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“ENVELHECER É O PREÇO QUE 
TODOS TEM DE PAGAR SE QUI-
SEREM CONTINUAR VIVENDO “.
 ÉRICO VESSÍMISO 
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 A relação entre os segmentos sociais é fundamental para o convívio em sociedade. Esta-
mos o tempo todo nos relacionando com diferentes gerações, seja na família, no transporte públi-
co, na escola, entre outros espaços físicos. Através da relação intergeracional, muitos benefícios 
são gerados para ambas as pessoas, tanto os mais velhos quanto os mais jovens. Entre estes 
benefícios estão o exercício da generosidade, respeito, aprendizado, entre outros muito importan-
tes para o relacionamento nos espaços comuns da cidade.
 Sendo assim, essa pesquisa tem como objetivo propor um espaço projetado para a convi-
vência entre gerações, através de uma arquitetura inclusiva, visando incentivar o encontro entre 
as pessoas. Promovendo assim, o respeito entre crianças e idosos, bem como a consciência da 
vivência em sociedade na busca de uma qualidade de vida melhor.
 Para isto, estudaremos os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 
pesquisas das transformações na pirâmide etária da população brasileira e levantamentos sobre 
equipamentos públicos da cidade de São Paulo. Para se aproximar do exercício arquitetônico 
apresentaremos de modo sintético a obra do arquiteto Vilanova Artigas e sua relação com a arqui-
tetura moderna paulista. 
 Estudos feitos e divulgados pela IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) so-
bre a projeção da população no Brasil indicam o aumento de pessoas idosas no país, em 2017 a 
população do país soma 207 milhões de habitantes, sendo 26 milhões pessoas acima de 60 anos. 
Além do aumento de pessoas idosas, sua participação no conjunto da população brasileira será 
de 19% no ano de 2030, enquanto em 2000 a participação era de 8%, de acordo com estimativas 
do IBGE. 
 Este aumento traz consigo a necessidade de mudanças em políticas públicas, assistência 
social e previdência no atendimento aos idosos no país, por ser uma população cada vez mais 
presente nos centros urbanos.
 Analisando essa situação, a qual aponta-se indivíduos que precisam de atenção, tanto ido-
sos como crianças, foi em Seattle, nos Estados Unidos que duas instituições, uma casa de repou-
so (Providence Mount St. Vicent) e uma pré-escola (Intergerational Learning Center) realizaram 
uma parceria que permite a interação entre faixas etárias como estratégias de desenvolvimento 
para ambos.
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 Através de um mapa divulgado pela Rede Nossa São Paulo em 2015, foi apontado que 
45% das crianças que procuravam uma vaga nas creches na cidade de São Paulo não consegui-
ram ingressar por falta de espaço. Foi feita também uma pesquisa que tem como título “Viver em 
São Paulo: a Criança e a cidade”, em outubro de 2018. Como síntese final de todos os procedi-
mentos realizados nessa pesquisa, concluíram que:

     “As avaliações a respeito do uso de equipamentos esportivos e culturais da 
cidade utilizados por crianças e adolescentes mostra que, além de nenhum 
deles apresentar avaliações positivas por pelo menos metade da população, 
os que proporcionam atividades ao ar livre tem avaliação negativa mais acen-
tuada do que os culturais. Numa cidade em que a maioria das crianças e ado-
lescentes faz uso de ensino público, é preciso que o município esteja pronto 
para atendê-los de forma adequada nos âmbitos educacional e cultural”.

 Com a finalidade de diminuir a porcentagem de crianças sem vagas em creches, é funda-
mental a criação de novos lugares de acolhimento voltados para as crianças e para os mais ve-
lhos com a intenção de enfrentar a questão do aumento do número da população idosa. E o mais 
importante, oferecer um espaço cultural e de lazer próprio para os usuários que permita a convi-
vência entre gerações e que o aprendizado adquirido através dessa possa ser usada em prática 
no cotidiano da cidade e usado de exemplo para os outros.

Figura 1. Mapa distritos com demanda de Cre-
ches no Brasil.

Figura 2. Pirâmide Etária São Paulo, 2018. Figura 3. Pirâmide Etária São Paulo, 2040.
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 O conteúdo dessa pesquisa inicia-se pelo assunto da intergeração, explicando seu signi-
ficado e algumas iniciativas de projetos existentes que abordam a questão da convivência entre 
gerações. 
 Em seguida, um capítulo dedicado a vida e obra do arquiteto João Batista Vilanova Artigas 
e sua influência da escola paulista de arquitetura. A escolha desse capítulo é justificada pelo fato 
de que a obra do arquiteto, Garagem de Barcos (1961), foi escolhida para compor um conjunto 
unificado junto com a arquitetura proposta pela autora e o contexto do entorno da cidade no exer-
cício projetual final dessa pesquisa.

 

 Além da Garagem de Barcos do arquiteto Vilanova Artigas, outras referências arquitetôni-
cas complementares ao tema proposto foram estudadas e formam o conteúdo do capítulo seguin-
te. 
 A segunda parte da pesquisa se baseia no exercício projetual, o território. Nessa parte o 
objeto arquitetônico proposto é explicado e justificado desde o início, começando pelo contexto 
e partido no qual a arquitetura se fundamenta e em seguida os detalhes construtivos de projeto, 
como os usos, a estrutura, materialidade e por fim sua relevância na região sul da cidade. 
 A conclusão final encerra a pesquisa elaborada com a finalidade de realizar um fechamen-
to do trabalho e permitir reflexões e discussões sobre o tema atual. 

Figura 4. Vilanova Artigas na 
Fauusp.

Figura 5. Garagem de Barcos, 1961. Obra do arquiteto Vilanova 
Artigas.



14



15

INTERGERAÇÃO



16

2.1
 As sociedades contemporâneas estão envelhecendo. De acordo com uma matéria publica-
da no Jornal Público, nas primeiras décadas do século XIX a expectativa de vida na Europa Oci-
dental rondava os 33 anos e quase chegou aos 80, em 2000. Já no Brasil, a expectativa de vida 
também foi aumentando de acordo com os anos, o brasileiro que nascia em 1940 vivia em média 
45 anos, em 1970 vivia 57 anos e em 2017 chega a viver 76 anos (IBGE). O fato desse número 
continuar aumentando requer abertura para a discussão de políticas públicas tanto para a aposen-
tadoria como a previdência social e o futuro econômico do país quanto para espaços projetados 
que sejam adaptados e usufruídos pelos mais velhos. 
 Uma das propostas existentes nos dias de hoje para solucionar esse fato do aumento da 
expectativa de vida é a criação de asilos. Espaços projetados para abrigar pessoas de terceira 
idade que estão com alguma dificuldade física e precisam de acompanhamento profissional ou 
que precisam de acolhimento por diversos motivos. Porém, essa iniciativa acaba isolando os 
idosos de usufruírem a própria cidade e negam qualquer relação intergeracional, vivendo em um 
espaço fechado com pessoas da mesma idade longe de suas famílias. 
 Em contrapartida, existem iniciativas que amenizam essa sensação de isolamento criada 
pelos asilos. A relação intergeracional foi uma delas. Nos Estados Unidos, em Seattle, a Provi-
dence St. Vicente, uma casa de repouso iniciou a discussão a partir do momento que investiu no 
programa “The Intergenerational Learning Center” (Centro de Aprendizagem Intergeracional). A 
ideia foi implementar no mesmo prédio da casa de repouso uma creche para crianças e começar 
a promover atividades entre essas duas gerações. 
 O resultado dessa experiência intergeracional foi benéfica para ambos. Um pequeno docu-
mentário chamado “Present Perfect” (Presente Perfeito) criado pela cineasta Evan Briggs regis-
trou essa experiência de uma forma pessoal. “Em qualquer lar de idosos, é difícil ignorar a sensa-
ção de isolamento que os moradores sentem, e ainda mais difícil conciliar isso com o fato de que 
a velhice inevitavelmente virá para todos nós. Em nossa cultura obcecada pela juventude, não 
queremos ser lembrados de nossa própria mortalidade. É mais fácil de desviar o olhar”, destaca 
Evan. “Quando eu ouvi sobre o Providence Mount e o Centro de Aprendizado Intergeracional, 
fiquei impressionada com a simples perfeição do conceito. Fiquei ainda mais intrigada com a ideia 
de que sem passado nem futuro em comum, as relações entre as crianças e os moradores
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existem inteiramente no presente. 
 Apesar da diferença de idade, toda a noção de tempo parece mais alinhada [entre eles]”, 
considera Evan. As imagens abaixo foram retiradas do documentário da própria autora que relata 
as atividades realizadas no Centro de Aprendizagem Intergeracional, em Seattle, entre as duas 
gerações e registra essa convivência intergeracional. 

 A inciativa da casa de repouso em Seattle abriu as portas para a discussão e se expandiu 
pelo mundo sendo comentado por diferentes profissionais de diversas áreas. Em uma disserta-
ção de mestrado da Escola Superior de Educação de Lisboa, escrita pela Sara Teiga, tem como 
título “As relações intergeracionais e as sociedades envelhecidas” discute sobre o envelhecimento 
social e ativo e das relações intergeracionais. Sara menciona um livro escrito por Ewellyne Lopes, 
graduada em psicologia e mestre em Gerontologia, chamado “Encontros intergeracionais e repre-
sentação social – o que pensam as crianças sobre velhos e velhices”. Nesse livro Lopes aponta 
questões fundamentais e nesse trecho a  autora explica o conceito de relação intergeracional:

  “As relações intergeracionais ocorrem entre indivíduos pertencentes 
a diferentes gerações, que interagem sem paternalismos ou protecionismos. 
O diálogo entre gerações contribui para uma nova consciência comunitária, na 
medida em que desenvolve as relações interpessoais, quando entram em conta-
to com novas vivências de diversos modos de pensar, agir e sentir. As relações 
intergeracionais renovam opiniões e visões acerca do mundo e das pessoas”.

 
 Compreendendo o conceito de intergeração, é necessário colocá-lo em prática por meio de 
espaços projetados que levem em consideração a importância dessa relação. Entendo que o es-
paço público é o mais adequado para realizar as atividades, por ser direito de qualquer indivíduo

Figura 6. Captura de cena do documentário 
“Present Perfect”. 

Figura 7. Captura de cena do documentário 
“Present Perfect”. 

Figura 8. Captura de cena do  documentário 
“Present Perfect”.
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e por fazer parte da cidade, aumentando seus espaços de cultura e atividades físicas e de la-
zer. 
 Existe em São Paulo uma ONG (Organização Não Governamental) chamada Cidade 
Escola Aprendiz que acredita no potencial educativo da cidade. Ela criou o Bairro-Escola, pro-
posta que aproxima e articula escolas, comunidades, organizações sociais, empresas e poder 
público, visando promover condições para o desenvolvimento integral de indivíduos e territórios, 
com especial atenção às crianças, adolescentes e jovens. Abordo esse programa aqui tanto para 
demonstrar uma iniciativa existente com boas intenções que utiliza a cidade como meio de experi-
ências e aprendizados quanto para iniciar uma discussão da relação intergeracional nos espaços 
da cidade. 
 A ideia principal da iniciativa é abrir o horizonte da escola para além dos muros do seu 
terreno, promover atividades em diversos lugares da cidade, como em igrejas, casas de morado-
res que disponibilizam o espaço para cuidar de uma horta, desenhar em um ateliê e entre outros. 
Através das trilhas urbanas, as crianças vão percorrendo e experenciando a cidade para se loco-
mover de uma atividade para outra.
 Para os idosos, os espaços na cidade mais adequados para realizar alguma atividade 
física, cultural ou de lazer são as praças e os parques em que alguns estão dotados de equipa-
mentos de alongamentos específicos, clubes particulares, edificações públicas e privadas (SESC, 
Serviço Social do Comércio e o CEU, Centros Educacionais Unificados).
Não existe nenhuma iniciativa que promove a inclusão do idoso na participação dos espaços da 
cidade e nenhum projeto de adaptação dos percursos urbanos para uma mobilidade mais acessí-
vel. O Brasil ainda carece na resolução desses problemas. As calçadas ainda não são completa-
mente acessíveis, o transporte público também não é de qualidade, a maioria das praças não pos-
suem bancos para permanência, espaços sombreados, banheiros públicos, entre outros fatores.
Foi feita uma pesquisa, pelo Instituto de Longevidade Mongeral Aegon em parceria com a Funda-
ção Getulio Vargas, para identificar as melhores cidades para envelhecer com saúde e qualidade 
de vida para entender como as cidades do país estão se preparando para o número cada vez 
maior de idosos em suas comunidades. Foram escolhidas 150 cidades com população acima de 
200 mil habitantes, consideradas cidades grandes.
Os indicadores para a pesquisa foram a disponibilidade de estabelecimentos para condiciona-
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mento físico e o percentual de idosos que possuem plano de saúde e os resultados identificam o 
grau de bem-estar oferecido por cada cidade aos adultos maiores de 60 anos. 
 Em primeiro lugar, cidade de Santos em São Paulo, em segundo Florianópolis em Santa 
Catarina e em terceiro lugar Porto Alegre no Rio Grande do Sul.
 O crescente número de pessoas com mais de 60 anos também é uma preocupação mun-
dial, por isso a World Health Organization, Organização Mundial de Saúde, com sua Política de 
Envelhecimento Ativo está melhorando as oportunidades de saúde, participação e segurança para 
aumentar a qualidade de vida dos idosos nas cidades. 
 Eles abordam vários conceitos de acordo com alguns temas como participação do idoso na 
cidade, saúde, segurança e independência. Em relação à saúde a cidade deve fornecer locais e 
programas voltados à recreação e socialização ativas, atividades programas e informações para 
promover a saúde e o bem-estar social e espiritual, assistência e suporte social, serviços de saú-
de adequados e acessíveis e boa qualidade do ar/água. Para promover uma conectividade sem 
barreiras para inclusão social é importante integrar soluções que auxiliem a vida das pessoas sem 
criar bloqueios com degraus ou meio-fio. As rampas e elevadores devem estar mais presentes.  A 
abordagem sem barreiras ajuda também as pessoas com mobilidade limitada, além dos pais com 
carrinhos de bebê e serviços de entregas e encomendas. Por isso a organização acredita que as 
iniciativas de adaptação às necessidades dos idosos geram benefícios para pessoas de todas as 
idades. 
 

 
Figura 9. Criança na trilha 
urbana.

Figura 10. Escadas como 
barreiras urbanas.

Figura 11. Adultos utilizando espaços 
da cidade.
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 Sendo assim, a relação intergeracional pode ocorrer em muitas situações entre espaços da 
cidade. Porém, é inquestionável a necessidade de melhorias na infraestrutura pública urbana para 
assim tentar incluir e atrair o idoso na participação e usufruto desses espaços na cidade e enfati-
zar a importância das relações intergeracionais. 
2.2
 Os projetos existentes no Brasil sobre a relação intergeracional ainda se limitam em reali-
zar um encontro entre idosos abrigados em um asilos e crianças em escolas ou creches. Porém, 
além da atividade ser realizada com pouca frequência, a arquitetura do espaço é limitada para 
apenas uma função e não adaptada e pensada para a convivência entre gerações durante um 
período integral. 
 Um dos projetos existentes é a Associação São Joaquim, uma entidade sem fins lucrativos 
criada em 2006 que presta serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoa ido-
sas, na cidade de Carapicuíba em São Paulo. O objetivo é oportunizar um envelhecimento sau-
dável e ativo, a autonomia, inclusão e valorização do idoso, colaborando para que exerçam sua 
cidadania e possam atuar como força integradora no meio em que vivem. 
 A iniciativa intergeracional da associação começou em 2015 com uma parceria feita entre 
a Escola Tangará, em Cotia. Os alunos dessa escola reservam um dia por mês para praticar sua 
generosidade e escolher uma atividade para interagir com os idosos da Associação São Joaquim.  
 A coordenadora pedagógica da escola relata que as crianças aproveitam muito o pouco 
tempo que tem junto com os mais velhos e que é fundamental esse aprendizado no início da vida. 
 

Figura 12. Convivência Intergeracional São 
Joaquim e Escola Tangará.

Figura 13. Convivência Intergeracional São 
Joaquim e Escola Tangará.
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 O centro de convivência, onde este projeto está inserido, oferece um conjunto de atividades 
que apoiam a pessoa idosa no seu desenvolvimento integral. O primeiro passo é cuidar do corpo, 
exercitando-se, melhorando sua disposição, humor, saúde e bem-estar. As atividades artísticas 
trabalham o equilíbrio emocional. Entre as atividades que a associação oferece estão: ginástica, 
ginástica funcional, hidroginástica, yoga, contos e memórias, música, modelagem de argila, com-
putação, alfabetização, terapia artística e encontro com as crianças. 
 No livro da associação de celebração de seus 10 anos de atividade “Amadurecer é reco-
nhecer a vida” retrata toda a história e fundamentos dessa iniciativa muito importante para os 
cidadãos da região. Os programas fornecidos contemplam as partes do corpo como cabeça, cora-
ção e mãos, tendo em vista o ser humano integral, demonstrado na imagem a seguir.

Figura 14. Desenho esquemático demonstrando atividades e suas respectivas finalidades.
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 Outro projeto existente também está localizado em Carapicuíba, São Paulo. A OCA, Escola 
Cultural foi criada em 1996 e desenvolve atividades sem separação de gênero ou idade. Encon-
tros são realizados frequentemente com líderes da comunidade, na maioria dos casos da terceira 
idade, que compartilham saberes e demonstram a importância de suas experiências. Em ativida-
des digitais, são os cidadãos mais velhos que acabam aprendendo com as crianças e os jovens. 
 A OCA além de atender em sua sede em Carapicuíba, também atua em creches, colégios 
da região e em parques e áreas públicas. As atividades realizadas na sede são setorizadas em 
centros. 

 O centro de referência da cultura brasileira tem como propósito a valorização da aprendi-
zagem por meio de práticas culturais, dança, música, cantos, artes manuais e visuais, figurinos e 
capoeira. O centro de estudos e irradiação da cultura infantil é um lugar de prática da Música da 
cultura infantil, de pesquisa e documentação do repertório de brinquedos e brincadeiras da comu-
nidade. Em um espaço de natureza, diversas gerações compartilham o que sabem e aprendem 
com os outros. O centro de formação de jovens e educadores brincantes é um lugar de aprofun-
damento. A biblioteca é o pilar desse centro, além de disponibilizar livros, vídeos e CDs, realiza 
atividades de mediação de leitura, inclusão digital, formação de jovens, alfabetização de adultos, 
entre outros. Por fim, o núcleo de pesquisa e criação do figurino e indumentária brasileira, é um 
espaço de desdobramentos e diálogos constantes com as práticas ligadas à dança, música, artes 
manuais, cenografia e a relação com o grupo de mães da comunidade, que ensinam suas técni-
cas de produção artesanal brasileira.

Figura 15. Atividade de um dos centros 
realizados na OCA.

Figura 16. Atividade na OCA. Figura 17. Atividade na OCA.
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 Devido ao fato de estar localizada em uma região de patrimônio histórico, Aldeia Jesuíti-
ca do século XVI. Neste contexto, a projeto OCA, Escola Cultural, foi baseado na valorização da 
riqueza cultural, fazendo com que essa comunidade se reconheça e faça desse espaço um lugar 
onde possa manifestar e ver manifestada sua cultura.

“É no encontro com seu passado que um grupo humano encontra energia 
para enfrentar seu presente e preparar seu futuro. A busca do futuro melhor 
deve ser complementar, não mais antagônica, ao reencontro com o passa-
do. Todo ser humano, toda coletividade deve irrigar sua vida pela circulação 
incessante entre o passado, no qual reafirma a identidade ao restabelecer o 
elo com os ascendentes, o presente, quando afirma suas necessidades, e o 
futuro, no qual projeta aspirações e esforços”. (MORIN, 2007 p.77)

 A relação entre o antigo e o novo, entre as raízes e a árvore, o desconhecido e o conhecido 
se conectam com o conceito de relação intergeracional. Aprendemos quem somos e de onde vie-
mos a partir de histórias antigas e de nossa cultura, portanto devemos continuar aprendendo com 
aqueles que viveram mais tempo em outro tempo. Sempre fortalecendo nossas raízes e exercitan-
do nossa generosidade, respeito e compaixão para ter uma vivência civilizada na realidade que 
vivemos.

Figura 18. Atividade cultural na OCA. Figura 19. Atividade cultural na OCA.
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ARTIGAS
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3.1
 João Batista Vilanova Artigas, foi um arquiteto brasileiro cuja obra está associada ao mo-
vimento arquitetônico conhecido como Escola Paulista, mais expressivo na segunda metade do 
século 20. Ele nasceu em Curitiba em 23 de junho de 1915 e faleceu em São Paulo no dia 12 de 
janeiro de 1985. 
 Em 1931, Artigas entrou na faculdade de engenharia e no fim do ano de 1932 resolveu se 
mudar para São Paulo para entrar em um curso de engenheiro-arquiteto. Conseguiu então uma 
transferência para a Escola Politécnica. 
 Os horários das aulas eram matinais, fazia estágio a tarde e aulas de desenho a noite. No 
curso de desenho convivia com alguns artistas que na maioria tinham nacionalidade italiana, eram 
de esquerda e proletariados como ferroviários, bordadores ou pintores de paredes. Formou-se en-
tão o grupo Santa Helena batizado por Sergio Milliet, artistas como Alfredo Volpi, Francisco Rebo-
lo, Mario Zanini, Aldo Bonadei e Clóvis Graciano, se reuniam no ateliê, no Palecete Santa Helena 
na praça da Sé, no centro de São Paulo. A convivência no grupo expandiu suas ideias para a arte 
e política.
 Em 1937, Artigas se formou como engenheiro-arquiteto. Recomendado pelos docentes 
para o cargo público, começou trabalhar na prefeitura no departamento de obras públicas. Após 
seis meses, resolveu abrir um escritório que funcionava como construtora com seu colega de fa-
culdade, Duílio Marone. Faziam projetos em estilos da época, simplificados para os clientes con-
seguirem comprar. Eram sobradinhos na cidade, de urbanização recente. Chegaram a construir 
uma casa no Jardim América, bairro mais nobre da cidade na época.
 

Figura 20. Colegas da faculdade de engenharia. Artigas, o segundo agachado, 
à esquerda.

Figura 21. Artigas e três colegas politécnicos na primeira 
pensão de estudantes onde morou em São Paulo. 
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 Em paralelo, Artigas também trabalhava com Gregori Warchavichik, considerado um ar-
quiteto modernista em São Paulo com suas casas na Vila Mariana e no Pacaembú, em 3 projetos 
em 1939.  Juntos, participaram do concurso para o Paço Municipal de SP e tiveram a segunda 
colocação. O trabalho se destacava pela inserção urbana, com a proposta de unir as Praças da 
Sé e Clovis Bevilaqua. Perderam para o escritório herdeiro de Ramos de Azevedo. Esse trabalho 
inaugurou a discussão entre edifício e cidade, , além de ter descoberto no escritório de Warchavi-
chik as obras do arquiteto americano Frank Lloyd Wright.

 Ativo e articulado, era o jovem entre os fundadores da seção paulista do Instituto de Arqui-
tetos do Brasil (IAB)1. Eleito primeiro-secretário da organização em 1943. No mesmo ano, o arqui-
teto decidiu abrir um escritório próprio, ao lado do calculista Carlos Cascaldi, parceria que originou 
muitos projetos reconhecidos recentemente como a Escola Estadual de Itanhaém, o Anhembi 
Tênis Clube, o Edificício Louveira e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo.

1 Instituto de Arquitetos do Brasil, entidade sem fins lucrativos que se dedica a temas essen-
ciais ao arquiteto, à cultura arquitetônica e à sociedade. Herdeiro do Instituto Brasileiro de Arqui-
tectura, fundado no Rio de Janeiro em 26 de Janeiro de 1921, o IAB é a mais antiga das entidades 
brasileiras dedicadas aos temas ligados à arquitetura, à cidade brasileira e ao exercício da profis-
são. 

Figura 23. Artigas e Jacob Ruchti (ao centro) 
trabalhando juntos no escritório de Warchavchik.

Figura 22. Proposta elaborada por Artigas e Warchavchik nomeada 
de “Praça Cívica”.
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 Os debates no IAB e o 1º Congresso Brasileiro de Arquitetos o aproximou dos cariocas, 
conheceu Niemeyer e visitou Pampulha. Sua arquitetura começou a se distanciar dos norte-ameri-
canos, aproximando-se de Le Corbusier, através dos cariocas.

 Uma das primeiras obras arquitetônicas de desenvolvimento próprio foi a Casinha, locali-
zada no bairro Campo Belo, na cidade de São Paulo. Refúgio que ele construiu para usufruir com 
Virginia, sua mulher, nos fins de semana que também era utilizado como ateliê e espaço para as 
reuniões do Partido Comunista Brasileiro1. Eles moravam em um apartamento projetado por Rino 
Levi. No início de sua carreira, classificavam seu conteúdo arquitetônico como eclético devido 
influências norte americanas e cariocas. Então, se consolidou como uma arquitetura introspectiva 
e fluida, expondo conflitos sociais e ideologias. 

1 Após a queda do Estado Novo, em 1945, o Partido Comunista Brasileiro (PCB), perseguido 
durante o governo de Getúlio Vargas, foi legalizado. Nesse mesmo ano, Vilanova Artigas se filiou 
ao Partido junto a outros intelectuais.

Figura 24. Almoço no IAB em 1947, quando Artigas foi o primeiro secretário da 
gestão inaugural do Instituto.

Figura 25. Artigas com um grupo do Parti-
do Comunista, em Moscou, em 1953.

Figura 26. Imagem interna da Casinha. 
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A singela moradia antecipou elementos da obra madura de Artigas como: a continuidade espacial, 
a expressão da verdade estrutural e o uso de materiais naturais expostos. 
 No fim da segunda guerra mundial, a cidade surgia como centro industrial e sua arquitetura 
não refletia qualidade. Artigas conseguiu uma bolsa de estudos e foi para Nova York, nos Estados 
Unidos para conhecer a arquitetura do país estrangeiro. Ele imaginava encontrar uma escola de 
arquitetura como Bauhaus e se decepcionou vendo bases acadêmicas.
 Voltou de sua viagem de 14 meses aos Estados Unidos mais nacionalista do que antes, 
nesse momento que decidiu mudar seu sobrenome para Vilanova, com apenas um L, o que seria 
certo na linguagem portuguesa.
 Na metade do ano de 1948, o curso de arquitetura e urbanismo saiu do papel e Artigas 
concorreu para a seleção de professor.
 A nova unidade foi instalada provisoriamente na Escola Politécnica de São Paulo, onde 
Artigas continuou lecionando para engenheiros. Dois anos depois, a faculdade ocupou a Vila Pen-
teado, o casarão Art Nouveau em Higienópolis. Formaram-se na primeira turma, 26 alunos, 85% 
homens.

 O ensino universitário da arquitetura no Brasil é relativamente jovem, de acordo com Arti-
gas descrito no livro de sua própria autoria1:

1 ARTIGAS, Vilanova. Caminhos da Arquitetura.São Paulo, Cosac & Naify Edições, 1999.

Figura 27. Vila Penteado, primeira sede da FAU/USP, no 
bairro de Higienópolis.
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 “A primeira escola brasileira de arquitetura nasceu por volta de 1820, ainda 
no reinado de dom João VI, sob influência da Missão Francesa e seu arqui-
teto Grandjean de Montigny. Mas foi a única durante um século, pois tanto o 
Império como a República depois, satisfeitos com esse esforço inicial, nada 
fizeram. As tentativas eventualmente levadas a cabo nos estados não foram, 
até a criação de escolas especializadas, desligadas do curso de engenharia, 
por exemplo; isto até 1945 – ponto de partida para a fundação nas primeiras 
cidades brasileiras (São Paulo, Porto Alegre, Salvador, Recife e Belo Horizon-
te) de faculdades de arquitetura.” (ARTIGAS, 1999 p. 45)

 No capítulo do trecho acima mencionado, “Rumos para o ensino da arquitetura”, o autor 
discute sobre a atuação do arquiteto na vida prática profissional e sua contribuição para a constru-
ção deste imenso país, que de acordo com Artigas foi quantitativamente insignificante. Os jovens 
arquitetos, em particular, enfrentavam dificuldades em seu trabalho criador, pois não encontravam 
na prática uma posição firme como profissionais, nos vários campos de atividade ligados à cons-
trução.
 O arquiteto acredita que a responsabilidade deste fato é das escolas de arquitetura que 
tem surgido:

“A tese mais coerente é a da separação entre os cursos e a vida prática, a 
vida profissional – “o divórcio entre a escola e a vida”. Para os estudantes, 
críticos ácidos, o ensino é deficiente, pouco prático, e a “formação profissional 
cada vez mais deserta a escola”. Diz-se que os alunos visam o diploma para 
aprenderem com a vida.” (ARTIGAS, 1999 p. 46)

 
 Outros acreditam que a deficiência do ensino da arquitetura é o vício de origem, na herança 
das escolas de engenharia, que preparavam profissionais para a construção. Para a solução do 
problema, é preciso procurar fora das escolas a causa dos desajustes, de acordo com o autor. Só 
assim é possível melhorar o ensino, que é efeito e não determinantes das limitações hoje existen-
tes ao trabalho de criação. A escola é apenas vítima de um padrão definido pela experiência
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universal dos arquitetos.
 No mesmo capítulo, Artigas questiona sobre as construções realizadas. Ele acredita que 
a construção consome a maior parte das energias na organização comercial paralela e acaba 
provocando a inutilidade do criador, porque o sucesso econômico não é fruto de uma capacidade 
técnica ou artística, mas da maior ou menor capacidade de manobras comerciais.
 As escolas estão certas nas linhas fundamentais. Os professores também são vítimas do 
mesmo atraso da estrutura, pelos baixos salários, pela opressão dos organismos dirigentes im-
pedindo de manifestarem o pensamento livre de proibições. Também estão certas por darem os 
conceitos de práticas como assentamento de tijolos e de insistirem na elevação do nível teórico e 
cultural da juventude, aprofundando no conhecimento da arte brasileira e de sua história e então 
aproximar os alunos do conhecimento das causas que ainda atrasam o desenvolvimento das ar-
tes, da técnica, de nossa cultura.
 Melhorar as escolas é lutar contra todas as consequências de atraso de nossa estrutura:

“Melhorar a escola é manter, dentro dela, um clima de liberdade para a livre 
pesquisa, para a livre criação, contra tudo o que limita a livre expressão do 
pensamento, o livre acesso ao conhecimento. Não medra o atraso num clima 
de liberdade”. (ARTIGAS, 1999 p. 51)

 A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, FAU, foi fundada 
em 1948, tendo se originado do antigo curso de engenheiro-arquiteto da Escola Politécnica da 
mesma Universidade. O fundador e primeiro diretor foi o professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello. 
Nos primeiros anos, o curso da FAU combinava as disciplinas técnicas do modelo antigo, pratica-
mente sem alterá-las, apenas com uma adaptação que o currículo da Escola Nacional de Belas 
Artes exigia. Organizados em disciplinas como plástica, modelagem, arquitetura de interiores, 
grandes e pequenas composições. 
 Em 1962 houve uma reforma curricular, na qual tiveram destaque docentes como Vilanova 
Artigas, Carlos Milan e Lourival Gomes Machado, entre outros que estabeleceram os fundamen-
tos da estrutura de ensino que iria formar posteriormente os três departamentos de Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo: Projetos, História da Arquitetura e Tecnologia da Arquitetura. 
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 A unidade da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, loca-
lizada em Higienópolis foi transferida para um novo terreno na Cidade Universitária. O autor do 
desenvolvimento do projeto para a nova sede foi o arquiteto e professor Vilanova Artigas e Carlos 
Cascaldi. A construção teve início em 1966 e foi concluída no ano de 1969. A proposta principal 
do projeto reside na ideia de continuidade espacial, que o grande vazio explicita. O edifício é com-
posto por seis pavimentos que estão ligados por rampas. Os espaços do prédio são interligados, 
pois as divisões marcam apenas as diferenças de usos e funções, não seccionando os ambientes 
de fato. Deixando evidente a necessidade da convivência comunitária que a arquitetura de Artigas 
defende1.

1 FRACALOSSI, Igor. Clássicos da Arquitetura: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo.

Figura 28. Vista externa edifício Fauusp.

Figura 29. Vista interna edifício Fauusp.
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 A liberdade de experimentação e movimento que a estrutura arquitetônica propõe se ex-
pressa nos fundamentos da concepção de ensino de arquitetura defendida pelo arquiteto Artigas. 
A escola é concebida como um grande laboratório de ensaios, que articula a arte com as técnicas 
industriais e atividades artesanais em um espírito de formação para um profissional completo. 
 Os elementos estruturais do curso são o desenho e o projeto, que se desenvolvem em 
torno de estúdios e ateliês, pensados como salas de aula e espaços de discussão. Na área inter-
na do prédio é possível encontrar: oficinas de modelos, tipografia, laboratório fotográfico, estúdios, 
salas de aula, auditório, biblioteca, café, secretaria, departamentos e o grande salão principal. Os 
espaços comunitários indicam a necessidade de aprendizado político, sendo de grande importân-
cia para tomadas de decisões pedagógicas em conjunto com professores, alunos e funcionários. 
O prédio foi tombado pelo CONDEPHAAT como patrimônio cultural do Estado.

Figura 30. Corte transversal edifício Fauusp.

Figura 31. Croquis do arquiteto Vilanova Artigas.
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 No período que lecionava na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo, escreveu discursos como paraninfo para os formandos dos respectivos anos de 1955, 
1958 e 1964. Nos discursos escritos fica evidente a boa relação que o professor e arquiteto Arti-
gas tinha com seus alunos e colegas, mas o texto se dedica a retratar a realidade da arquitetura 
no país e a posição dos alunos da faculdade em relação a isso:

 “A semente colhida na experiência europeia caiu, no Brasil, em terreno fértil 
e pôde frutificar graças ao talento e esforço de um grupo de artistas e profis-
sionais que procuravam ansiosamente novas formas de expressão, capazes 
de atendes às exigências de uma técnica que procurava atingir o desenvolvi-
mento material do mundo contemporâneo. Esse talentoso grupo de arquitetos 
soube até certo ponto adaptar as expressões estrangeiras às condições de 
nosso meio físico e ao espírito de nossa gente”. (ARTIGAS, 1999 p. 142)

 Mesmo retratando um cenário da difícil realidade do nosso país, encerra o discurso com 
uma mensagem positiva de esperança e força, pois sempre foi um homem de muita certeza e 
confiança que se expressa a favor do melhor para o povo:

“Jovens arquitetos. Ao sairdes de nossa querida Faculdade para enfrentar a 
vida profissional, tão cheia de lutas, mas ao mesmo tempo tão fértil em ale-
grias e estímulos do trabalho criador, abrem-se diante de vós as avenidas de 
um futuro radioso e feliz. Tende a certeza de que o vosso futuro se confunde 
com o do nosso povo e da nossa pátria – futuro de progresso e de felicidade”.

 O discurso escrito e feito no ano de 1964 foi muito simbólico devido a situação política que 
o país estava experenciando. Com a escolha de palavras perfeitas que formam um texto magnífi-
co, o arquiteto encerra seu discurso mencionando o papel do arquiteto. Incentivando os arquitetos 
serem livres e evitar o extremo desejo pela segurança que contorna todos os ricos, isolando o 
artista de qualquer plano polêmico. Sempre aproximando o arquiteto do artista, Artigas afirma:
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“O arquiteto não é um profissional da indústria da construção. Ao contrário, 
cabe-nos ajudar a dominar, a submeter a estrutura impositiva que transforma 
o homem em coisa, em vítima de sua própria criatura. Afastai-vos daqueles 
que vos isolarem da luta pelo aperfeiçoamento humano; dos critérios estáti-
cos de beleza que fulgura pelo contraste com a miséria humana. Estudantes 
de ontem e arquitetos de hoje, tendes tradições de patriotas. Não haveis de 
desfalecer, isolados, das duras lutas que trava nosso povo para construir uma 
pátria livre e independente. Construireis os monumentos que comemorarão a 
sua vitória”. (ARTIGAS, 1999 p. 156)

 No ano de 1964, por determinação do regime militar vigente no país, o arquiteto foi afasta-
do de lecionar na FAU e obrigado a se exilar no Uruguai, devido sua ligação com o Partido Comu-
nista Brasileiro (PCB). Retornando em 1965 para o país, o arquiteto continuou refugiado na casa 
de amigos artistas. No dia 14 de setembro de 1979, Artigas, Paulo Mendes da Rocha e Jon Mai-
trejean, professores afastados em 1969, retornam à faculdade. Artigas encerra sua colaboração 
profissional acadêmica no ano de 1984, mesmo ano de sua arguição e de sua morte devido um 
câncer linfático.

Figura 32. Artigas rodeado pelos alunos.

Figura 34. Artigas e Paulo Mendes à esquerda.

Figura 33. Artigas discursando.

Figura 35. Artigas sendo recebido pelos alunos. 
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LINHA DO TEMPO
OBRAS RELEVANTES

1940 1950

1942 - “CASINHA”

1946 - EDIFÍCIO LOUVEIRA

1952 - ESTÁDIO DO 
MORUMBI

1956 - RESIDÊNCIA OLGA BAETA
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1960

1961 - GARAGEM DE BARCOS

1961 - EDIFÍCIO FAUUSP 1961 - ANHEMBI TÊNIS CLUBE

1958 -CASA RUBENS DE MENDONÇA
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“QUANDO FAÇAS, SUPREMAMENTE FAZE.
MAIS VALE, SE A MEMÓRIA É
QUANTO TEMOS.
LEMBRAR MUITO QUE POUCO.
E SE O MUITO NO POUCO TE É POSSÍVEL
MAIS AMPLA LIBERDADE DE LEMBRANÇA
TE TERNARÁ TEU DONO“.
 FERNANDO PESSOA.
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3.2
 A Arquitetura Moderna no Brasil é uma consequência do movimento chamado Semana de 
Arte Moderna de 1922, de acordo com Vilanova Artigas. Um período caracterizado por levantes 
militares e lutas por reformas políticas. O movimento tinha um caráter revolucionário e foi conve-
nientemente combatido pela velha guarda intelectual. Os líderes do Movimento de 22 foram vaia-
dos, suportaram duras críticas, mas cumpriram sua finalidade como vanguardeiros da nova fase.
 Mario de Andrade foi um dos artistas que investiu contra o burguês, criando um sentimento 
revolucionário, que aumentava ou diminuía de acordo com a classe dominante. Artigas também 
menciona a influência desse novo grupo moderno na política, à medida que Getúlio montou o Es-
tado Novo, já encontrou preparado um número de “intelectuais de esquerda”, jovens e audaciosos 
para fortalecer o seu governo, ajudando-o a contornar as posições a que ia sendo forçado pelo 
povo.

 Foi durante o Estado Novo que a Arquitetura Moderna brasileira teve o seu maior desenvol-
vimento. Artigas acredita que a Arquitetura Moderna brasileira teve influências americanas e serve 
no primeiro momento como propaganda imobiliária:

Figura 37. Catálogo de exposiçãoFigura 36. Capa do Progama
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“Hoje, a Arquitetura Moderna brasileira progride no sentido de servir de cartaz 
de propaganda para tudo quanto é malandragem comercialesca do tipo ven-
das em condomínio e hotéis em praias desertas, ao mesmo tempo que con-
corre para reforçar a penetração do imperialismo”. (ARTIGAS, 1999 p.41)

 É necessário e preciso lutar pelo nosso povo, pela nova sociedade e seu progresso, pois 
pela participação na luta ao lado do povo é possível compreendermos seus anseios, fazer parte 
deles, criando um espírito crítico para afastar o bom do inútil na arquitetura. Sendo imprescindível 
estabelecer a ligação entre os arquitetos e as massas populares, as obras dos arquitetos devem 
ser discutidas em fábricas e em fazendas, senão não haverá uma arquitetura popular.
 O movimento de 22 foi importante para a fase da Arquitetura Moderna brasileira, pois era 
aberto a todas as artes com o direito de expressar suas inquietudes que foram acumulando ao 
longo dos anos no meio dos intelectuais, artistas, arquitetos e construtores. 
 Como disse certa vez o poeta Moacyr Félix, a arquitetura brasileira, a partir do Ministério, 
roubou do saudosismo cultural o monopólio da defesa de nosso patrimônio histórico-artístico. Ao 
mesmo tempo, absorveu para si o programa de progresso tecnológico caro às correntes moder-
nistas, desejosas de “começar tudo de novo”, ainda que guardando a história numa redoma de 
vidro; importar colonizadamente tudo para uma nova cultura com menos amores à descoberta das 
“raízes brasileiras do universo”. Raízes brasileiras que não se limitam às formas arquitetônicas de 
nossa memória, tão proibida pelas forças colonizadoras, mas todo um saber acumulado a serviço 
de um projeto maior de progresso social.
 A técnica de cálculo e construção em concreto armado se enriqueceu com os desafios 
que as novas formas de colunas e lajes, os generosos vãos, foram sendo sugeridos pelos novos 
planos e projetos, disse Milton Vargas em reunião com engenheiros construtores. As estruturas 
se multiplicaram e se diferenciaram possibilitando novos volumes, roubando a expressividade das 
velhas formas, definindo o edifício, segundo Vilanova Artigas:

“Nas estruturas se sintetizam hoje os achados na memória formal brasileira 
com os ardentes desejos de independência cultural, de procura de harmonia 
e beleza tão caros ao nosso povo”. (ARTIGAS, 1999 p. 109)
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 Para o arquiteto Artigas, o edifício do Ministério da Educação e Saúde foi a instalação da 
Arquitetura Moderna no Brasil. Ele serviu para atrair, em torno do processo de construção, um 
conjunto de jovens arquitetos que perceberam a mensagem que Le Corbusier expressava e do 
racionalismo arquitetônico. Os arquitetos responsáveis pela criação do projeto foram Lúcio Costa, 
Affonso Reidy, Oscar Niemeyer, Roberto Burle Marx responsável pelo paisagismo e Le Corbusier 
como arquiteto consultor.

Figura 39. Croqui do projeto do Ministério. Figura 40. Plantas e Imagens fotográficas do projeto.

Figura 38. Térreo livre do edifício do Ministério.
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 Do Ministério da Educação, surgiu uma figura de valor universal e mundial, artista brasileiro 
incomparável chamado Oscar Niemeyer. Ele soube, a partir da convivência que teve com o pen-
samento moderno, com a construção do prédio do Ministério, fazer em Pampulha essa obra de 
arte incrível, esse monumento, que abriu um novo caminho para toda a Arquitetura Moderna de 
1940 para frente, disse Artigas em uma entrevista.

Figura 43. Igreja da Pampulha, Oscar Niemeyer.

Figura 41. Igreja da Pampulha, Oscar Niemeyer.

Figura 42. Igreja da Pampulha, Oscar Niemeyer.
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 A trajetória profissional e pessoal do arquiteto, artista e político, João Batista Vilanova 
Artigas foi marcante para a história da arquitetura nacional. Influente em discussões políticas e 
sociais, era defensor de uma sociedade mais livre e não imperialista. Sendo a favor de uma arqui-
tetura como função social e de que a profissão nasce do vínculo entre arte e técnica.  
 As palavras do trecho da Carta ao cliente expressam sua necessidade de exemplificar a 
arquitetura como arte:

“Arquitetura é construção e arte. Arte não tem livro de regulamento que 
ensine. Nasce dentro de cada um e desenvolve-se como conjunto de expe-
riências. Procure um homem que possa dar à sua casa de saúde, além das 
características de um hospital eficiente pelo perfeito planejamento de diversas 
seções, um valor artístico indiscutível.
O valor artístico é um valor perene, enorme, inestimável. É um valor sem 
preço e sem desgaste. Pelo contrário, aumenta com os anos à proporção que 
os homens se educam para reconhece-lo. O valor artístico subsiste até nas 
ruínas. Os anos correm e desgastam o material, enquanto valorizam o espiri-
tual”.

 Ele tinha muita influência, por ter sido professor e arquiteto de belíssimas obras realizadas. 
Seu discurso teórico era aplicado na prática e traduzia todo seu sentimento de esperança e luta. 
Sendo assim, influência positiva para muitos estudantes e amantes de arquitetura.

Figura 44. Desenho mão livre, Artigas. Figura 45. Desenho mão livre, Artigas.
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CONTEXTO
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4.1
 Esse capítulo apresenta algumas referências projetuais arquitetônicas que foram estuda-
das e analisadas para ajudar a desenvolver o exercício projetual final desse trabalho.

 SANTA PAULA IATE CLUBE -  
 VILANOVA ARTIGAS, 1961

 

 
Figura 46. Imagem Fotográfica vista da represa da Garagem 
de Barcos.

Figura 49. Imagem Fotográfica Garagem de Barcos.Figura 48. Detalhe construtivo pilar.

Figura 47. Vista aérea Garagem de Barcos
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 Santa Paula Iate Clube, foi uma obra projetada pelo arquiteto Vilanova Artigas, é conheci-
da também como a garagem de barcos. A construção do projeto foi durantes os anos de 1961 e 
1964, localizada às margens da represa Guarapiranga, na avenida Atlântica.
 O conjunto do Santa Paula Iate Clube originou-se das obras de construção do Grande 
Hotel de Interlagos em 1948, projeto concebido por Sanson, semelhante aos hotéis norte-ameri-
canos como um atrativo para a região do bairro de Interlagos. 
 Posteriormente, o empreendimento hoteleiro fracassou e em 1960 a empresa Santa Paula 
Melhoramentos S/A adquiriu a área com a intenção de aproveitar a estrutura da edificação já exis-
tente e construir um clube náutico, que recebeu o nome de Santa Paula Iate Clube.
 O projeto de adaptação consistiu na reforma das estruturas existentes, reorganizando os 
espaços internos para a sede social e adicionando um conjunto de piscinas, e na garagem de 
barcos.
 A garagem de barcos foi construída com a finalidade de complementar a sede social de um 
iate clube que tinha apostado em incentivar o lazer e o esporte náutico na Represa Guarapiranga. 

Figura 50. Imagem Fotográfica Vista Garagem de Barcos, época da construção.
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 A sede social e a garagem de barcos se conectavam por um túnel, uma passagem subter-
rânea sob a Avenida Atlântica.
 O clube encerrou as atividades e em 2000 já se encontrava abandonado e consecutiva-
mente a garagem de barcos também em estado de degradação: “concreto rompendo-se em vá-
rios pontos com a armadura exposta e muito enferrujada. Os elementos de ferro das articulações 
estão corroídos pela ferrugem.” (DPH, 2000, p.4) 
 Em 2007, a obra foi tombada pelo Conpresp e em 2010 um projeto de restauro foi aprova-
do pelo mesmo órgão, porém nada aconteceu até hoje e a obra arquitetônica continua esquecida 
e degradada cada dia que passa.
 A obra arquitetônica é definida por uma cobertura retangular em laje tripartida, com oito 
apoios dispostos simetricamente nas duas laterais extensas, amparados diretamente nos blocos 
de fundação sobre os muros de arrimo revestidos de pedra. O pavimento superior está na cota da 
avenida e o pavimento inferior no nível da represa, onde está localizada a rampa para a locomo-
ção dos barcos.

 A forma de concreto é praticamente sem vedos, usufruindo assim de iluminação e ventila-
ção natural quase que por completo. Sua estrutura é composta por duas vigas principais

Figura 51. Desenhos de Corte do projeto Garagem de Barcos.
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longitudinais em concreto protendido com 70 metros de comprimento, com dois balanços externos 
de 10 metros e um vão central de 30 metros, com altura de viga variável entre 0,65 e 2,25 metros.
 A importância dessa obra é o reflexo da nova arquitetura que Artigas estava explorando. 
Essa foi uma de suas primeiras obras realizadas, vindo logo em seguida a sede da FAUUSP, rea-
lizada no mesmo ano. 
 Em um artigo sobre o tombamento do antigo Santa Paula Iate Clube, Andréa de Oliveira 
Tourinho, escreve sobre a importância da obra consagrada arquitetura brutalista dos arquitetos 
Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi em um período pós Segunda Guerra Mundial, em que o cená-
rio moderno apostava em novos espaços e programas de uso.

“A Garagem de Barcos, de 1961, de João Vilanova Artigas e Carlos Cascal-
di, é um exemplo instigante de arquitetura moderna na construção de novos 
espaços da metrópole. A maioria dos estudos trata essa obra apenas sob o 
ponto de vista da própria arquitetura, considerando os seus aspectos técni-
cos e plásticos, e suas relações com o brutalismo, bem como o seu lugar no 
conjunto da produção de seus autores”.

Com o crescimento da cidade um espírito empreendedor já começava se manifestar em 1920, que 
foi interrompido por algumas questões, como a crise econômica de 1929.

“Contudo, além destes aspectos, a garagem de barcos e o conjunto para o 
qual foi construída, o Santapaula Iateclube, revelam uma faceta particular da 
modernidade otimista do período do pós-Segunda Guerra Mundial: um espíri-
to de otimismo e inovação em relação à metrópole que crescia, entre os anos 
1940 e início dos anos 1960, apostando-se em novos programas de uso situ-
ados em espaços distantes do centro, cujo acesso só era permitido devido ao 
aumento das taxas de motorização naqueles anos”. (TOURINHO, 2015 p.174)

 O conjunto do antigo Santa Paula Iate Clube é a manifestação material de uma experiência 
que juntou modernidade, modernização e modernismo. A modernidade como expressão do espíri-
to da época e domínio da estética. 
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 Na orla, o projeto está implantado emoldurando a Represa Guarapiranga. Em um terreno 
entre as águas da represa e a Avenida Atlântica de larguras irregulares delineados pelo limite da 
água, o aproveitamento do desnível natural proporcionou uma inserção semienterrada do edifício. 
Gerando assim uma série de situações espaciais no momento que o observador do nível da ave-
nida é conduzido até o nível da água, através de recortes e detalhes da arquitetura.
 Os espaços foram pensados para garantir certa continuidade entre pavimentos e entre o 
espaço interno e externo. Assegurando, junto com a ausência de fechamentos, a transparência e 
leveza do edifício em preservar a visibilidade da represa.

 É interessante observar a solução que os arquitetos encontraram para a luz natural ao 
colocarem aberturas o teto, tanto no subsolo quanto na laje principal, uma solução aplicada no 
prédio da FAU USP. 
 O projeto da Garagem de Barcos foi amplamente reconhecido por professores e alunos de 
arquitetura, tendo sido exposto na Bienal Internacional de São Paulo, recebendo grande desta-
que. Apesar de todo reconhecimento, o modelo de negócio proposto não garantiu seu funciona-
mento. 
 O grupo administrativo do Clube Santa Paula, depois de algumas tentativas sem sucesso, 
teve que fechar as instalações, permanecendo sem uso desde a década de 1980. 

Figura 52. Imagem Fotográfica Vista interna Garagem de Barcos. Figura 53. Imagem Fotográfica Vista Garagem de Barcos, espaços 
internos e externos.
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 Atualmente, o projeto da Garagem de Barcos está abandonado, sem uso e sem sentido. O 
complexo do Clube foi desestruturado, sua estrutura vai se deteriorando cada dia que passa, ge-
rando solidão e o não-uso do edifício. Portanto, a Garagem de Barcos não tem barcos para arma-
zenar e nem pessoas para habitar por estar desativado. Toda a história que a obra carrega sobre 
ter sido construída em um período importante para a cidade de novos empreendimentos imobiliá-
rios e de lazer, vão se perdendo e se apagando ao longo do tempo.  Mesmo sendo tombado, não 
possui nenhum suporte técnico de cuidados estruturais.
 Apesar de tudo isso, a Garagem de Barcos já faz parte da paisagem às margens da Repre-
sa Guarapiranga. Contendo muita história e conteúdo artístico do arquiteto que a projetou.

Figura 54. Desenhos das fachadas do projeto da Garagem de Barcos.
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4.2
 

BADESCHIFF -
 WILK-SALINAS ARCHITEKTEN, 2005

 

Figura 55. Imagem Fotográfica vista da piscina Badeschiff.

Figura 58. Vista aérea conjunto deck e piscina.Figura 57. Vista da praia, deck e piscina do projeto Bades-
chiff.

Figura 56. Vista do deck do projeto Badeschiff.
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 Badeschiff, conhecido em inglês como “bathing ship”, é uma piscina flutuante pública loca-
lizada na capital da Alemanha, Berlim. Ela está situada no Rio Spree e permite que as pessoas 
nadem em um ambiente sanitário confiável perto do rio, pois o próprio rio é apenas para a locomo-
ção de barcos e navios industriais.
 A piscina é conectada por um grande deck de madeira, onde pessoas podem apreciar a 
paisagem usufruindo da luz solar e de ventilação natural. Através de um grande tanque de areia 
artificial é possível acessar o deck. Essa areia traz a sensação de praia, sendo assim todos se 
acomodam para relaxar e descontrair.
 A estrutura da piscina é composta por uma reutilização da própria estrutura de um barco 
famoso na Alemanha. 
 O projeto foi elaborado por um grupo de arquitetos da Alemanha que fizeram a associação 
da piscina flutuante com as importantes pontes nos rios. 
 A solução reflete o ideal de um espaço público, por ser uma piscina em um espaço comu-
nitário e aberto, permite que qualquer um utilize desse espaço em seu momento livre e de muito 
calor, para se refrescar e curtir. Não existem barreiras, apenas meios para achar o caminho final.
 Existem muitas semelhanças entre esse projeto realizado na Alemanha e o projeto propos-
to final. Uma delas é a impossibilidade de nadar no rio Spree, assim como no Rio Pinheiros ou 
Tietê. A outra é a ligação através de um deck de permanência em uma piscina situada dentro de 
um rio. E por último, seria enfatizar a importância das águas na cidade, adotando a melhor solu-
ção para que isso seja enfatizado.

Figura 59. Vista deck e piscina. Figura 60. Vista noturna projeto Badeschiff.
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 Os principais objetivos do projeto eram o acesso ao rio, nadar nele, o que em Berlim é proi-
bido por razões higiênicas, e a possibilidade ampliada de vivenciar a sensação de um rio dentro 
da paisagem urbana. 
 Os decks foram construídos com madeira, fixados por uma estrutura de madeira como es-
tacas fincadas no solo e a piscina flutua devido seu material de aço de uma carcaça de um antigo 
barco. 
 A implantação do projeto está situada um espaço estreito entre duas grandes construções 
permitindo a exploração do lugar e a descoberta de um novo ambiente com vistas incríveis da 
paisagem do rio. 

Figura 61. Desenho Planta do projeto. Figura 62. Desenho Planta da estrutura do projeto e seus relativos 
eixos.

Figura 63. Corte estrutural do deck e da piscina do projeto.
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 A intenção do projeto de acordo com a realidade dos costumes da população que habitam 
certa região é fundamental. Não existem muitas praias em Berlim, por isso a ideia de criar um 
equipamento público que oferecesse as mesmas atividades que uma praia fornece. A permanên-
cia, contemplação e o lazer. Através da presença das texturas da areia e a da água. 
 O projeto permite fluxo e movimento em qualquer período do dia. No período matutino e 
vespertino, todos aproveitam para tomar sol e se refrescar na piscina, já no período noturno a 
piscina ainda é utilizada para refresco e o deck e o tanque de areia artificial servem para sociabi-
lidade e diversão, dando suporte para o restaurante/bar localizado no mesmo terreno do projeto. 
Se tornando assim, uma obra de grande interesse turístico.
 Equipamentos assim criam uma ligação entre o cidadão e a cidade. O deck e a piscina se 
tornam extensão de espaços da cidade, a partir do momento que você precisa explorar as ruas 
estreitas e descobrir aberturas como uma paisagem para o rio. Permite também convivências 
espontâneas e descontraídas, o espaço aberto não designa nenhuma função.

 Em 2002 arquitetos e artistas internacionais foram convidados para lidarem com pontes 
no contexto de conectarem elementos da cidade. A equipe da AMP arquitectos com Gil Wilk e a 
artista berlinense Susanne Lorenz reinterpretaram a tarefa da discussão e seguindo a tradição de 
banhos públicos o rio Spree na virada do século, o projeto pretendia que a cidade se aproximasse 
mais do rio através de uma piscina flutuante.

Figura 64. Imagem Fotográfica pessoas no tanque de areia 
tomando sol. 

Figura 65. Imagem fotográfica pessoa no deck.
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4.3

 PISCINA DAS MARÉS -
 ÁLVARO SIZA, 1966

 
Figura 66. Imagem aérea Piscina das Marés.

Figura 69. Vista aérea projeto Piscina das Marés.Figura 68. Pessoas utilizando a Piscina das Marés.

Figura 67. Vista para o mar e a Piscina das Marés.
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 O projeto foi realizado pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira, composto por piscinas de águas 
salgadas na orla da praia de Leça de Palmeiras, em Matosinhos, Portugal. Foi concluído em 1966.
 A obra consiste em alguns vestiários, café e duas piscinas, uma destinada aos adultos e 
outra para as crianças. Essa obra tornou-se um dos projetos mais reconhecidos do arquiteto, clas-
sificado como Monumento Nacional de Portugal em 2011.
 As curvas marcantes de uma depressão natural do terreno rochoso se contrapõem e ao 
mesmo tempo se harmonizam com a geometria rígida da influência do homem ao desenhar os 
tanques de água salgada. As piscinas chegam ao oceano e misturam-se às outras formações 
naturais presentes ao longo da costa. 
 Os volumes integram-se à paisagem, escondendo-a e enquadrando-a em alguns momen-
tos, mas sempre deixando bem explícito a demarcação da intervenção humana sobre o sítio natu-
ral.
 A edificação é disposta paralelamente à via principal do entorno, abaixo do nível da mes-
ma, deixando o horizonte completamente livre. Os programas são acessados através de uma 
rampa, que obscurece as vistas do tráfego e do oceano, permitindo um momento sensorial ape-
nas.
 Elaborada através de uma estrutura de concreto, a arquitetura é dotada basicamente de 
ventilação e iluminação natural, semelhante a Garagem de Barcos do Artigas. Os recortes no con-
creto criam espaços para a luz solar e os ventos entrarem e percorrerem o edifício. A importância 
dessa obra é a relação entre a natureza e o homem. A intervenção do arquiteto é ao mesmo tem-
po sutil e impositiva. 
 A construção do projeto se desenvolveu em quatro fases, devido sua complexidade. A pri-
meira fase foi entre 1959 e 1961 para a execução da construção do tanque da piscina. A segunda 
fase consistiu em instalar as piscinas, entre os anos 1961 e 1965. A terceira fase, de 1965 até 
1970, se dedicou ao alargamento da zona das piscinas, como restaurantes, banheiros e o bar. A 
última fase foi dedicada às melhorias do projeto.
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 A materialidade da arquitetura se dissolve na paisagem e cria novos enquadramentos, sem 
menosprezar esse ambiente já existente. Pelo contrário, ela enfatiza e assume a beleza recriada.

 Essa relação da natureza e homem se torna evidente no desenho de implantação do proje-
to, possível de observar as curvas de nível do terreno natural e a intervenção do projeto, em que o 
arquiteto consegue sutilmente enquadrar essa arquitetura na paisagem urbana.

 Apresentam no livro “Textos 01”, 153 textos escritos entre 1963 e 2008 pelo arquiteto Álva-
ro Siza Vieira, registros de entrevistas, conferências, palestras, discursos, catálogos, livros diver-
sos, etc. Sobre a Piscina das Marés, o arquiteto se expressa:

Figura 70. Desenho por Álvaro Siza, implantação do projeto e corte geral.

Figura 71. Desenho livre, Álvaro Siza. Figura 72. Desenho livre, Álvaro Siza.
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“Todos os anos, nas marés vivas, o mar leva o que não é essencial.
Naquele sítio, um maciço rochoso interrompe as três linhas paralelas: encon-
tro do mar e do céu, da praia e do mar, longo muro de suporte da via margi-
nal.
Alguém pensou em proteger uma depressão desse maciço, utilizando-a como 
piscina das marés.
Mas o Atlântico não é Mediterrâneo, nem é simples construir uma piscina 
onde poucas se fazem: tratamento da água, captação difícil, regulamentos 
exigentes, aprovação dependente de uma série de organismos.
“O melhor é chamar um arquitecto”.
Nada mudou profundamente.
O edifício dos balneários está ancorado como um barco no muro da marginal.
Dali não sai.
Alguns muros em betão sustentam a cobertura em riga e cobre e apoiam os 
percursos de acesso à piscina.
Esses percursos existiam (em terreno difícil, a gente sabe escolher o sítio 
onde por os pés), a piscina existia, os muros são paralelos ao muro de granito 
da avenida, do qual apenas se destacam. Aqui e alem pequenas intervenções 
consolidam as plataformas naturais.
Pouca coisa mudou.
Nas primeiras marés vivas o mar levou um bocado de muro, corrigindo o que 
não estava bem.
Durante sete anos ainda, como Jacob, o arquitecto estudou os remates, a 
norte e a sul, onde era difícil a entrega do que se fez ao que existia.
De tal sorte que daí resultou um plano da marginal, e o entregou e disso foi 
pago.
Mas tudo foi considerado inútil: provavelmente se compreenderá que o arqui-
tecto apenas escolheu onde pôr os pés e aonde não ir, temeroso dos perigos 
e das rochas do mar.
E alguém disse: “qualquer um sabe onde pôr os pés, e é suposto que um 
arquitecto ponha os pés em sítios diferentes dos de toda a gente”.
E logo o despediram.”
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TERRITÓRIO
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5.1
 A escolha do território do exercício projetual foi definida a partir de estudos sobre os diver-
sos bairros de São Paulo e levou em consideração aqueles mais carentes de um equipamento 
público de qualidade. 
 A região sul do estado estava classificada entre as de piores índices de acordo com os da-
dos levantados em uma pesquisa feita pela Rede Nossa São Paulo. Aproximando-se da área sul, 
a Represa Guarapiranga despertou interesse por ser uma massa de água considerável em rela-
ção ao desenho hídrico da cidade e essencialmente por ser utilizada atualmente para atividades 
de lazer e como abastecimento de água potável para grande parte da população.
 O terreno escolhido está localizado na metade da extensão da represa, pertencendo ao 
bairro de Interlagos, pois devido sua extensão, a represa Guarapiranga é cercada por diversos ou-
tros bairros como: Socorro, Capão Redondo e Cidade Dutra.

 
 

Figura 73. Mapa represa Guarapiranga e bairros próximos. Figura 74. Mapa hírdrico cidade de São Paulo.
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 Muitos bairros localizados ao sul da cidade de São Paulo como Santo Amaro, Grajaú, Cida-
de Dutra, Socorro, Jardim São Luis, Jardim Ângela, Capão Redondo e Campo Limpo, passaram 
de antigas áreas rurais pouco habitadas para áreas mais dinâmicas e populosas da cidade.
 Até 1935, Santo Amaro era um município independente de São Paulo e constituía um nú-
cleo urbano rodeado por áreas verdes, sem nenhum traço significativo de adensamento e urbani-
zação. As regiões do entorno formavam uma grande área verde arborizada agradável para prati-
car atividades de lazer aos finais de semana. Os rios e as florestas eram atrativos para a caça e a 
pesca. Era produzido batata, farinha de mandioca e outros alimentos consumidos no município de 
Santo Amaro e São Paulo. A área rural também era fonte de madeira, pedras e outros materiais 
de construção para os núcleos urbanos que estavam em rápida expansão no início do século 20.

 A construção das represas Guarapiranga e Billings criou um potencial de lazer até então 
desconhecido na região, fomentando intensa especulação imobiliária em torno de loteamentos 
para a construção de equipamentos recreativos. Elas se tornaram verdadeiros balneários urba-
nos, cercados por clubes, pesqueiros e outros espaços de lazer. O bairro de interlagos surgiu 
como um empreendimento de alto padrão, construído entre as duas represas. Foi projetado com 
base no conceito de cidade-jardim, com amplos lotes, ruas bem arborizadas, áreas planejadas 
para moradia, serviços e lazer.

Figura 75. Largo do Socorro em 1936. Figura 76. Represa Guarapiranga em1936.
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 A região de Socorro é delimitada em um espaço próximo a barragem da represa Guara-
piranga e sua ocupação está estreitamente relacionada à expansão e estruturação urbana da 
subprefeitura de Santo Amaro, à qual esteve administrativamente ligada até 1985.  A construção 
da estrada Washington Luís em 1928, com 16 km de comprimento, conectou o Ibirapuera a In-
terlagos, via Santo Amaro e Socorro e posteriormente foi completada com a Avenida Interlagos, 
impulsionando ainda mais o desenvolvimento das atividades recreativas da região.
 A formação de novas estradas, aumento na circulação de ônibus e a popularização do 
automóvel contribuíram para o rápido crescimento populacional. Diversas vilas começaram a 
surgir na zona sul, como moradias de operários que chegavam de diversos estados e do interior 
paulista para trabalhar em São Paulo, também no polo industrial de Santo Amaro. Com o passar 
do tempo, a ocupação das áreas o entorno do centro urbano de Santo Amaro tornou-se cada vez 
mais desordenada e muitos loteamentos avançaram sobre as áreas de preservação ambiental. A 
região foi crescendo de um modo inadequado à urbanização.
 Os novos bairros que surgiram acompanharam o padrão periférico de expansão urbana 
que caracterizou o crescimento de São Paulo nos anos 70.

Figura 77. Represa Guarapiranga em 1936. Figura 78. Velas na represa. Acervo de sócios Yatch Clube Santo 
Amaro
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 A partir de 1975 a ocupação da região de Socorro passou a ser legalmente subordinada à 
Lei de Proteção dos Mananciais e à legislação de zoneamento industrial, sendo de bom proveito 
para restringir novos polos industriais. Sendo insuficiente para conte o avanço da urbanização e 
degradação ambiental.
 A depreciação do valor da terra, aliada a outros fatores como uma inadequada política habi-
tacional, a baixa renda dos trabalhadores, a proximidade de grande concentração de empregos e 
as dificuldades de fiscalização tiveram como efeito a grande expansão dos loteamentos clandesti-
nos e de favelas localizadas em grande parte ao longo dos córregos contribuintes das represas.

 As imagens a cima, retratam a realidade da Represa Guarapiranga nos dias de hoje. Na 
imagem à esquerda, a represa está ao fundo da foto aérea sendo possível observar os rios Juru-
batuba e Guarapiranga que desembocam na represa. Na imagem à direita fica evidente a relação 
entre a urbanização, a ocupação do homem e a natureza modificada pelo mesmo.

Figura 79. Imagem aérea represa Guarapiranga ao fundo. Figura 80. Imagem aérea entorno da represa Guarapiranga.
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 Como foi dito anteriormente, a construção da Represa Guarapiranga foi um marco muito 
decisivo e importante para a urbanização das regiões próximas.
 A construção teve início em 1906 responsável pela Companhia Light, na época responsá-
vel pelo fornecimento de energia elétrica da cidade. Concluída em 1908, tinha como finalidade 
atender às necessidades de produção de energia elétrica na Usina Hidrelétrica de Parnaíba, tam-
bém era utilizada para regularizar a vazão do rio Tietê. Devido crescimento da região metropolita-
na de São Paulo, em 1928 a represa Guarapiranga passou a ser utilizada como reservatório para 
o abastecimento de água potável.

 A represa ganha então um valor histórico muito importante para as regiões influenciadas 
por ela e para a cidade de São Paulo. Sendo assim, a escolha do terreno às margens da represa 
foi fundamental para a implementação do projeto e dos usos que foram definidos para atender as 
demandas da população que habita o entorno.
 Com a intenção de conhecer melhor a região e poder habitar por ela foi feito um percurso 
de norte a sul em relação a represa. O mapa a seguir mostra os registros do reconhecimento da 
área feito pela própria autora.

Figura 81. Construção Represa Guarapiranga. Figura 82. Postal da década de 1950 da represa Guarapiranga.
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Figura 83. Colagem sobre percepções da área.
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 Através de análises do reconhecimento da área foi possível definir o terreno. Uma das in-
fluências para a definição do terreno final foi a obra da Garagem de Barcos do arquiteto Vilanova 
Artigas que está localizado na Av. Atlântica, as margens da Represa Guarapiranga. O projeto do 
arquiteto está tombado pela prefeitura, porém completamente abandonado, sem uso e sem cui-
dados. Por isso a ideia de criar uma arquitetura secundária ao lado do terreno da obra do Artigas, 
considerando revitalizá-lo, fazendo com que volte a funcionar novamente de acordo com seu uso 
original, foi motivador para o exercício projetual. 
 As análises do entorno permitiram observar que a região é dotada de comércio e serviço 
ao longo da avenida principal, restaurantes e clubes para atividades aquáticas nas margens da 
represa e casas habitacionais em ruas mais reservadas do bairro.
 O percurso feito para análise teve início na barragem da represa, um espaço onde pessoas 
caminham e andam de bicicleta. Descendo no sentindo Sul, ainda próximo às margens da repre-
sa, um parque com grandes gramados arborizados, um Playground para crianças e amplos espa-
ços criam a liberdade de permanecer em contemplação e próximo das águas da represa.
 

Figura 84. Barragem da Represa. Figura 85. Parque da Represa.
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 Após caminhar pelo parque, o percurso passa a ser em ruas dos bairros, composta por ca-
sas e sobrados. Alguns estabelecimentos comerciais estão presentes, como creches e comércio 
local e também é possível notar a presença dos clubes náuticos.  O percurso feito pela avenida 
principal, chamada Avenida Atlântica, é mais conturbado e menos silencioso que o percurso feito 
através do parque e das ruas residenciais. Devido ao fato de ser uma avenida muito movimentada 
e de grande fluxo de automóveis e por conectar o bairro de Socorro e o de Interlagos. 
 Existe uma ciclovia que foi implementada na área da pequena calçada, entre a avenida 
e as margens da represa. Ela acompanha paralelamente trechos da avenida principal, fazendo 
alguns desvios para as ruas de dentro do bairro.  
 Sendo assim, essa região é muito propícia para a implementação de um equipamento para 
atividades físicas, culturais e de lazer, se tornando uma extensão da cidade e oferecendo novos 
espaços públicos de qualidade para a população que ali habita.
 

Figura 86. Casas nas ruas do Bairro. Figura 87. Casas nas ruas do Bairro.
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 O primeiro mapa representa a cidade de São Paulo e destacado em azul as duas represas 
mais importantes da cidade, a esquerda a represa Guarapiranga e a direita a represa Billings. 
Destacado em um círculo amarelo a área de implantação do projeto.
 O segundo mapa representa a represa Guarapiranga como um todo e no círculo amarelo a 
região de projeto mais aproximada.
 Por último, o terceiro mapa representa a área mais aproximada da implantação do projeto, 
destacado em amarelo as estruturas viárias como ruas e avenidas. 

Figura 88. Mapas região São Paulo.
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Figura 89. Mapa aproximado do terreno de projeto.
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Figura 90. Implantação e Corte geral do projeto final.
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5.2
 Com a finalidade de diminuir o tempo ocioso, romper o isolamento dos idosos e das crian-
ças na cidade e oferecer espaços de lazer de qualidade, surgiu a proposta do projeto de uma 
piscina na represa Guarapiranga e um espaço para a convivência intergeracional. A ideia principal 
é que o equipamento proposto se torne uma extensão da rua e da calçada, no sentindo de que to-
dos tem o direito de circular livremente entre os níveis e experenciar o espaço projetado de forma 
espontânea. A dificuldade do projeto foi criar um ambiente homogêneo, sendo adaptado para os 
mais velhos e lúdico para os mais jovens. 
 A fachada voltada para a avenida principal e a fachada oposta, voltada para a represa, 
são compostas de vidro laminado permitindo uma transparência visual e o volume criado não se 
torna uma barreira sólida, mas um espaço de transição natural entre os ruídos da movimentação 
intensa da cidade e o som natural das águas da represa. Por serem fachadas que recebem maior 
incidência solar, brises de madeira foram implementados como quebra-sol.
 O projeto é definido em dois níveis, o nível da rua e o da represa. Através de uma rampa 
em diagonal, sendo uma extensão da calçada, os pedestres podem acessar o interior do edifício. 
O acesso de automóveis e bicicletas se dá através de uma outra rampa que é direcionada para o 
estacionamento no pavimento inferior, dois metros abaixo do nível da rua.
 Os diagramas ao canto esquerdo da imagem anterior representam os acessos descritos, 
tanto para os pedestres quanto para os automóveis. O primeiro diagrama representa a avenida 
principal da região destacada em amarelo, sendo de grande importância devido o enorme fluxo e 
movimentação.
 A intenção volumétrica projetual teve como base referencial a obra vizinha do arquiteto 
Vilanova Artigas, propondo assim um volume linear e horizontal que tivesse uma intervenção sutil 
na paisagem.
 A altura do pé direito do pavimento térreo é menor que a altura do inferior, medindo 2,6 me-
tros enquanto a altura do inferior é de 3 metros. Essa diferença é proposital para criar uma sensa-
ção de leveza ao conjunto do edifício de acordo com a percepção do pedestre em relação ao nível 
da rua.
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Figura 91. Corte B e Fachada do projeto.
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Figura 92. Corte A e Fachadas do projeto.
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5.3
 Na planta do térreo, no nível da rua, existe um grande restaurante principal e espaços de 
permanência e contemplação para admirar a represa. Paredes independentes formam espaços 
espontâneos para oficinas e ateliês. 
 O vazio central é reservado para as transposições verticais, como a escada e a rampa, 
fazendo com que as pessoas se direcionem para o nível inferior e assim acessar o deck que leva 
até a represa.
 Na planta inferior, no nível da represa, os usos estão voltados para a utilização da piscina 
na represa, como vestiários, café e loja de produtos aquáticos. A área externa é formada por um 
grande pavimento de concreto que forma uma espécie de praça urbana. O espaço central é re-
servado para brinquedos lúdicos e equipamentos de alongamento. Os bancos estão dispostos ao 
redor desse espaço central, para permanência e contemplação da represa. 
 

Figura 93. Planta Térreo - Acesso nível rua 
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Figura 95. Planta Térreo - Acesso nível rua 

Figura 94. Planta Térreo - Acesso nível rua 
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 O conjunto de dois decks permite um aspecto de praia urbana, em que pessoas podem 
tomar sol e usufruir da piscina para se refrescar e praticar atividades aquáticas também. 
 Sendo assim, o projeto criado tem como intenção oferecer um equipamento público de qua-
lidade, que fosse uma extensão da calçada e da cidade. Permitindo a livre escolha do uso de seus 
espaços e usufrui-los para um bem-estar social e uma melhoria na qualidade de vida do indivíduo, 
no momento em que ele pratica atividades físicas, culturais e de lazer em conjunto com pessoas 
de diferentes gerações. Criando assim uma sensação de pertencimento na sociedade.
 Portanto, os usos adotados no projeto tiveram como fundamento principal a prática de 
atividades diversas para as diferentes gerações se relacionarem e aprenderem uma com a outra, 
fazendo um bom proveito do seu tempo livre para compartilhar momentos e utilizar o aprendizado 
obtido no cotidiano da cidade.

Figura 96. Perspectiva ilustrativa do projeto.
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Figura 97. Perspectiva ilustrativa do projeto.
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5.4
 Em relação a estrutura presente no projeto, é possível afirmar que a modulação estrutural 
foi calculada a partir do vão central, para garantir a sustentação do próprio vazio. Sendo assim, os 
pilares estão afastados no sentido longitudinal a uma distância de 9,5 metros. E os pilares no sen-
tido transversal estão afastados a uma distância de 4 metros com um intervalo de 8 metros para o 
vazio central.
 A materialidade estrutural adotada foi o concreto. Sendo assim, tanto os pilares quanto as 
lajes nervuradas são de concreto. A escolha da solução para a laje nervurada foi devido ao fato 
do projeto ser um volume horizontal extenso, permitindo certa flexibilidade com o uso da laje ner-
vurada e simplicidade estética. 
 

Figura 98. Perspectiva ilustrativa do projeto.
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 A escolha pelo material do concreto, sendo utilizado nas estruturas, nas fachadas e nos 
pisos, foi com a intenção de trazer uma referência da arquitetura moderna paulista e por ser um 
material muito utilizado em obras de arquitetos brasileiros muito reconhecidos, como Paulo Men-
des da Rocha, Oscar Niemeyer e Vilanova Artigas.
 Em contraste com o material tradicional de concreto, alguns elementos recebem a presen-
ça da madeira. Material contemporâneo e ainda pouco explorado, a madeira está presente em 
elementos como guarda-corpo e os brises externos utilizados como quebra-sol na fachada. 
 Sobre a solução estrutural dos decks de madeira que flutuam sobre as águas da represa, 
foi pensado em uma estrutura semelhante a um píer.
 Os níveis de água da represa oscilam, como é possível observar no diagrama. O diagrama 
superior indica o nível da represa em sua época mais escassa e o diagrama inferior indica o nível 
da represa em época de cheia. Devido essas pequenas oscilações do nível de água, a estrutura 
do deck teve que se assemelhar com a estrutura de um píer pela necessidade de ele ser flutuante 
para variar de acordo com as águas da represa.

Figura 99. Diagrama níveis de água da represa. Figura 100. Corte representando o deck e a piscina 
flutuante.
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 A estrutura do deck é composta por um sistema de travamento com vigas em duas dire-
ções, longitudinal e transversal, que fixam os flutuantes através de parafusos.
 Na imagem abaixo, o deck está representado em camadas. De cima para baixo, a primeira 
camada representa o guarda corpo para segurança das pessoas, a segunda camada é o piso de 
madeira estilo deck, a terceira camada é o sistema de travamento das vigas e por último, a quarta 
camada representa os flutuantes.

Figura 101. Perspectiva explodida em camadas - Sistema estrutural deck
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 Os flutuantes são compostos de PRFV, material conhecido como fibra de vidro e são pre-
enchidos com EPS, Poliestireno Expadido, popularmente conhecido como isopor. A fixação é feita 
por parafusos diretamente nas vigas de madeira.

Figura 102. Sistema de travamento e fixação flutuantes. Figura 103. Detalhe fixação dos flutuantes.

Figura 104. Perspectiva deck e piscina.
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Figura 105. Corte perspectivado do projeto.
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5.5
 A relevância desse projeto é implementar um equipamento público de qualidade, pensado 
nas necessidades básicas daqueles que irão habitar e usufruir do espaço criado. Sendo uma ex-
tensão da cidade e da calçada, a ideia é induzir as pessoas a utilizarem os espaços espontâneos 
e passarem seu tempo descansando ou praticando atividades, melhorando assim sua qualidade 
de vida e o bem-estar cotidiano.

Figura 106. Imagem ilustrativa inteção projetual.
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CONCLUSÃO
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“A CONSCIÊNCIA HUMANA, COM SEU 
LADO RECIONAL, NÃO TEM SIDO CON-
VECIENTEMENTE INTERPRETADA COMO 
UM INTEIRO, MAS COMO A SOMA DE 
DUAS METADES”.
 VILANOVA ARTIGAS.
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 A cidade existe para ser habitada, de forma organizada ou desorganizada. Os nossos 
sentidos e sentimentos se adaptam e se concretizam conforme as nossas experiências cotidianas 
vividas na cidade. Além de nos identificarmos com certos tipos de lugares que nos trazem alguma 
memória afetiva, escolhemos usar o nosso tempo de acordo com nossas principais necessidades 
e com aquilo que traz felicidade e bem-estar.
 O tempo, para muitos, é questão de planejamento. Vivemos em uma sociedade com base 
nos princípios industriais, fazendo com que nos organizamos a partir do tempo cronometrado. 
Cada indivíduo, em sua determinada fase de vida, tem a percepção do tempo diferente. Logo 
no início da vida, temos o tempo dedicado aqueles que estão nos educando, criando assim uma 
aproximação física e certa relação dependente. Ao decorrer dos anos, vamos crescendo e usan-
do nosso tempo para atender responsabilidades. Ao fim da vida, usamos o tempo para continuar 
vivendo até o último segundo cronometrado. 
 Como vivemos em sociedade, compartilhamos, muitas vezes, o nosso tempo. Estamos 
convivendo com diversos tipos de pessoas, de diversas gerações, em muitos momentos como, 
nos espaços públicos e privados, nos transportes coletivos, na família, na escola, entre outros. 
Sendo fundamental a necessidade de uma boa convivência, fruto de ações generosas, de respei-
to, de paciência, que levam a um bem-estar social. 
 A arquitetura é um veículo de mobilização e mudança. Sendo responsável pelo espaço 
projetado, tem o poder de estabelecer novas dinâmicas e atender as necessidades da população 
de acordo com seus hábitos culturais. 
 Finalizo com uma frase do arquiteto memorável, Vilanova Artigas:

“Quem faz o teu projeto é o teu ideário. Se você constrói como sendo você, a 
estrutura da tua própria consciência, a criatividade individual, não é desligada 
da tua postura interior. Você tem que saber quem você é ideologicamente, em 
relação ao total da sociedade...” Vilanova Artigas, 1984
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