o ambiente no qual cresceu deram-lhe 
desde cedo a segurança necessária para desejar aperfeiçoar-se naquilo em que acreditava, em 
vez de aventura-se em várias direções. Como dizia Mies van der Rohe, frequentemente acu-
sado de fazer prédios parecidos uns com os outros, “não se inventa uma nova arquitetura toda 
segunda-feira de manhã”. Arquitetos como Mies e Martinez Flores acreditam no refinamento de 
ideais que lhes parecem corretas, adequadas e até definitivas dentro de certos contextos”.346 

Falecimento, 2015

 Em maio de 2009, em um artigo para o jornal O Estado de São Paulo, Ignácio de 
Loyola Brandão parecia antecipar mais uma fatalidade enquanto descrevia as condições em 
que faleceu o fotógrafo Otto Stupakoff, grande amigo de Aurelio Martinez Flores.347 O título 
da matéria, “Amigos morrendo sozinho”, não escondia o pesar que o destino reserva a todos 
os homens, especialmente àqueles que um dia estiveram reunidos. Brandão identifica Otto 
Stupakoff, Aurelio Martinez Flores, José Zaragoza,348 Thomaz Souto Corrêa e Wesley Duke 
Lee como um clã. Otto que é autor de algumas das mais belas imagens desta dissertação, 
teve trabalho reconhecido internacionalmente. No Brasil foi precursor da fotografia de moda, 

346  LAGO, André Correa do. Aurelio Martinez Flores – arquitetura. São Paulo, BEI, 2001. p.20.
347 BRANDÃO, Ignacio de Loyola. Amigos morrendo sozinhos. O Estado de São Paulo, São Pau-
lo, 08 mai. 2009. Caderno 2. p.67.
348 José Zaragoza também faleceu poucos meses depois de ter sido entrevistado para esta pes-
quisa, no dia 15 de maio de 2017.
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nos Estados Unidos chegou a fotógrafo da Casa Branca, tendo obras no Masp, MoMA, e 
Museu Hague, na Holanda – mais recentemente, seu acervo foi comprado pelo Instituto Mo-
reira Salles. Stupakoff sofria com o princípio de Alzheimer e foi encontrado morto em um flat, 
vitimado por um ataque cardíaco. Brandão narra:

“Escrevi em um caderno: Otto Stupakoff foi encontrado morto. Nos deixou em pleno sono. 
Sozinho. Não tinha ninguém ao lado, após anos rodeado por tanta gente, pelas pessoas mais 
incríveis. [...] os amigos estão morrendo sozinhos, pensei. Logo recebi um e-mail de Thomaz 
Souto Corrêa: ‘Fui ao velório. Fora os filhos, pouca gente. E de nós, só tínhamos nós dois’. Nós, 
era o grupo antigo. Nós dois queria dizer, ele, Thomaz, e o Otto”.349

 Se Aurelio não compareceu ao velório do amigo, também ele já sofria com o isola-
mento que se impusera na residência afastada da capital. As paredes, nem mais tão brancas, 
como a capas empoeiradas de seu único livro nos sebos do centro da cidade, anunciavam a 
evidente resignação. Segundo Fernando Martinez, seu pai foi encontrado caído aos pés de 
uma escada na garagem,350 mesmo lugar que receberia, meses depois, seu acervo, produto 
de uma vida de trabalho.

 Uma página no jornal, homenageando o arquiteto com depoimentos, parecia apro-
priada no veículo que várias vezes publicou seu nome. A pequena nota na página de óbitos351 
contrasta com a publicidade-homenagem, custeada por Washington Olivetto,352  Isay Weinfeld 
e Rogério Fasano. No seu velório foram poucos, poucos foram os registros de seu falecimen-
to, segundo relembra Rogério.353 No primeiro ano de sua ausência, seu irmão Jorge Martinez 
Flores endossa a personalidade de Aurelio que acessamos de outra maneira, por meio de seu 
trabalho:

“IN MEMORIAM 07/06/2016 - Fui muy afortunado por ser el menor de 5 hermanos: De uno 
he tenido lealdad y apoyo, de outro aprendí la trivia de la historia de los Lucky Strikes, de 
poesia, redacción...de outro, aprendí algo tan importante como ler, pero de Coco354, aprendí a 
proyectar mi vida, aprendí a ser Arquitecto. Esto al passo de los años es profundamente agra-
decible. Me “heredó” – sin formalismos – sus revistas: Domus, L’Architecture d’Aujourd’Hui, 
Arts & Architecture… Cientos de revistas y uma buena colección de libros que me enseñaron 
entonces a conhecer Gropius, Le Corbusier ó Mies van der Rohe. Pero este transvase no se 
daba hablando, nuestra diferencia de edades no permitía esa comunicación, fué um aprendi-
zaje autónomo. Sin embargo al passo del tempo nuestros contatos concidieron mas. Creo que 
fue um privilegio único y mútuo los años dedicados al rescate de la “Casa de la Barranca”, ó el 
viaje a San Francisco a presentar um proyecto, cita a la que llegamos com retraso por perder 
media hora em Martínez (Califórnia) buscando el bar donde se había inventado el Dry Martíni, 
y las pláticas interminables en el bar del St. Francis, o el taxi em el que íbamos y detuvo para 

349 O primeiro contato deste autor com Aurélio se deu através de seu livro, encontrado em um 
sebo no centro de São Paulo. Relatado pelo autor no momento de seu falecimento em 2015 em: RO-
DRIGUES, Felipe SS. Aurélio Martinez Flores (1929-2015). O arquiteto anônimo mais celebrado nas 
últimas décadas. Drops, São Paulo, ano 15, n. 093.03, Vitruvius, jun. 2015 <http://www.vitruvius.com.
br/revistas/read/drops/15.093/5566>
350 Depoimento de Fernando Martinez ao autor, São Paulo, 23 de novembro de 2015.
351 Falecimentos. O Estado de São Paulo, São Paulo, 10 jun. 2015, Metropole. p. A16.
352 Depoimento de Washington Olivetto ao autor. São Paulo, 08 de agosto de 2016. 
353 Depoimento de Rogério Fasano ao autor. São Paulo, 07 de março de 2016.
354   Coco era o apelido de Aurelio Martinez Flores na família. Coco, é o correspondente de Cuca 
no Brasil que aparece, por exemplo, na canção de ninar Dorme neném, parte do folclore nordestino, 
recolhida por Luís da Câmara Cascudo. Ambas expressões populares, Coco e Cuca, são usadas para 
denominar várias bestas lendárias nas culturas latino-americanas.
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bajarse a comprar uma maleta de piel em Hartmann ó la sudadera gris de 5.00 dlls. Que regre-
só a cambiar a Macy’s... Te extrañamos, lo extrañamos... Termino com esto que nunca pudo 
ser mejor escrito: ‘...Branco de modernidade, Branco de Raiz, Branco elo de ligação de uma 
vida e de um trabalho que, na sua densidade, poderia resumir uma obra onde decididamente, 
o menos es muito mas...’ Jorge”.355

355  Texto cedido por Jorge Martinez Flores na visita deste autor em seu escritório na cidade de 
Puebla, no dia 12 de outubro de 2017.
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Considerações finais

“Estamos sempre descobrindo os fatos enfáticos da história em nossa experiência privada, e 
conferindo-os nela. Toda história se torna subjetiva; em outras palavras não há propriamente 
história; só biografia. Cada mente deve saber toda a lição por si mesma – deve repassar tudo. 
O que não vê, o que não vive, não saberá. O que era anterior epitomizou numa fórmula ou 
regra, por conveniência manipuladora, ela perderá toda a vantagem de verificar por si mesma, 
por causa da barreira dessa regra. Em algum lugar, em algum tempo, exigirá e obterá compen-
sação por essa perda fazendo ela própria o trabalho”.356

A citação do escritor estadunidense Ralph Waldo Emerson bem selecionada por Ha-
rold Bloom, em A angústia da influência, nos serve como uma luva nas ponderações finais 
desta pesquisa. À primeira vista, o estudo biográfico pode parecer uma forma muito específica 
de acessar determinado conhecimento remoto e seria assim secundário às narrativas histó-
ricas abrangentes, com múltiplos protagonistas e fatos variados inter-relacionados. Curiosa-
mente, Aurelio Martinez Flores não faz parte de nenhuma destas narrativas bem amarradas 
que construímos até o momento, tampouco se insere facilmente em qualquer uma delas. Flo-
res tem uma trajetória bastante peculiar, particular; seu deslocamento não foi motivado pelas 
duas guerras mundiais, no fluxo da Europa para a América, preponderante entre as nações 
no século XX. Ocasionalmente, escorregou do México ao Brasil deixando latente quantas 
diferenças existem entre as culturas unidas sob a sintética América Latina.

Acrescentando à asserção de Emerson, é provável que no século passado as biogra-
fias fossem ainda mais importantes do que a literatura específica, isto porque sabemos que o 
conhecimento trafegava morosamente e basicamente por livros de poucas tiragens, revistas 
especializadas muito caras – várias vezes compradas em grupo – ou pelo próprio desloca-
mento humano. Somado a isso, está o fato do conhecimento e viagens continentais serem 
acessíveis para um número limitado de pessoas; nos levando a crer na potência da presença 
física e no possível rastreio da linhagem de uma determinada inteligência humana. No desen-
lace desta pesquisa, inauguramos convictos as bases para a construção fundamentada da já 
corpulenta obra de seus adeptos; com quem nos familiarizamos sem conhecer bem ao certo 
suas raízes. 

A enorme contribuição de Aurelio Martinez Flores para o campo do design, certamen-
te, foi até hoje deprimida por um interesse muito específico na historiografia do mobiliário, 
que se acredita intrinsecamente brasileiro quanto à forma e ao discurso. Percebemos que 
Martinez Flores é personagem importante de um percurso de amadurecimento, de longa data, 
do móvel, onde, até agora, foram extraídos o trecho de Lina e Pietro Maria Bardi e o trecho 
da geração de designers de origem brasileira formados pela Forma. Recortes maliciosos que 
não admitem a contribuição valorosa da produção do mobiliário clássico moderno ao proces-
so de produção nacional. Toda a inteligência e expertise na industrialização do mobiliário da 
Knoll, trazidas por Flores, comprovadamente embeberam a criação independente e posterior 
da Forma. Pioneiras também foram suas inciativas particulares, da Artes & Objetos, Artes do 
México e Inter/design, cada uma à sua maneira e a seu tempo; principalmente pela tentativa 
de valorização do artesanato, difusão do design para além dos objetos decorativos e utilitários 

356  BLOOM, Harold. A angústia da influência: uma teoria da poesia. 2ª edição. São Paulo, Imago 
Editora, 2002, p.27.
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e desenvolvimento das peças de acordo com o espirito de sua contemporaneidade internacio-
nal. É igualmente relevante sua contribuição para a discussão sempre tacanha sobre a arqui-
tetura de interiores ou mesmo sobre a integralidade da ação do arquiteto no espaço construí-
do. Seus trabalhos explicitaram que existe um conhecimento importante, e frequentemente 
inexplorado, no intervalo entre o móvel e a arquitetura: trata-se da disposição das peças, do 
espaço entre si, aflorando questões compositivas que foram fundamentais na harmonia de 
suas idealizações.

Durante todo o período que atuou no Brasil, Flores foi identificado como um arquiteto 
mexicano. A cada entrevista, matéria ou reportagem, restauravam sua bagagem cultural, sua 
colaboração com Mies e a semelhança com Barragán. De certa maneira, o colocaram por 
muito tempo em um nicho dos estrangeiros café-com-leite – do arquiteto mexicano, fazendo 
arquitetura mexicana. O fato é que fora de qualquer agremiação, Aurelio produziu uma ar-
quitetura consistente, de absoluta pertinência para o contexto brasileiro e internacional. Não 
se imagina que esta pesquisa seja uma compensação historiográfica, pelo contrário, a obra 
do arquiteto, como pôde ser vista, revela enorme contemporaneidade. Temos ciência que 
o compromisso firmado com o passado e com o presente também terá grande impacto no 
entendimento da arquitetura de seus alunos, incluindo este autor. Isay Weinfeld, em primeiro 
grau, e Marcio Kogan, por via indireta, foram, como indicaram os depoimentos, fortemente 
expostos à arquitetura de Flores e, mais do que simplesmente justificar a de ambos a partir de 
Aurelio, podemos diferenciá-las entre si, baseados nesta exposição desproporcional. Ambos 
com práticas bem-sucedidas, hoje são representantes internacionais de uma arquitetura bra-
sileira incomum; reiteramos, portanto, que pesquisar sobre Aurelio Martinez Flores hoje é tão 
relevante quanto poderia ter sido pesquisá-lo nos anos 1970 e 1980, e ainda será por muitas 
décadas.

Seu trabalho, fora da cobertura midiática, jamais correu o risco do ostracismo. A qua-
lidade do objeto construído e energia empregada sussurra para os atentos: Arquitetura. Sem 
esbarrar na psicanálise, os interiores de Aurelio são sua arquitetura e sua inconsciência. O 
espaço desenhado por ele é uma camada expandida de sua própria interioridade. Sua difi-
culdade no desenho de janelas e portas, muito longe de ser uma dificuldade técnica, é a ex-
pressão material de sua dificuldade de expor-se, de relacionar-se com o que é desconhecido, 
imprevisível e externo. Neste ponto, assemelha-se à Mies van der Rohe pela necessidade do 
domínio absoluto sobre o espaço construído, sobre sua imanência. A preferência por pátios 
fechados às paisagens explicitamente rasgadas facilita o recolhimento, o olhar para dentro. 
Seus espaços são poderosos pelo domínio da luz, chegando a sugerir uma outra força gravi-
tacional, mas causam estranheza, não por serem brancos, mas principalmente pelo controle 
absoluto de tudo aquilo que as mãos podem tocar e os olhos, enxergar. Mas vale notar que 
não há excesso de luz, inclusive há mais sobra e penumbra em suas obras do que em qual-
quer outra. A luz é percebida mediante o contraste. Mesmo quando projeta, a iluminação arti-
ficial não encarna exageros, ilumina onde a atividade humana está; não se trata de uma infor-
mação qualquer; ao contrário, reforça a relação de intimidade do indivíduo com a arquitetura.

Se decupássemos as obras de Martinez Flores simultaneamente, encontraríamos en-
tre elas estas três estabilidades: o muro, o pátio e a luz zenital. Calibrados entre si, são ele-
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mentos fundamentais na conformação de uma só espacialidade. O muro delimita o pátio para 
dar visibilidade à luz e possui espessura histórica, afirmativa, reclusa; os pátios que são a ex-
trusão vertical de massa, uterinos, guardam em si todos os arquétipos da história da arquitetu-
ra, mas, ao mesmo tempo não se adequam a nenhum deles, definitivamente não são intencio-
nalmente aplicações objetivamente tipológicas. São imateriais, de conteúdo vazio, projetados 
pelo avesso, permissão para reflexão diante do isolamento, são monásticos; enquanto a luz, 
radiosa, o cordão umbilical com o divino é a presença, verticalidade, transbordamento, con-
forto e energia. Os três elementos unidos são silêncio, sobriedade, ausência de cronologia, 
ratificação do presente, o pátio metafísico de Giorgio de Chirico, a figura-fundo moderna, com 
a revelação do vazio e arquitetura – “o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes dispostos 
sob a luz” de Le Corbusier –, são, ao mesmo tempo, modernidade e arcaísmo.

Aurelio domina o programa arquitetônico de maneira muito curiosa, é capaz de inverter 
funções, deslocar usos – como quando coloca os serviços no piso superior da casa de Zara-
goza em São Paulo, ou cria uma entrada dupla, frontal e posterior, na residência do Guarujá 
–, essa atitude vigorosa, apreciada no século XXI, inusitadamente, para criar uma articulação 
programática formal, socialmente hierárquica, é reveladora de sua própria formalidade senho-
rial, quase anti-moderna. Disso nos interessa, sobretudo, quando manipula o programa para 
além dos critérios taxonômicos existentes, em composições que dizem menos sobre função e 
muito mais sobre performance.

Durante a vida, Aurelio recebeu encomendas de famílias como a Muniz Sodré, Diniz, 
Bordon, Moreira Salles, Guinle e Matarazzo. Essas relações, além de evidentemente excep-
cionais, são reveladoras de sua ética profissional; como bem observado por Corrêa do Lago. 
Flores serve às necessidades de seus clientes no sentido mais tradicional do termo – o que 
o jornalista Telmo Martino uma vez resumiu, calorosamente, como sendo ele “o arquiteto do 
rei”. Não há anacronismo nessa relação profissional, pelo contrário uma relação bem definida, 
uma lição para os mais jovens, de que para uma arquitetura exitosa deve-se compartilhar os 
anseios e expectativas do cliente, antes de propor; servir, neste caso significa ouvir, alinhar, 
absorver e projetar. Vale ressaltar, que mesmo à serviço, Martinez Flores foi conhecido por 
não fazer concessões, reforçando o entendimento de que servir não implica necessariamente 
em subserviência.

Mais de perto, podemos suspeitar que Aurelio não tenha sido completamente com-
preendido, nem pelos arquitetos e, de modo geral, nem pela elite social para quem prestou 
seus serviços. Da mesma maneira que as preocupações do arquiteto não envolviam as discre-
pâncias sociais e se distanciavam de qualquer possibilidade de discurso político, moralista ou 
ideológico que se antecipassem a obra – a título de exemplificação, disse não admirar os pin-
tores muralistas justamente por sua natureza política357 e suas casas refletiam exatamente as 
estruturas sociais preponderantes e bem acomodadas da época –, também não se afeiçoava 
com aqueles abastados que buscassem a roupa nova do rei, muitas vezes fruto da construção 
midiática, o que, de certa forma, também objetificava seu trabalho com valores e princípios da 
mesma maneira distintos dos seus; para estes últimos, também negou empatia, declinando 

357  BAVA, Cristina. Aurelio Martinez Flores. Casa Claudia, 2013 < https://casaclaudia.abril.com.
br/casas-apartamentos/aurelio-martinez-flores>. 
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propostas. Ainda que a simplicidade e beleza de suas obras tivesse sido sequestrada por um 
grupo seleto, detentores e definidores do bom-gosto – inclusive, beneficiando-lhe, dando-lhe 
a possibilidade da atuação irrestrita –, trata-se, na verdade, por parte de Martinez Flores, de 
uma evidente compreensão romântica da produção estética, ligada à sensibilidade de seres 
eleitos, endossada por uma base religiosa patente. A arte é uma espécie de revelação de lia-
mes sutis entre as coisas, que apenas alguns conseguem ver e/ou conceber. Sua arquitetura, 
concentrada na individualidade, muitas vezes definida por emoções e sentimentos subjetivos, 
da intuição, tem no instrumento da criação uma maneira de entrar em contato com a natureza, 
com o divino através do sublime.

De volta ao mundo material, não erraram aqueles que muitas vezes associaram Aure-
lio Martinez Flores à arquitetura de Luis Barragán. O que fizeram intuitivamente, esta pesqui-
sa acredita ter endossado criteriosamente. Um aspecto relevante na sumária introdução à his-
tória da arquitetura moderna mexicana é a originalidade de Barragán: não houve um arquiteto 
mexicano que tenha deglutido a cultura do país e produzido com a mesma excepcionalidade 
da própria fonte inspiradora. A partir disso, compreendemos que, ao apontar Barragán como 
uma referência evidente, eliminamos um espectro de arquitetos e arquiteturas que não lhes 
dizem respeito, com exceção daqueles que lhes influenciaram, evidentemente. Seguindo a 
lógica da assertiva – o que não vê, o que não vive, não saberá – estabelecemos com clare-
za, que a influência do primeiro no segundo não tenha, necessariamente, sido causadora de 
qualquer desconserto; inclusive a maturidade de Aurelio assinalou essa influência, hora mais 
fervorosamente, outras mais discretamente, mas nunca a negou. Influência, sabia o arquiteto, 
não quer dizer cópia, não quer dizer mais do mesmo, é a novidade sem o falsete da transgres-
são: “Influência é uma metáfora, que implica uma matriz de relacionamentos – imagísticos, 
temporais, espirituais, psicológicos – todos em última análise de natureza defensiva. O que 
mais importa é que a angústia da influência resulta de um complexo ato de forte má leitura, 
uma interpretação criativa que eu chamo de apropriação poética” 358 – de acordo com Harold 
Bloom.359

As operações arquitetônicas de Aurelio, se podem ser entendidas com apropriações a 
partir de Barragán, se revelam intrinsicamente na feitura dos espaços. Avesso às unificações 
espaciais da modernidade – presentes e bem representadas nas obras de seu outro braço, 
Mies van der Rohe –, apodera-se da construção encadeada, onde cada espaço começa e 
termina em si mesmo e, um segundo, pode ou não se relacionar com o primeiro; à exemplo 
de sua casa em Cotia e a de Barragán na Cidade do México, onde, citando caso análogo, a 
estratégia espacial da sala não é a mesma da biblioteca. Homogeneidades, estruturações e 
continuidades são característica dificilmente identificáveis na obra de Martinez Flores – com 
um pouco mais de facilidade nos projetos comerciais. Ainda junto de Barragán, Flores inaugu-
rou, em São Paulo, a implantação tangente à rua e a fachada completamente despretensiosa. 
Ambos arquitetos relacionam o interior/exterior por um ambiente articulador antecipatório – 

358  BLOOM, Harold. A angústia da influência: uma teoria da poesia. 2ª edição. São Paulo, Imago 
Editora, 2002, p.23-24.
359  O conceito é interpretado e contextualizado por Abilio Guerra em: GUERRA, Abilio. O brutalis-
mo paulista no contexto paranaense. A arquitetura do escritório Forte Gandolfi. Resenhas Online, São 
Paulo, ano 09, n. 106.02, Vitruvius, out. 2010 <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonli-
ne/09.106/3792>.
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não se está dentro da edificação, tampouco fora dela. Não é exatamente um hall, embora 
abarque também esta função; por vezes é uma galeria, uma promenade architecturale, mas, 
sobretudo, não têm por objetivo interligar senão romper com as duas atmosferas de naturezas 
distintas. Nesta concepção, os objetos arquitetônicos são elaborados para o usufruto do usuá-
rio, são construídos de dentro para fora – a despeito da composição resultante exterior muitas 
vezes –, o jardim não circunda o objeto, mas é ele próprio um espaço externo interiorizado, 
confinado entre muros. Nesta ocasião, se aproximam da intenção de Mies van der Rohe em 
dominar o ambiente e a paisagem – os dois versos da janela –, seja nas casas-pátio ou nos 
edifícios sobre embasamento, no caso de Mies; ou dos pátios secos servidores de um único 
ambiente e jardins enclausurados de natureza intocada, no caso de Barragán e Aurelio. Em 
Mies, a paisagem é construída objetivamente e, nos últimos, a partir da consciência de sua 
existência, menos intervencionista, mas abraçada à obra como um apêndice indissociável ao 
corpo.

No aspecto construtivo, assim como faz Barragán, Aurelio se aproxima das técnicas 
convencionais e tradicionais, enriquecida pelos materiais naturais e incidência da luz sobre 
eles – mesmo, e especialmente, para a elite –, deixando de lado organismos estruturais que 
dominaram o cenário brasileiro nas décadas em que atuou, muitas vezes proclamadores de 
uma simplicidade desconhecida pelas massas populares responsáveis por sua execução. Há 
uma diferenciação feita pelo arquiteto, merecedora de menção, nos edifícios não-residenciais. 
Em alguns destes casos, há uma curiosa afeição pela suspensão da matéria e, mesmo nes-
tas circunstâncias, a estratégia parte de um desejo conceitual – de atingir determinado efeito 
espacial –, distante do exoesqueleto arquitetônico ou da estrutura pela estrutura. O tópico 
estrutural é relevante, pois é, fundamentalmente, o que diferencia Aurelio de seus colegas 
brasileiros na grande cena. Modulações e eixos fazem pouco ou nenhum sentido no desenho 
arquitetônico, tampouco os ambientes são regidos por constrições que fujam à experiência do 
próprio espaço. Mas não faria sentido que fosse de outra maneira, toda a base do arquiteto foi 
construída a partir da escala do desenho industrial, da ergonomia, do design; campos recha-
çados por muitos de seus contemporâneos.

De modo abrangente, suas colagens – facilmente descartadas como passatempo do 
arquiteto – são a chave para o entendimento de suas obras. Nelas está a síntese de sua força 
motriz, o campo limitado e controlado, a imersão na intimidade dos sentimentos em sua ple-
nitude, sobrepostos, articulados, somados e amplificados pelo isolamento. São janelas para 
a memória, para a alma, para a privacidade, para a decadência e nostalgia – sentimentos 
que o arquiteto fazia questão de se apropriar no final da vida. Seus objetos arquitetônicos, 
que recebem camadas brancas, pedem a manutenção periódica para garantir o frescor, mas 
tão logo seus personagens esmaecem, a moldura se escurece. Assim como suas colagens, 
intimamente, sua arquitetura só faz sentido para quem a constrói e habita.
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5.28 Retaro Aurelio Martinez Flores em seu escritório na Consolação. Imagem Marcos Vilas Boas/ 
 Editora Trip.

5.29 Roupa: O tema da conversa entre senhores. Folha de São Paulo, 11 ago. 1985.

5.30 O que tombar e derrubar em São Paulo. Folha de São Paulo, 13 set. 1984. 

5.31 Rua da Casa onde cresceu Aurelio Martinez Flores em Puebla. Imagem Felipe SS Rodrigues.

5.32 Fachada CBMM. Imagem Romulo Fialdini.

5.33 Fachada CBMM com heliponto. Imagem Romulo Fialdini.

5.34 Esquina e térreo CBMM. Imagem Cristiano Mascaro.

5.35 Casa de brincar. Acredita-se ter sido projetada por Aurelio Martinez Flores, s/d. Acervo AMF.

5.36 Casa de brincar. Projetada para filhos de Washington Olivetto, s/d. Imagem acervo Washing 
 ton Olivetto.

5.37 Casa de brincar. Projetada para filhos de Washington Olivetto, s/d. Imagem acervo Washing 
 ton Olivetto.

5.38 Casa de brincar. Projetada para filhos de Washington Olivetto, s/d. Imagem acervo Washing 
 ton Olivetto.

5.39 Casa La Barranca, 2017. Imagem Felipe SS Rodrigues.

5.40 Casa La Barranca, 2017. Imagem Felipe SS Rodrigues.

5.41 Casa La Barranca, 2017. Imagem Felipe SS Rodrigues.

5.42 Quase tudo que reluz é moda. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 10 e 11 jan. 1971. 

5.43 Interior Gero. Imagem Gal Oppido.

5.44 Entrada Gero. Gal Oppido.

5.45 Interior Estúdio Zaragoza. Imagem acervo AMF.

5.46 Miró 1 - Residência Martinez Freyssinier. Imagem Otto Stupakoff.

5.47 Miró 2 - Escritório em sociedade com Isay Weinfeld. Imagem Escritório local Inspirador, sim 
 plesmente puro. Revista Casa Vogue nº 6, São Paulo, 1982. 

5.48 Miro 3 - Casa Zaragoza no Guarujá. Special Feature: Architecture Aurélio Martinez Flores.  
 Architectural Digest. Estados Unidos, dez. 1977.

5.49 Restaurante Gweilo. Imagem Romulo Fialdini.

5.50 Restaurante Gweilo. Imagem Romulo Fialdini.
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5.51 Restaurante Gweilo. Imagem Romulo Fialdini.

5.52 Restaurante Gweilo. Imagem Romulo Fialdini.

5.53 Restaurante Gweilo. Imagem Romulo Fialdini.

5.54 Desenho de Aurelio Martinez Flores, fazenda da Família de Helena Carvalhosa, 1964. Ima 
 gem acervo Sofia Carvalhosa.

5.55 Leilão de uma mesa de Aurelio Martinez Flores. Fonte <https://www.phillips.com/artist/11778/ 
 aurelio-martinez-flores>

5.56 Obras na Casa La Barranca. Imagem Jorge Martinez Flores/acervo AMF.

5.57 Obras na Casa La Barranca. Imagem Jorge Martinez Flores/acervo AMF.

5.58 Obras na Casa La Barranca. Imagem Jorge Martinez Flores/acervo AMF.

5.59 Obras na Casa La Barranca. Imagem Jorge Martinez Flores/acervo AMF.

5.60 Obras na Casa La Barranca. Imagem Jorge Martinez Flores/acervo AMF.

5.61 Residência Zaragoza no Guarujá. Imagem acervo José Zaragoza.

5.62 Residência Zaragoza no Guarujá. Imagem acervo José Zaragoza.

5.63 Digitalização de desenhos, estúdio fotográfico Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ima 
 gem Felipe SS Rodrigues.

5.64 Jorge Martinez Flores, Felipe SS Rodrigues e Ana Helena Martinez. Imagem Fotógrafo anôni 
 mo com câmera polaroide em Puebla, México.

5.65 Arquivos de Aurelio Martinez Flores em sua garagem, 2015. Imagem Zaqueu Rodrigues.

5.66 Arquivos de Aurelio Martinez Flores em sua garagem, 2015. Imagem Zaqueu Rodrigues.

5.67 Arquivos de Aurelio Martinez Flores em sua garagem, 2015. Imagem Zaqueu Rodrigues.

5.68 Arquivos de Aurelio Martinez Flores em sua garagem, 2015. Imagem Zaqueu Rodrigues.
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Acervo AMF

5.20 Projeto de Aurelio Martinez Flores sem informação de propriedade, s/d
Imagem Felipe SS Rodrigues
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Anexos

Anexo 1 –Levantamento do Pesquisador: Publicações

Levantamento e sistematização das publicações sobre o arquiteto Aurelio Martinez Flores ou 
relacionadas a ele, até a presente data.

Publicações acadêmicas

BISELLI, Mario. A casa paulista nos anos 90: transformações no pensamento de vanguarda. 
2000. 186 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 
2000. p.68-72.

NEHME, Genoveva. A arquitetura elementar de Aurelio Martinez Flores. Outubro de 2015. 
146 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) –  PROPAR, Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 2015.

RODRIGUES, Felipe SS. Aurelio Martinez Flores (1929-2015). O arquiteto anônimo mais 
celebrado nas últimas décadas. Drops, São Paulo, ano 15, n. 093.03, Vitruvius, jun. 2015 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/drops/15.093/5566>.

SANTOS, Cecília Rodrigues dos. Aurelio Martinez Flores (1929-2015). Uma homenagem. 
Drops, São Paulo, ano 15, n. 093.02, Vitruvius, jun. 2015 <http://www.vitruvius.com.br/revis-
tas/read/drops/15.093/5563>.

SANTOS, Cecília Rodrigues dos. Aurelio Martinez Flores. Exercícios de colagem sobre fun-
do branco. Arquitextos, São Paulo, ano 16, n. 182.07, Vitruvius, jul. 2015 <http://www.vitru-
vius.com.br/revistas/read/arquitextos/16.182/5625>.

SANTOS, Cecilia Rodrigues dos. Aurelio Martinez Flores: exercícios de colagem sobre fundo 
branco / Aurelio Martinez Flores: collage exercises on a white ground. Arqtexto, n. 13, Porto 
Alegre, 2008, p. 46-57.

SANTOS, Cecilia Rodrigues dos. Edifício Barão de Iguape: preservação da arquitetura mo-
derna no Centro Histórico de São Paulo. In Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e 
Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo ENANPARQ, 3, 2014, São Paulo.

Publicação em jornal de grande circulação: Folha de São Paulo

FOTOS: Casa & Jardim mostra a fotografia na decoração. Folha de São Paulo, São Paulo, 
09 mar. 1994. Caderno Ilustrada. p. 14. 

(trabalhos de AMF são exibidos na mostra)

CAMARA, Suzana. Interiores. Folha de São Paulo, São Paulo, 21 abr. 1991. Casa D. p. 10. 

(Nota sobre a preferência de AMF pela cadeira feita com quatro pedaços de madeira em 
1978 para a Feira de Utilidades Domésticas daquele ano)
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GANCIA, Barbara. Talk of the town: Violência e terror agora divertem a juventude. Folha de 
São Paulo, São Paulo, 08 jun. 1991. Caderno Cotidiano. p. 04. 

(AMF faz declaração sobre violência entre jovens)

TAVANO, Janette. Mesa de centro serve até para pôr os pés. Folha de São Paulo, São Pau-
lo, 18 out. 1987. Estilo. p. 10. 

(AMF comenta sobre seu ponto de vista sobre mesas de centro)

KARAN, Miriam. Prédios futuristas rompem monotonia da paisagem de SP. Folha de São 
Paulo, São Paulo, 14 jun. 1987. Caderno Cidades. p. 24. 

(AMF comenta seu projeto para a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração)

LOJAS que são especializadas. Folha de São Paulo, São Paulo, 22 fev. 1987. Casa e Com-
panhia. p. 07. 

(AMF comenta sobre sua cadeira MF)

ARQUITETURA 2000. Folha de São Paulo, São Paulo, 27 out. 1996. Revista da Folha. p. 
22. 

(AMF comenta como será a cozinha dos anos 2000)

PASCOWITCH, Joyce. No ritmo da dança. Folha de São Paulo, São Paulo, 07 dez. 1986. 
Caderno Ilustrada. p. 60. 

(sobre casa de AMF publicada na Architectural Digest e decorrente novo cliente residencial, 
paisagista e escultor da Califórnia, Napa Valley)

MARSIAJ, Angela. Os caros objetos do design. Folha de São Paulo, São Paulo, 31 jul. 1986. 
Caderno Ilustrada. p. 48. 

(matéria fala sobre a fundação da Inter/design em 1970 por um grupo de amigos e sobre os 
objetos expostos)

RODRIGUES, Minouche. Roupa: O tema da conversa entre senhores. Folha de São Paulo, 
São Paulo, 11 ago. 1985. Folhetim. p.22. 

(AMF fala sobre moda e estilo)

ALMEIDA, Miguel de. O que tombar e derrubar em São Paulo. Folha de São Paulo, São 
Paulo, 13 set. 1984. Primeiro Caderno. p.21. 

(Jornal convida 4 especialistas– AMF, Lina Bo Bardi, Benedito Lima de Toledo e Aziz Ab’Sa-
ber – para comentar o que deve ser preservado e derrubado em São Paulo)

CARRASCO, Walcir. Pano rápido: guerra Memphis. Folha de São Paulo, São Paulo, 05 jan. 
1984. Caderno Ilustrada. p.31. 

(AMF é citado entre os responsáveis pela tropicalização do mobiliário italiano no Brasil)

FILHO, Antonio Gonçalves. Síndrome do chic na era pós-milagre. Folha de São Paulo, São 
Paulo, 16 out. 1983. Caderno Ilustrada. p.12. 

(AMF é eleito como um homem elegante na matéria)

MIRANDA, Tavares de.Estilo e Prazer: Ideia Luminosa. Folha de São Paulo, São Paulo, 12 
set. 1984. Caderno Ilustrada. p.02. 

(AMF participa de evento Luminárias Ballloon junto com Guto Lacaz, Sabina Libmann, Elvio 
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Becheroni e Elizabeth Wey)

CONGRESSOS E CONVENÇÕES: Arquitetura de Interiores. Folha de São Paulo, São Pau-
lo, 24 mar. 1978. Caderno Turismo. p.28. 

(Sobre participação de AMF no I Encontro Nacional de Arquitetura de Interiores e Decora-
ção, na Bahia, com a participação de Ruy Ohtake, Adriana Adam, Silvio Oppenhein, Mário 
Cravo, entre outros)

CAMARA, Suzana. Interiores: Acenda o fogo de sua lareira. Folha de São Paulo, São Paulo, 
16 ago. 1992. Revista da Folha. p. 38. 

(AMF indica modelo de lareira)

TARDE DE AUTOGRAFOS. Folha de São Paulo, São Paulo, 23 mai. 1965. Vida Social. 
p.09. 

(AMF faz a capa do primeiro livro da escritora Edla Van Steen)

MIRANDA, Tavares de. Folha de São Paulo, São Paulo, 07 fev. 1975. Caderno Ilustrada. p. 
32. 

(pequeno comentário sobre a casa de José Zaragoza)

MIRANDA, Tavares de. Folha de São Paulo, São Paulo, 25 mai. 1975. Caderno Vida Social. 
p. 50. 

(jornal noticia AMF como editor de decoração da revista Vogue)

MIRANDA, Tavares de.Várias. Folha de São Paulo, São Paulo, 20 mar. 1976. Caderno Ilus-
trada. p.42. 

(AMF projeta salão de jogos de Nelly Pinto Thomaz)

MIRANDA, Tavares de.Várias. Folha de São Paulo, São Paulo, 09 mai. 1978. Caderno Ilus-
trada. p.02. 

(Sobre a participação na UD, organização de Caio de Alcantara Machado: de AMF, Joaquim 
Tenreiro, Marcio Mattar, Sergio Rodrigues, Domenico Calabrone,Cleber Machado, e para o 
anos de Oscar Niemeyer, Sergio Bernardes e outros jovens artistas)

MIRANDA, Tavares de.Várias. Folha de São Paulo, São Paulo, 17 ago. 1978. Caderno Ilus-
trada. p.02. 

(Presença de AMF na Fenavam, fotografando para a Revista Vogue)

MIRANDA, Tavares de. Várias. Folha de São Paulo, São Paulo, 16 mar. 1981. Caderno Ilus-
trada. p.22. 

(Matéria anuncia lançamento da pedra fundamental do edifício do Unibanco em Poços de 
Caldas no mesmo sítio onde foi fundada em 1924 a casa bancária Moreira Salles)

MIRANDA, Tavares de. Várias. Folha de São Paulo, São Paulo, 28 abr. 1983. Caderno Ilus-
trada. p.28. 

(AMF é convidado por Attilio Baschera e Gregorio Kramer para um jantar em sua casa, na 
presença de Marília Gabriela e Dulce Carneiro)

MOBILIÁRIO. Folha de São Paulo, São Paulo, 03 nov. 1985. Casa e Companhia. p. 11. 

(matéria coloca AMF como divulgador da Bauhaus no Brasil)
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PASCOWITCH, Joyce. Zoom. Folha de São Paulo, São Paulo, 21 dez. 1991. Caderno Ilus-
trada. p. 05. 

(sobre livro Frida Kahlo editado por José Zaragoza em homenagem a mexicanidade do ami-
go AMF)

PENTEADEIRA. Folha de São Paulo, São Paulo, 07 mar. 1993. Revista da Folha. p. GR37. 

(AMF decora ambiente para publicação em revista)

ARQUITETURA 2000. Folha de São Paulo, São Paulo, 27 out. 1996. Revista da Folha. p. 
22. 

DESIGNERS. Folha de São Paulo, São Paulo, 19 jan. 1997. Revista da Folha. p. 09. 

(pequeno texto sobre a trajetória de AMF dividindo a folha com Irmãos Campana e Marcan-
tônio Villaça)

PASCOWITCH, Joyce. Folha de São Paulo, São Paulo, 05 nov. 1998. Caderno Ilustrada. p. 
04. 

(sobre a inauguração da loja Firma Casa desenhada por AMF)

LIMA, Marcelo. Folha de São Paulo, São Paulo, 26 mar. 2000. Revista da Folha: Decoração. 
p. 16-17. 

(“Primavera do Design” evento organizado por 35 lojas. Peças de AMF em exposição na Fir-
ma Casa)

PASCOWITCH, Joyce. Laçarote. Folha de São Paulo, São Paulo, 06 abr. 1994. Caderno 
Ilustrada. p. 05. 

(sobre projeto de AMF para a loja de presentes de Sonia Diniz)

MIRANDA, Tavares de.Dia e Noite. Folha de São Paulo, São Paulo, 23 jul. 1978. Primeiro 
Caderno. p.50. 

(sobre almoço no Restaurante Company: AMF com Ivan Natel, Malu e Francisco de Campos 
Bicudo, Orquidea e Frascico Queluz, Beatriz e Albert Benhayon)

QUANTO VALE a sua festa. Folha de São Paulo, São Paulo, 17 ago. 1986. Primeiro Cader-
no. p. 115. 

(AMF comenta sobre convites que recebe para festas)

MIRANDA, Tavares de.Dia e Noite. Folha de São Paulo, São Paulo, 13 dez. 1977. Primeiro 
caderno. p.32. 

(Sobre jantar de AMF e outros convidados no Restaurante Rodeio)

BERGAMO, Mônica. Folha de São Paulo, São Paulo, 03 jun. 2007. Caderno Ilustrada. p. E2. 

(AMF é convidado para comentar o evento Casa Cor)

EXPOSIÇÕES. Folha de São Paulo, São Paulo, 21 dez. 2012. Guia Folha. p. 59. 

(Divulgação sobre Mostra de Colagens AMF na Galeria Raquel Arnoud)

TRECOS E TRALHAS. Folha de São Paulo, São Paulo, 21 dez. 2012. Revista da Folha: ca-
derno morar. p. 92. 

(Sobre Mesa Pop de AMF para a Firma Casa)
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EXPOSIÇÕES. Folha de São Paulo, São Paulo, 13 jan. 2013. Revista São Paulo. p. 60. 

(AMF e Gustavo Rezende indicam suas exposições favoritas em cartaz na cidade)

EXPOSIÇÕES. Folha de São Paulo, São Paulo, 13 jan. 2013. Revista São Paulo. p. 61. 

(Divulgação sobre Mostra de Colagens AMF na Galeria Raquel Arnoud)

RESTAURANTES. Folha de São Paulo, São Paulo, 30 jun. 2013. Revista São Paulo. p. 50. 

PASCOWITCH, Joyce. Vienatone. Folha de São Paulo, São Paulo, 10 abr. 1994. Caderno 
Ilustrada. p. 06. 

(sobre projeto de AMF para a agência internacional Saatch & Saatch)

PASCOWITCH, Joyce.Entrelinhas. Folha de São Paulo, São Paulo, 24 mai. 1988. Caderno 
Ilustrada. p. 32. 

(AMF projeta suite ideal para a edição especial “Noivos” da Revista Playboy)

PASCOWITCH, Joyce. Entrelinhas. Folha de São Paulo, São Paulo, 10 ago. 1992. Caderno 
Ilustrada. p. 04. 

(sobre convocação de AMF por Walther Moreira Salles)

PASCOWITCH, Joyce. Entrelinhas. Folha de São Paulo, São Paulo, 29 ago. 1987. Caderno 
Ilustrada. p. 26. 

(AMF projeta o restaurante Degas, no MASP)

PASCOWITCH, Joyce. Entrelinhas. Folha de São Paulo, São Paulo, 12 dez. 1990. Caderno 
Ilustrada. p. 02. 

(sobre novos itens na loja Inter/design vindos direto do MoMA de Nova Iorque)

PASCOWITCH, Joyce. Entrelinhas. Folha de São Paulo, São Paulo, 14 dez. 1991. Caderno 
Ilustrada. p. 02. 

(sobre novos itens de artesanato mexicano na loja de AMF)

PASCOWITCH, Joyce. Luxo só. Folha de São Paulo, São Paulo, 23 jul. 1989. Caderno Ilus-
trada. p. 02. 

(casa do arquiteto em Cotia selecionada por um publicitário de Milão para novo comercial 
internacional da Fiat)

PASCOWITCH, Joyce. Carrara. Folha de São Paulo, São Paulo, 14 nov. 1995. Caderno Ilus-
trada. p. 05. 

(sobre jantar de AMF e Lucia e Walther Moreira Salles no Le Périgord, em Nova Iorque)

Publicação em jornal de grande circulação: O Estado de São Paulo

A ARTE DE PRESENTEAR por quem entende do assunto. O Estado de São Paulo, São 
Paulo, 28 nov. 1976.  Feminino. p.278.

(AMF participa como jurado do “Selo da Boa Forma”. Foto ilustra jogo de xadrez de Joseph 
Hartwig, da Bauhaus, vendido na Inter/design)

ABOLAFIO, Roberto. Encontro de forma e sentimento. O Estado de São Paulo, São Paulo, 
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19 mar. 2006. Casa e Trabalho. p. 256-259.

(reportagem visita residência de AMF em Cotia)

ABOLAFIO, Roberto. Miniperfil. O Estado de São Paulo, São Paulo, 12 out. 2008. Casa e 
Trabalho. p.228.

(sobre inauguração de novo projeto de AMF, a Scandinavia Designs)

BELEZA E ORIGINALIDADE. O Estado de São Paulo, São Paulo, 21 fev. 1971. Feminino. 
p.98.

(É noticiada a abertura da Inter/design e informações sobre o proprietário)

BRANDÃO, Ignacio de Loyola. Amigos morrendo sozinhos. O Estado de São Paulo, São 
Paulo, 08 mai. 2009. Caderno 2. p.67.

(no artigo o autor cita o grupo de Jose Zaragoza, Wesley Duke Lee e sua esposa Lidia, Tho-
maz, AMF e Otto Stupakoff; razão do artigo)

CARRASCO, Walcir. Grátis não. O Estado de São Paulo, São Paulo, 09 jun. 1987. Caderno 
2. p.51.

(Nota cita AMF entre os arquitetos que se negaram a participar da Casa Cor 87 sem remu-
neração)

FALECIMENTOS. O Estado de São Paulo, São Paulo, 10 jun. 2015. Metropole. p.A16.

(Comunicado sobre o falecimento do arquiteto no dia 07 de junho de 2015)

GIOBBI, Cesar. A turma do décor. O Estado de São Paulo, São Paulo, 14 dez. 2003. Guia. 
p.158.

(AMF ao lado de Silvia Kovarick em foto. Dividem mesma página Isay Weinfeld e Marcio Ko-
gan)

GIOBBI, Cesar. Ambiente premiado. O Estado de São Paulo, São Paulo, 21 nov. 1997. Ca-
derno 2. p.60.

(AMF premiado na 3ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo)

GIOBBI, Cesar. Banho de espuma. O Estado de São Paulo, São Paulo, 25 jun. 1998. Cader-
no 2. p.125.

(AMF jurado no prêmio Docol 98 ao lado de Attlilio Baschera, Tuca Reinés, Clarissa Schnei-
der e Vanessa Doubrowa Bertani)

GIOBBI, Cesar. China chique. O Estado de São Paulo, São Paulo, 01 ago. 1998. Caderno 2. 
p.58.

(sobre inauguração do restaurante Gweilo, projeto de AMF)

GIOBBI, Cesar. Design em catálogo. O Estado de São Paulo, São Paulo, 22 out. 2006. Ca-
derno 2. p.168.

(sobre o fechamento da loja física da Inter/design)

GIOBBI, Cesar. Dupla de ponta. O Estado de São Paulo, São Paulo, 11 out. 1996. Caderno 
2. p.71.

(Sobre encontro da designer francesa Andrée Putman e AMF)



5.44 Entrada Gero
Gal Oppido

5.43 Interior Gero
 Imagem Gal Oppido



333

GIOBBI, Cesar. Fasano na Mooca. O Estado de São Paulo, São Paulo, 09 jun. 2001. Cader-
no 2. p.58.

(anuncia projeto de interiores de AMF para o espaço Fasano no Moinho Sto. Antônio)

GIOBBI, Cesar. Filiais cariocas. O Estado de São Paulo, São Paulo, 31 out. 2002. Caderno 
2. p.59.

(AMF projeta o Gero Rio enquanto Isay Weinfeld projeta a Forneria Rio)

GIOBBI, Cesar. Lançamento do livro Patrimônio Construído, de Cristiano Mascaro. O Estado 
de São Paulo, São Paulo, 27 fev. 2003. Caderno 2. p.58.

(AMF em imagem com Bia Corrêa do Lago)

GIOBBI, Cesar. Miniaturas. O Estado de São Paulo, São Paulo, 03 dez. 2006. Caderno 2. 
p.189.

(sobre inauguração de novo projeto de AMF, a Superbacana Design)

GIOBBI, Cesar. Miúdas. O Estado de São Paulo, São Paulo, 24 set. 2003. Caderno 2. p.40.

(AMF, Artur Casas e Ruy Ohtake fazem palestra na Universidade de Belgrano, na Argentina)

GIOBBI, Cesar. Montenapoleone. O Estado de São Paulo, São Paulo, 08 ago. 2002. Cader-
no 2. p.76.

(inauguração da Montenapoleone, projeto de AMF)

GIOBBI, Cesar. Paredes de arte. O Estado de São Paulo, São Paulo, 19 out. 2000. Caderno 
2. p.69.

(sobre novo projeto de AMF; a Millenium Art Gallery, no Itaim Bibi)

GIOBBI, Cesar. Sopa de letrinhas. O Estado de São Paulo, São Paulo, 11 mai. 1999. Cader-
no 2. p.82.

(Walther Moreira Salles convida AMF para projeto na Gávea, Rio de Janeiro)

GIOBBI, Cesar. Sopa de letrinhas. O Estado de São Paulo, São Paulo, 25 abr. 2000. Cader-
no 2. p.71.

(Itamar Berezin integra juri Docol 2000 AMF, Tuca Reinés, Valter Caldana e Vanessa Dou-
browa Bertani)

GREENHALGH, Laura; GAMA, Rinaldo. Os gênios jamais jogam a toalha. O Estado de São 
Paulo, São Paulo, 08 fev. 2009. Alias. p.181.

(em entrevista, Andre Corrêa do Lago sita AMF entre os nomes da arquitetura brasileira)

LIMA, Marcelo. Um time que aposta no certo. O Estado de São Paulo, São Paulo, 24 mai. 
2009. Casa e trabalho. p.240-241.

(sobre mobiliário reciclado desenhado por AMF)

MARTINO, Telmo. Recado: Profissionais x Amadores. O Estado de São Paulo, São Paulo, 
22 abr. 1986. Caderno 2. p.42.

(AMF projeta nova galeria na esquina das Ruas Estados Unidos com Bela Cintra paralelo a 
discussão sobre o mercado de arte)

MARTINO, Telmo. Décor urgente. O Estado de São Paulo, São Paulo, 3fev. 1991. Caderno 



5.45 Interior Estúdio Zaragoza
Imagem acervo AMF



335

2. p.3.

(AMF e citado em crítica sobre estado de uma livraria)

MUSEU inaugura mostra do mobiliário. O Estado de São Paulo, São Paulo, 30 nov. 1971.  
Geral. p.14.

(AMF compõe exposição sobre design organizada por Pietro Maria Bardi)

NOVO MAM. O Estado de São Paulo, São Paulo, 27 out. 1983.  Geral. p.29.

(AMF dentre vários nomes é um dos colaboradores na reestruturação do MAM)

NUNES, Lucinéia. Tradição e Informalidade. O Estado de São Paulo, São Paulo, 23 out. 
1998. Caderno 2. p.76.

(sobre o restaurante Gero, projeto de AMF)

RACY, Sonia. Coluna 2. O Estado de São Paulo, São Paulo, 17 fev. 1989. Caderno 2. p.34.

(Nota sobre AMF projetando mais duas casas para José Zaragoza)

RACY, Sonia. Galeria Raquel Arnaud. O Estado de São Paulo, São Paulo, 18 dez. 2012. Ca-
derno 2. p.52.

(José Olympio Pereira, Marisa e Pedro Moreira Salles, Alfredo Setubal, Celia Euvaldo e AMF 
na Galeria Raquel Arnaud)

RACY, Sonia. Polaroid. O Estado de São Paulo, São Paulo, 14 dez. 2012. Caderno 2. p.52.

(sobre exposição de colagens na Galeria Raquel Arnaud)

RACY, Sonia. Vista para o mar. O Estado de São Paulo, São Paulo, 14 abr. 2009. Caderno 
2. p.46.

(sobre venda no Sotheby´s da cobertura de Lucia Moreira Salles, projeto de AMF)

Publicação em jornal de grande circulação: Diário de Notícias

“SHOW ROOM” da Forma constitui sucesso. Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 6nov. 1969. 
Seção 1. p. 6

(sobre o sucesso da abertura do showrrom da Forma na Avenida Churchill)

Publicação em jornal de grande circulação: Jornal dos Sports

DECORAÇÃO: Quando sobra espaço. Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, 4mai. 1965. p. 2.

(dicas de decoração com citação do mobiliário da Knoll)

Publicação em jornal de grande circulação: Correio da Manhã 

BALANCETE. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 1nov. 1969. Caderno 1. p. 15.
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(abertura de showroom da Forma na Avenida Churchill)

MAURÍCIO, Jayme. Móveis Knoll – Última semana no Museu. Correio da Manhã, Rio de Ja-
neiro, 21ago. 1960. Caderno 2. p. 2.

(última semana da exposição da Knoll no MAM Rio)

MAURÍCIO, Jayme. Último dia da mostra de móveis no museu. Correio da Manhã, Rio de 
Janeiro, 28 ago. 1960. Caderno 2. p. 2.

(último dia da exposição da Knoll no MAM Rio)

MAURÍCIO, Jayme. O museu lança um novo gênero de exposições. Correio da Manhã, Rio 
de Janeiro, 31 jul. 1960. Caderno 2. p. 2.

(exposição sobre a Knoll no MAM no museu, com o museu ainda não concluído. Projeto ex-
pográfico de Alcides Rocha Miranda, Elvin Mckay Dobugras, Fernando Cabral Pinto e AMF)

“DESIGN”: segredo está na simplicidade. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 10/11 jan. 1971. 
p.08.

(sobre Aurelio Martinez Flores e a Inter/design)

DOM CASMURRO: De goela para goela. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 18 fev. 1972. 1º 
caderno. p.07.

(sobre a presença no Rio de Janeiro, de Yves Vidal, diretor da Knoll Internacional na Euro-
pa)

PRESENTE A FORMA à convenção anual da Knoll internacional. Correio da Manhã, Rio de 
Janeiro, 29 abr. 1962. 1º caderno. p.10.

(sobre a presença da Forma na convenção anual internacional da Knoll)

RAMOS, Paulo. Os móveis do nosso tempo:  os maiores designers do mundo no MAM. Cor-
reio da Manhã, Rio de Janeiro, 02 dez. 1973. Caderno anexo. p. s/n. 

(sobre a exposição da Knoll no MAM e retrospectiva do design de mobiliário mundial)

FIGUEIREDO, Sergio. Painel: expressas, Ernesto Wolf. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 
10/11 dez. 1972. 1º caderno. p.04.

(sobre maior coleção de vidros do mundo, de propriedade de Ernesto Wolf, representante da 
Knoll Internacional e sobre sua hospitalização em estado grave)

MAURICIO, Jayme. No MAM: a Knoll reforça a bienal de “designers”. Correio da Manhã, Rio 
de Janiero, 17/18 dez. 1972. Caderno anexo artes plásticas. p.05.

(crítica sobre a exposição da Knoll no MAM)

MAURICIO, Jayme. Itinerário das Artes Plásticas: arte primitiva brasileira de 1600 unida a 
mobiliário ultramoderno. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 19 jan. 1966. 2º caderno. p.02.

(sobre exposição organizada na Galeria Forma Augusta, por Martin Eisler e Martinez Flores 
com o presidente da Bienal de São Paulo e do Museu de Arte Moderna, Francisco Mataraz-
zo Sobrinho, com peças importantes do mobiliário brasileiro, antigas e recentes)

MAURICIO, Jayme. Artes Plásticas: Paulo Becker. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 22 out. 
1969. 2º caderno. p.03.
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(sobre exposição de Paulo Becker e Knoll Internacional ter adquirido dois padrões para lan-
çamento do artista brasileiro a nível internacional)

MAURICIO, Jayme. Artes Plásticas: Paulo Becker em côres, relevos e estandartes. Correio 
da Manhã, Rio de Janeiro, 08 nov. 1969. 2º caderno. p.08.

(citação sobre a colaboração de Paulo Becker com a Knoll Internacional)

ANÚNCIO Forma. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 22 nov. 1959. 2º caderno. p.05.

(anunciando apenas a Forma com permissão da Knoll Internacional, oferece orientação de 
arquitetura de interiores dos arquitetos Alcides Rocha Miranda, Elvin Mackay Dubugras e 
Fernando Cabral Pinto)

ANÚNCIO Forma. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 13 dez. 1959. 2º caderno. p.01.

(anunciando apenas a Forma com permissão da Knoll Internacional, oferece orientação de 
arquitetura de interiores dos arquitetos Alcides Rocha Miranda, Elvin Mackay Dubugras e 
Fernando Cabral Pinto)

ANÚNCIO Forma. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 29 dez. 1961. 1º caderno. p.07.

(sobre a loja Forma e Knoll com listagem dos clientes atendidos até a data)

ANÚNCIO Forma. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 03 set. 1962. 1º caderno. p.02.

(anunciando designers que fazem parte da produção da Knoll no Brasil)

ANÚNCIO Forma. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 05 set. 1963. 1º caderno. p.06.

(anunciando a perpétua atualidade da cadeira Barcelona de Mies van der Rohe)

ANÚNCIO Forma. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 10 set. 1963. 1º caderno. p.10.

(anunciando a precisão do mobiliário Knoll e Forma)

ANÚNCIO Forma. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 12 set. 1963. 1º caderno. p.05.

(anunciando custo benefício do mobiliário Knoll e Forma)

ANÚNCIO Forma. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 17 set. 1963. 1º caderno. p.02.

(anunciando custo benefício do mobiliário Knoll e Forma e nova fábrica brasileira)

ANÚNCIO Forma. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 19 set. 1963. 2º caderno. p.01.

(anunciando serviço em decoração e projeto de ambiente sem custo extra)

ANÚNCIO Forma. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 24 set. 1963. 1º caderno. p.08.

(anunciando designers que fazem parte da produção da Knoll no Brasil)

ANÚNCIO Forma. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 26 set. 1963. 1º caderno. p.08.

(anunciando a perpétua atualidade da cadeira Barcelona de Mies van der Rohe)

ANÚNCIO Forma. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 19 dez. 1964. 2º caderno. p.05.

(anunciando 33 novos modelos Forma e Knoll)

DISPLAY: Knoll. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 07 dez. 1972. Caderno diretor econômi-
co. p. 06. 
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(sobre a visita da diretora têxtil da Knoll Internacional, Barbara Rodes, a exposição “Knoll no 
Museu” no MAM. Recebida por Martin Eisler, diretor artístico da Forma Móveis e Objetos de 
Arte)

BERLOQUES: design. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 26/27 nov. 1972. p. 06.

(sobre exposição de novos designers da Knoll no MAM)

CLASSIFICADOS Copacabana. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 26 out. 1968. 3º cader-
no. p.01.

(anunciando apartamento a venda mobiliado e decorado pela Forma e Knoll Internacional)

MEMORANDO: regra de três. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 29 nov. 1972. 1º caderno. 
p. 03.

(sobre inauguração na Inter/design de exposição do artista João Pirahy)

Publicação em jornal de grande circulação: Jornal da República

MARTINO, Telmo. Recado aos leitores preferidos: Bilhete pessoal para Wesley, Elis, Fernan-
do Henrique, que as turmas do poncho-e-conga, do quibe-quilate, do blazer-e-gumex, fatal-
mente tratarão de divulgar. Jornal da República, 29 ago. 1979. Caderno 2 Cultura. p. 11.

(cita o bom gosto de AMF)

MARTINO, Telmo. Prontocor de décor. Jornal da República, 10 out. 1979. Caderno 2 Cultu-
ra. p. 11.

(cita o bom gosto de AMF)

Publicação em jornal de grande circulação: Jornal do Brasil

RODRIGUES, Iesa. Decoração: Improviso no escritório. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 
17mar. 1974. Caderno B. p. 9.

(sobre escritórios domésticos, com citação dos móveis da Forma)

LANCE-LIVRE. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 13jan. 1973. Caderno 1. p.10.

(sobre nova decoração das salas da diretoria e presidência do MAM pela Forma. Em troca o 
museu cedeu o espaço para a exposição das criações da Forma)

AS NOVAS FORMAS do conforto. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 23 nov. 1972. Caderno B. 
p. 4.

(sobre a exposição da Forma no MAM e a relevância do mobiliário Knoll)

AVELLAR, José Carlos. Dia 23 os móveis Knoll estarão no MAM. Jornal do Brasil, Rio de 
Janeiro, 20nov. 1972. Caderno B. p. 2.

(sobre a exposição organizada pela Forma S/A Móveis e Objetos de Arte no MAM)
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A GLÓRIA. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 27 ago. 1972. Caderno B. p. 3.

(sobre o decorador brasileiro Ibraim Khoury decorar o gabinete do vice-prefeito de Paris e 
fazer um estágio na Knoll Internacional)

NO ESCRITÓRIO como em casa. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 13 ago. 1972. Revista de 
domingo. p. 2.

(sobre a escolha de mobiliário para escritório com citação de peças da Knoll)

HELENA, Arcelina. Um quarto de módulos. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 12jul. 1971. Re-
vista de domingo. p. 8.

(sobre a premiação da estudante de desenho industrial Adriana Adam e seu trabalho no de-
partamento de projetos da Forma)

INAUGURA-SE hoje showroom da Forma. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 29 out. 1969. 
Caderno 1. p. 10.

(inauguração da Forma na Avenida Churchill, 129, 2º andar)

SOUTELLO, Mônica. Tranquilidade e angústia nesta decoração incolor. Jornal do Brasil, Rio 
de Janeiro, 26 e 27out. 1969. Revista de domingo. p. 6.

(entrevista do arquiteto AMF e sobre seu apartamento na Paulista)

SOUTELLO, Mônica. Clássico do nosso tempo é móvel de arte. Jornal do Brasil, Rio de Ja-
neiro, 7 dez. 1970. Revista de domingo. p. 9.

(sobre os móveis da Knoll e loja da Forma na Avenida Paulista)

SOUTELLO, Mônica. Quase tudo que reluz é moda. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 10 e 11 
jan. 1971. Revista de domingo. p. 8.

(sobre os objetos da loja Inter/design)

O “DESIGN” DOS ESCULTORES NA UD. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 14 mai. 1978. 
Caderno B. p. 2.

(sobre a exposição no mesmo stand na UD: Cleber Machado, Mauricio Mattas, Sergio Rodri-
gues, Joaquim Tenreiro, Domênico Calabrone e AMF) 

PELTIER, Márcia. É Show. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 31 mai. 2002. Caderno B. p. 3.

(sobre cadeiras AMF no apartamento de Adriane Galisteu)

RIBEIRO, Luciano. Padrão Fasano de Qualidade. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 20 out. 
2002. p. 20.

(sobre novo Gero no Rio, projeto de AMF)

LEITÃO, Gustavo. Gastronomia com sobrenome Fasano. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 
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29 nov. 2002. Caderno Restaurantes. p. 38.

(sobre novo Gero no Rio, projeto de AMF)

DALE, Joana. Maravilhas contemporâneas: Casas integradas a paisagem carioca se desta-
cam em livro. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 16 mai. 2004. p. 8-10.

(sobre livro que inclui projeto de AMF para o apartamento de Walther Moreira Salles no Rio)

BELACIANO, Flávia. Alcachofra no prato. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 5 out. 2008. Re-
vista Domingo. p. 14.

(sobre os seis anos do Gero Rio, projeto de AMF)

Forma lança linha para residência. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, Caderno de economia, 
p.14, 19 mai, 1980.

(Sobre forma nos anos 1980)

Publicação em jornal de grande circulação: Correio de Notícias

PASCOWITCH, Joyce. Entrelinhas. Correio de notícias, Curitiba, 14 dez. 1991. Caderno Via 
Spaulo. p. A-6.

(sobre chegada de artesanato mexicano na Inter/design)

Publicação em jornal de grande circulação: Jornal do Commercio

“ESCRITÓRIO PAISAGEM” é lançado pela Forma. Jornal do Commercio, Rio de Janiero, 24 
ago. 1976. Caderno 1. p. 18.

(sobre história da Forma e nova linha de mobiliário para escritório)

HOMENS & EMPRESAS. Jornal do Commercio, 6 abr. 1976. Caderno 2. p. 1.

(sobre a Forma como uma das maiores decoradoras do país)

CASA DE CHÁ. Jornal do Commercio, Manaus, 16fev. 1971. Caderno 2. p.4.

(especificação da Knoll/Forma na Casa de Chá localizada na Praça dos Três Poderes)

Publicações em revistas nacionais

Aurelio Martinez Flores foi editor da Revista Vogue (1975-78) e editor e colaborador da Re-
vista Casa Vogue (1975-80). Foram consideradas apenas publicações em que ele era objeto 
de outrem.

A festa de Vogue. Revista Vogue nº 1, São Paulo, mai. 1975. p.110.

(inauguração da Revista Vogue)

ABRÃO, Bernadette Siqueira. Grandiosa simplicidade. Revista Casa Vogue, vol. 2, nº 2, São 
Paulo, fev. 1994. p.s/n.
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(sobre o recém-inaugurado Restaurante Gero)

PEDREIRA, Lívia. Um clássico moderno. Revista Casa Vogue, vol. 15, nº 2, São Paulo, 
1991. p.38-43.

(sobre a Residência Joseph e Adriana Tutundjian)

No amplo espaço. Revista Casa Vogue, vol. 11, nº 03, São Paulo, mar. 1987. p.52-59.

(sobre a Residência José Zaragoza nos Jardins)

Na praia: uma imagem de volume. Revista Casa Vogue, vol. 10, nº 02, São Paulo, mar./abr. 
1986. p.94-99.

(projeto de arquitetura de Claudio Zeiger com interiores de AMF)

No interior paulista: uma casa colorida. Revista Casa Vogue, vol. 08, nº 06, São Paulo, nov./
dez. 1984. p.178-183.

(casa de final de semana de AMF)

Propaganda: Vamos dar um branco na sua cozinha. Revista Casa Vogue, vol. 08, nº 05, São 
Paulo, set./out. 1984. 

(propaganda da marca de eletrodomésticos Continental, na Residência de José Zaragoza 
nos Jardins)

Estudio, atelier ou oficina: Muito branco. Revista Casa Vogue, vol. 07, nº 03, São Paulo, 
mai./jun. 1983. p.105-110.

Uma casa de Aurelio Martinez Flores: de Paris para São Paulo. Revista Casa Vogue, São 
Paulo, ano 5 nº 3, mai./jun. 1981. p.42-47.

Escritório local Inspirador, simplesmente puro. Revista Casa Vogue nº 6, São Paulo, 1982. 
p.176-179.

No interior paulista: Uma casa colorida. Revista Casa Vogue nº 4, São Paulo, 1987. p.150-
155.

Em busca do passado. Revista Casa Vogue, ano 14 nº 2, São Paulo, 1990. p.70-73.

A importância do desenho industrial. Revista Casa & Jardim. Rio de Janeiro, n.193, p.26-31 
e 34, fev, 1971.

Arte no Espaço. Vogue Brasil. São Paulo, n.169, p.120-124, set., 1989.

Caixa de Sentimentos. Entrevista à Roberto Abolafio Júnior. Revista D&D. São Paulo, n.04, 
p.78-79, nov., 2014.

Edifício comercial – São Paulo, SP. Revista Projeto. São Paulo, n.175, p.70-1, jun., 1994.

Edifício de escritórios da Mineração Itaqui. Revista Projeto. São Paulo, n.84, p.85-87, fev., 
1986.

Entre a arquitetura e o design – Casa de Cultura, Poços de Caldas, MG. Texto de Ana Luiza 
Nobre. Revista Arquitetura e Urbanismo. São Paulo, n.44, p.36-41, out./nov., 1992.

Entrevista à Fernando Serapião. Revista Projeto Design. São Paulo, n.355, p.10-13, set, 2009.
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Firma Casa –  Projeto de Interiores. Revista Projeto Design. São Paulo, n.253, p.96-98, mar, 
2001.

Luxo na nova forma do lixo. Texto de Marcelo Lima. Revista Online do Estadão. São Paulo, 
Caderno Vida e Estilo, dez, 2007.

Memória fotográfica – Reserva técnica do Instituto Moreira Salles. Texto de Ana Luiza Nobre. 
Revista Arquitetura e Urbanismo. São Paulo, v.16, n.97, p.54-57, ago./set, 2001.

Menos é mais. Texto de Cecília Rodrigues dos Santos. São Paulo, Revista Casa Vogue, v. 
241, p. 44-47, 2005.

Montenapoleone – Projeto de interiores. Revista Projeto Design. São Paulo, n.274, p.40-44, 
dez, 2002.

O Novo Chic: Fotógrafo JR Duran. Revista Iguatemi. São Paulo, set, 2009.

Reserva Técnica Fotográfica do IMS. Texto de Fernando Serapião. Revista Projeto Design. 
São Paulo, n.243, p.64-65, mai, 2000.

Restaurante Gweilo; projeto de arquitetura. Revista Projeto Design. São Paulo, n.224, p.80-
83, set, 1998.

Tijolos de demolição e iluminação natural são protagonistas do ambiente. Revista Projeto 
Design. São Paulo, n.281, p.80-83, jul, 2003.

Verão numa Casa Branca. Vogue Brasil. São Paulo, n.08, p.55-63, jan, 1976.

Brasil – 30 anos de design. Texto de Maria Helena Estrada. Revista Módulo. Rio de Janeiro, 
n.84, p.92-95, mar, 1985.

A evolução do desenho e da produção. Texto de Maria Cecília Santos. Revista Módulo. Rio de 
Janeiro, n.66, p.19-23, set, 1981.

Evolução e tendências dos assentos para trabalho. Texto de Maria Cecília Santos. Revista 
Módulo. Rio de Janeiro, n.67, p.70-77, out, 1981.

Arquitetura bancária. Texto de Haifa Sabbag. Revista Módulo. Rio de Janeiro, n.79, p.47, mar, 
1984.

Aço na arquitetura. Coord. de textos Solange Padovan. Revista Módulo. Rio de Janeiro, n.85, 
p.73, mai, 1985.

Publicações em revistas e jornais internacionais 

CARLSEN, Peter. Special Feature: Architecture Aurelio Martinez Flores. Architectural Digest. 
Estados Unidos, p.98-106, dez. 1977.

GUERRERO, Saldaña. Esos Defensores de los Monumentos Coloniales. El Sol de Puebla, 
Puebla, 15abr. 1986. Capa.
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COUOH, Yolanda. En 24 Horas sí se Puede Transformar una Ciudad con el Apoyo de Todos 
. El Sol de Puebla, Puebla, 16abr. 1986. p.10.

Otra joya arrasada: INAH al Servicio de los Vándalos. La Opinion de Puebla, Puebla, 6dez. 
1984. p.1-2.

ROSAS, Leo. “O resgate dos palácios coloniais”. Revista Casa & Gente, Ciudad de Mexico, 
vol.3, n. 26, maio 1988.

CRUZ, Carmelina Martinez de La. Aurelio Martinez Flores: Fundamentalista de lo Blanco. 
Revista Casa & Gente, Ciudad de Mexico, vol.18, n. 163, 2002. p.42-45.

CRUZ, Carmelina Martinez de La. Arquitectura Blanca: Entidad de Luz. Revista Casa & Gen-
te, Ciudad de Mexico, vol.19, n. 185, 19 jun. 2004. p.56-59.

Publicação em Livros e Anais

Aurelio Martinez Flores – arquitetura. São Paulo, BEI, 2001.

(único livro sobre AMF)

ZEIN, Ruth Verde. O lugar da crítica. Ensaios oportunos de arquitetura. Porto Alegre, Editora 
Ritter dos Reis, ProEditores, 2002. p. 169.

(livro menciona AMF como um arquiteto minimalista no capítulo “Da necessidade dos Rótu-
los”)

QUEIROZ, Juan Pablo, ELLIA, Tomás de. Residências do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 
Editora Brambila, 2003.

(livro inclui apartamento de Walther Moreira Salles, projeto de AMF)

Anais da Biblioteca Nacional. Divisão de Publicações e Divulgação. Volume 87. Rio de Janei-
ro, 1969. p.149.

(como autor da capa do livro de Edla Van Steen)

DIAS, Luís Andrade de Mattos. Edificações de aço no Brasil. São Paulo: Zigurate, 1999. 201 
p. 67-70.

(sobre o edifício da Mineração Itaqui)

Anexo 2 – Levantamento do Pesquisador: Obras e Projetos

Levantamento e sistematização das obras e projetos do arquiteto Aurelio Martinez Flores.360

1956

Escritório Bacardi. Cidade do México, México. Projeto de Interiores em colaboração com Mies 

360   Versão ampliada a partir da pesquisa.
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van der Rohe & Associates.

1970

Apartamento Niomar Moniz Sodré. Rio de Janeiro, RJ. Projeto.

1973

Residência José Zaragoza. Guarujá, SP. Arquitetura.

1975

Apartamento Victor Piccioto. São Paulo, SP. Interiores.

Residência Lígia Carneiro. São Paulo, SP. Interiores.

Fazenda Santo Antônio. Araçatuba, SP. Projeto.

1976

Escritório DPZ. São Paulo, SP. Interiores.

1977

Residência Cláudio Noschese. Osasco, SP. Arquitetura.

1978

Apartamento Família Michaan. São Paulo, SP. Interiores.

Escritório Morgan Guaranty Trust Company of NY. São Paulo, SP. Projeto.

Escritório Brasil Warrant. Rio de Janeiro, RJ. Interiores.

Escritório Núcleo de Desenho Industrial. São Paulo, SP. Interiores.

Escritório CBMM Rua Padre João Manuel. São Paulo, SP. Interiores.

Escritório Unibanco, Edifício Moreira Salles. Poços de Caldas, MG. Arquitetura.

1979

Escritório FIESP. São Paulo, SP. Interiores.

Residência Fernando Moreira Salles. São Paulo, SP. Interiores.

Residência Hilda Edde. São Paulo, SP. Interiores.

Residência Maria Angélica Leão da Costa. Guarujá, SP. Interiores.

Apartamento Shabtai Meshulan. São Paulo, SP. Interiores.

Apartamento Dayse Igel. Rio de Janeiro, RJ. Interiores.

Apartamento Jorge Serpa. Rio de Janeiro, RJ. Projeto.
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Loja Marie Claire, Rio Sul Shopping. Rio de Janeiro, RJ. Arquitetura.

1980

Residência Djalma de Macedo Soares. São Paulo, SP. Projeto.

Apartamento Angela Lisbona. São Paulo, SP. Projeto.

1981

Residência Antonio Pascote. São Paulo, SP. Interiores.

Apartamento Léo Seincman. São Paulo, SP. Interiores.

Apartamento Olga Rechvski. Rio de Janiero, RJ. Interiores.

Galeria Skultura. São Paulo, SP. Arquitetura.

Escola Maria del Carmen Martinez del Cerro. Puebla, México. Projeto.

1982

Agência Unibanco Capela do Socorro. São Paulo, SP. Arquitetura.

Residência José Zaragoza. São Paulo, SP. Arquitetura.

Residência Arnaldo Ferraz. São Paulo, SP. Arquitetura.

1983

Residência Michel Liberman. São Paulo, SP. Projeto.

Loja Marie Claire Barra Shopping. Rio de Janeiro, RJ.

Loja Marie Claire Shopping Center. Curitiba, PR.

Residência Paulo Egídio Martins. São Paulo, SP. Interiores.

1984

Restauro Edifício Unibanco Barão de Iguape. São Paulo, SP. Reforma.

Apartamento Hélio Moreira Salles. São Paulo, SP. Interiores.

Residência José Gustavo de Paiva. São Paulo, SP. Projeto.

Loja Marie Claire Treze de Maio. São Paulo, SP. Arquitetura.

Escritório Vitor Piccioto. São Paulo, SP. Interiores.

Edifício CBMM Cia Brasileira de Metalurgia e Mineração. São Paulo, SP. Arquitetura.

1985

Restauro Casa da Barranca. Puebla, México. Reforma.
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Apartamento Donatella Berlendis. São Paulo, SP. Reforma.

Residência Abílio Diniz. São Paulo, SP. Interiores.

Loja Marie Claire Brooklin. São Paulo, SP. Arquitetura.

Escritório Abba Produções Cinematográficas. São Paulo, SP. Interiores.

Apartamento José de Paula Machado. São Paulo, SP. Reforma.

Residência John Smith. Califórnia, EUA. Arquitetura.

1986

Apartamento Jairo Waisman. São Paulo, SP. Projeto.

Apartamento Bruno Tofel. São Paulo, SP. Interiores.

Apartamento Pedro Mangabeira. São Paulo, SP. Reforma.

Apartamento José Finci. São Pauo, SP. Interiores.

Apartamento Luiz Fernando Nazarian. São Paulo, SP. Interiores.

Residência Stanley. São Paulo, SP. Projeto.

Residência Marcilio Hamann. São Paulo, SP. Arquitetura.

Residência Francisco Esteves. São Paulo, SP. Projeto.

Restaurante Bar Degas MASP. São Paulo, SP. Interiores.

Loja Marie Claire Iguatemi. São Paulo, SP. Arquitetura.

Apartamento Luciana e Dino Falber. São Paulo, SP. Reforma.

1987

Apartamento Iolana e Abramo Douek. São Paulo, SP. Interiores.

Loja Marie Claire Rua Pamplona. São Paulo, SP. Arquitetura.

Residência Gutberlett. Itu, SP. Projeto.

Edifício de escritórios. São Paulo, SP. Projeto.

Bar Baiuca Morumbi. São Paulo, SP. Interiores.

Fazenda Caraballo. Itu, SP. Projeto.

Residência João Gerardo Bordon. São Paulo, SP. Arquitetura.

Apartamento Mila Zeiger. Rio de Janeiro, RJ. Interiores.

1988



5.59 Obras na Casa La Barranca. Imagem Jorge Martinez Flores/acervo AMF



359

Edifício Comercial. São Paulo, SP. Projeto.

Escritório ANA Arte Nativa Aplicada. São Paulo, SP. Arquitetura.

Loja Marie Claire. Belo Horizonte, MG. Arquitetura.

Atelier José Zaragoza. São Paulo, SP. Arquitetura.

Residência Martinez Freyssinier. São Paulo, SP. Arquitetura.

Apartamento Murilo Felisberto. São Paulo, SP. Projeto.

Apartamento Walther Moreira Salles. Rio de Janiero, RJ. Interiores.

Apartamento Kati Loeb. São Paulo, SP. Interiores.

Clube de Criação. São Paulo, SP. Projeto.

1989

Residência Joseph e Adriana Tutundjian. São Paulo, SP. Arquitetura.

Loja Marie Claire Rua Augusta. São Paulo, SP. Arquitetura.

Residência Carlos Eduardo Guinle. Rio de Janeiro, RJ. Interiores.

Atelier e Showroom Cecília Rodrigues. São Paulo, SP. Arquitetura.

1990

Casa da Cultura de Poços de Caldas. Poços de Caldas, MG. Arquitetura.

Apartamento Edgar e Silvana Nahas. São Paulo, SP. Interiores.

Residência Carmem Martinez Flores. Puebla, México. Arquitetura.

Residência Alba e Cláudio Noschese. São Paulo, SP. Projeto.

Fazendas do Cambui. Matão, SP. Projeto.

Escritório Unibanco Private Bank. São Paulo, SP. Interiores.

Escritório Unibanco Private Bank. Rio de Janeiro, RJ. Interiores.

1991

Apartamento George Kovari. São Paulo, SP. Interiores.

Residência Zeferino Almeida. Betim, MG. Projeto.

Apartamento Helene Matarazzo. São Paulo, SP. Interiores.

Apartamento Fernanda Izzo. São Paulo, SP. Interiores.

1992
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Residência Roberto Jabali. Ribeirão Preto, SP. Projeto.

Apartamento Ana Paula Izzo. São Paulo, SP. Interiores.

Apartamento Márcia Zatyko e Gil Morgenstern. Interiores.

Apartamento Marta e Paulo Kuczynski. Interiores.

1993

Apartamento Cecília de Paula Machado Sicupira. São Paulo, SP. Interiores.

Escritório Comercial dos EUA. Arquitetura.

Editora Três. Cajamar, SP. Projeto.

Editora Três. São Paulo, SP. Reforma.

Restaurante Gero. São Paulo, SP. Arquitetura.

Residência Lorente Del Cerro. Puebla, México. Projeto.

1994

Loja Firma Casa. São Paulo, SP. Reforma.

Agência Unibanco Patriarca. São Paulo, SP. Interiores.

Escritório F/Nazca Saatchi & Saatchi. São Paulo, SP. Interiores.

Apartamento Geraldo Abbondanza. São Paulo, SP. Interiores.

Residência Renato Pascowitch. Itu, SP. Projeto.

Banco Matrix. São Paulo, SP. Interiores.

Galeria Skultura Rua Bela Cintra. São Paulo, SP. Interiores.

Escritório Carlos Alberto e Cecília Sicupira. São Paulo, SP. Interiores.

Condomínio 5 Casas no Morumbi. São Paulo, SP. Projeto.

Apartamento Ana Luiza F. Amaral. São Paulo, SP. Projeto.

1995

Residência Mara e Ricardo Toledo Piza. Tamboré, SP. Projeto.

Escritório CBMM Rua Pequetita. São Paulo, SP

Residência Nizan Guanaes. São Paulo, SP. Interiores.

Apartamento Patrícia Viotti e Washington Olivetto. São Paulo, SP. Interiores.

1996
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Residência Roger Wright. São Paulo, SP. Arquitetura.

Escritório Conspiração Filmes. São Paulo, SP. Interiores.

Apartamento Javier Lussa. Barcelona, Espanha. Interiores.

Residência Marcelo Serpa. São Paulo, SP. Projetos.

Apartamento Cristina e Ronaldo Moreira. São Paulo, SP. Projeto.

1997

Escritório DPZ Anexo. São Paulo, SP. Projeto.

Apartamento Luci Barmak. São Paulo, SP. Projeto.

Lofts Rua Santo Arcádio. São Paulo, SP. Arquitetura.

Apartamento Mira Schiller. São Paulo, SP. Interiores.

Residência Marcelo Ferraz. Campo Grande, MS. Projeto.

1998

Escritório DPZ. São Paulo, SP. Projeto.

Café Gero Shopping Iguatemi. São Paulo, SP. Arquitetura.

Restaurante Gweilo. São Paulo, SP. Arquitetura.

Reserva Técnica Fotográfica, Espaço IMS. Rio de Janeiro, RJ. Arquitetura.

1999

Residência Marc Van Riel. São Paulo, SP. Reforma.

Fazenda Santa Bárbara, Luiz Mussnich. Areal, RJ. Projeto.

Apartamento Francisco Mussnich. Rio de Janeiro, RJ. Interiores.

Residência André Correa do Lago. Brasília, DF. Reforma.

Residência Marcela Zago. São Paulo, SP. Projeto. 

Residência Paulo de Castro. São Paulo, SP. Interiores. 

Galeria Millennium Art Gallery. São Paulo, SP. Arquitetura.

2000

Apartamento Verônica Dantas. Rio de Janeiro, RJ. Interiores.

Loja Firma Casa Shopping Rio Design Barra. Rio de Janeiro, RJ. Arquitetura.

Loja Roche Bobois Shopping Rio Design Barra. Rio de Janeiro, RJ. Arquitetura.



5.62 Residência Zaragoza no Guarujá. Imagem acervo José Zaragoza
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Residência Roberto Castelli. São Paulo, SP. Projeto.

Residência Fabiano Cunha Campos. Brasília, DF. Arquitetura.

Residência Giancarlo Bolla. São Paulo, SP. Reforma.

2001

Restaurante Gero Rio. Rio de Janeiro, RJ. Arquitetura.

2002

Colégio Santa Cruz. São Paulo, SP. Projeto.

Residência Porto Alegre. Porto Alegre, RS. Arquitetura.

Loja Montenapoleone. São Paulo, SP. Arquitetura.

2003

Residência Ilha do Frade. Vitória, ES. Projeto.

Apartamento Ministro Rocha Azevedo. São Paulo, SP. Interiores.

Residência Jardim Paulistano. São Paulo, SP. Interiores.

2004

Residência OL. São Paulo, SP. Projeto.

Residência Jardim Luzitânia. São Paulo, SP. Interiores.

Loja Rosa Chá Oscar Freire. São Paulo, SP. Interiores.

2005

Apartamento Puebla. Puebla de Zaragoza, MX. Arquitetura.

Showroom Rosa Chá. São Paulo, SP. Projeto.

Residência Washington. Washington DC, EUA. Arquitetura.

Fábrica Rosa Chá. Osasco, SP. Projeto.

Loja Raia de Goeye. São Paulo, SP. Restauro.

2006

Apartamento Haddock Lobo. São Paulo, SP. Arquitetura.

Residência Praia da Baleia. São Paulo, SP. Projeto.

Residência VA. São Paulo, SP. Projeto.

Escritório Superbacana Designs. São Paulo, SP. Arquitetura.



5.63 Digitalização de desenhos, estúdio fotográfico Universidade Presbiteriana Mackenzie
Imagem Felipe SS Rodrigues

5.64 Jorge Martinez Flores,
 Felipe SS Rodrigues e Ana Helena

 Martinez. Imagem Fotógrafo anônimo
 com câmera polaroide em Puebla, México
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Escritório DPZ. São Paulo, SP. Interiores.

Apartamento Buritana. São Paulo, SP. Interiores.

Pinacoteca Ribeirão Preto. São Paulo, SP. Projeto.

2007

Loja Passadas. São Paulo, SP. Projeto.

Escritório Barbosa Mussnich e Aragão. Rio de Janeiro. Projeto.

Edifício Flamengo Park Towers. Rio de Janeiro, RJ. Restauro.

Condomínio Horizontal. São Paulo, SP. Projeto.

Residência Jardim Paulistano 590. São Paulo, SP. Interiores.

Mobiliário Linha Hortifruti para Firmacasa.

2008

Apartamento Nova Iorque. Nova Iorque, EUA. Interiores.

Loja Scandinavia Designs. São Paulo, SP. Arquitetura.

Condomínio Residencial. Nova Iguaçu, RJ. Projeto.

Escritório Faria Lima 108. São Paulo, SP. Interiores.

Banco Caixa Geral de Depósitos. São Paulo, SP. Arquitetura.

Apartamento Barão de Capanema. São Paulo, SP. Interiores.

Apartamento Jerônimo da Veiga. São Paulo, SP. Interiores.

Apartamento JH. São Paulo, SP. Projeto.

2009

Apartamento Montevidéu. Montevidéu, UR. Interiores.

Banco Ampliação Caixa Geral de Depósitos 16º Andar. São Paulo, SP. Interiores.

Residência Jardim Paulistano 88. São Paulo, SP. Projeto.

Residência Ateliê e Estúdio de Som. São Paulo, SP. Projeto.

2010

Restaurante Gero Brasília. Brasília, DF. Arquitetura.

Banco Ampliação Caixa Geral de Depósitos 14º Andar. São Paulo, SP. Interiores.

2011



5.65 Arquivos de Aurelio Martinez Flores em
sua garagem, 2015. Imagem Zaqueu Rodrigues

5.67 Arquivos de Aurelio Martinez Flores em
sua garagem, 2015. Imagem Zaqueu Rodrigues

5.66 Arquivos de Aurelio Martinez Flores em
sua garagem, 2015. Imagem Zaqueu Rodrigues

5.68 Arquivos de Aurelio Martinez Flores em
sua garagem, 2015. Imagem Zaqueu Rodrigues
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–

2012

Banco Caixa Geral. Rio de Janeiro, RJ. Interiores.

2013

Restaurante Centro Cultural São Paulo. São Paulo, SP. Restauro.

2014

Apartamento Seridó. São Paulo, SP. Interiores.

Residência Cidade Jardim. São Paulo, SP. Arquitetura.

Apartamento Fidalga. São Paulo, SP. Interiores.

2015

Apartamento Francisco Leitão. São Paulo, SP. Interiores.

Residência Jose Olympio. São Paulo, SP. Arquitetura.
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